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1.

Bettina Steffansen, Birte Visby, Elin Sørensen, Elsebeth Helle, Julius Ravn,
Susanne Justesen, Thomas Lillerøj, Jesper Rasmussen, Birgit Brodde, Christina Bjørn,
Marianne Thomsen, Susanne Lauth og Inge Albrechtsen (referent)
Lene Ravn
Niels-Peter Brøchner Nielsen, Bibi Gram og Line Hvidberg

Kl. 15 – 15.30
Sparring med panelet omkring et forskningsprojekt om smertebehandling til patienter
med slidgigt i knæet
Niels-Peter Brøchner Nielsen udtaler flg.:
Der er tale om et forskningsprojekt om smertebehandling til patienter med slidgigt I knæet. I den
forbindelse har Enheden for Sundhedsfaglig Forskning brug for patientrepræsentanter der
vil være med til sparre omkring projektet og patientforløbet med henblik på at højne projektets
relevans, få repræsentanternes perspektiv med og for at optimere patientforløbet m.m.
Kunne repræsentanterne eksempelvis se sig selv som deltagere i projektet? Er der yderligere
tiltag vi ikke har tænkt på, osv.
Niels-Peter Brøchner Nielsen fortalte om projektets formål, baggrund, metode og evaluering.
Patienterne, der skal henvises fra egen læge eller fysioterapeut, inddeles i 2 grupper (den ene
placebo). Der foretages 1 indgreb – frost injektion i en nerve i knæet. Derefter skal begge
grupper til evaluering og test i alt 4 gange af 45 min. varighed over en periode på 2 år. I samme
periode skal forsøgspersonerne deltage i GLA:D - træning og uddannelse.
Niels-Peter søger patient- og pårørende deltagelse som sparring i forsøgsperioden.
Elin Sørensen og Birte Visby har meldt sig og har sidenhen taget direkte kontakt til Niels-Peter.

2.

Siden sidst
Ordet gives til patienter og pårørende, der siden sidst har deltaget i arbejdsgrupper, møder eller
projekter. Der er ligeledes mulighed for, at der fra sygehusets side kort kan informeres om nye
tiltag eller kommenteres på historier, der aktuelt præger medierne.
Thomas deltog i ”Bedømmelsesudvalget for Et sundere Syddanmark” møde d. 11. januar.
Det var en positiv oplevelse og han synes, at det var spændende at høre oplæggende for de
projekter som var udvalgt. Samtidig var han glad for, at de 2 projekter - han havde peget på ikke var ”skudt helt ved siden” af, da én af dem netop valgt.
Julius fortalte, at han - i forbindelse med en indlæggelse på sygehuset - gik ”på opdagelse” på de
øvrige senge afdelinger og tilfældig kom i kontakt med en patient, der var indlagt på en af ”test
sengestuerne” for den kommende ny sengebygning. Patienten synes godt om forholdene på
”stuen” men savnede selskab fra øvrige medpatienter.
Susanne og Elsebeth deltog i ”Styregruppen for Patient Ansvarlig Læge” d. 5. februar og begge
var glade for at have deltaget. Afdelingsrepræsentanterne i styregruppen var ærlige og havde
givet udtryk for, at det er en udfordring at få PAL implementeret. For at det lykkedes skal der
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gøres op med en ”det plejer vi kultur” - og det skal lykkedes at arbejde bedre sammen - på tværs
af afdelingerne.
Der var spørgsmål fra Susanne Justesen, hvorvidt der fra styregruppens side var sat en deadline
for patient- og pårørende deltagelse - i forhold til ”kan paneldeltagerne blive ved at bidrage med
input”? – og ”hvornår er deres rolle/opgave løst”?
Iflg. aftale med Jesper Rasmussen drøfter Inge Albrechtsen med Anna-Marie Münster om det
kan dagsordensættes på næste møde i Styregruppen for PAL d. 26. juni 2019.
Elin Sørensen har været akut indlagt siden sidste møde i panelet. Hun havde en dårlig
patientoplevelse på FAM, hvor læger og sygepl. diskuterede indbyrdes. Susanne Lauth
opfordrede Elin til at skrive til afdelingsledelsen - med en beskrivelse af hændelsesforløbet.
3.

Orientering omkring en forestående evaluering af Patient- og pårørendepanelet på SVS
v. Line Hvidberg fra Kvalitet- og Forbedringsafdelingen
Line Hvidberg fortalte, at kvalitet- og Forbedringsafdelingen vil lave en systematisk opsamling på
de erfaringer der er gjort med panelet. Det skal ske med fokus på kriterier for organisatorisk
brugerinddragelse udarbejdet af VIBIS. Kriterierne – rammer, proces og anvendelse – skal danne
baggrund for et interview af patient- og pårørende panelet omkring aktiviteter/projekter man
har været en del af.
Interviewene påtænkes igangsat maj/juni 2019.
Til orientering:
ViBIS er det nationale videnscenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Centret indsamler
og formidler den nyeste viden på området samt rådgiver og kompetenceudvikler
sundhedsprofessionelle.

4.

Evaluering fra jer – 3 min. til hver …
Panelet har nu været etableret i ca. et år, og I har bidraget med en engageret arbejdsindsats i
forskellige sammenhænge på SVS. For at sikre det gode samarbejde i panelet ønsker vi at få
belyst, hvad I hver især synes er vigtige for jer, så vi fremadrettet bedre kan målrette jeres
deltagelse i forskellige fora.
På mødet vil vi derfor gerne høre, hvad hver enkelt af jer har af tanker om flg.:
-

hvad er vigtigt for dig som repræsentant i panelet ?
hvad er det du gerne vil arbejde for i panelet ?

Vi kunne desværre ikke nå dette punkt. Det fremrykkes derfor til næste møde d. 16.05.2019.
Punktet skal ligge som pkt. 1!

5.
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Eventuelt
Kommende møder: 16/5, 22/8, 14/11

