REFERAT AF SUNDHEDSFAGLIGT CENTERRÅDSMØDE PÅ SKEJBY SYGEHUS 25.02.15
Formålet var PATIENTINVOLVERING I EGET SYGDOMSFORLØB og hvordan man bedst når
målet.
Der var indbudt 3 patienter (nyre, tarm og blære) til at sidde i panelet og svare på
spørgsmål fra salen.
Forinden havde hver patient siddet i sin egen gruppe med personale fra egen afdeling.
Undertegnede havde forinden sendt en mails rundt til medlemmerne med anmodning
om input.
Et medlem fra Rødovre havde deltaget i et forsøg og ville gerne høre, om forsøget
havde en konklusion. Det er naturligvis ikke iorden at inddrage patienter i et forsøg
uden at følge op efterfølgende, hvilket tydeligvis ikke var sket på Frederiksberg hospital.
Skejby kendte ikke til det konkrete forsøg, men kunne oplyse, at de altid fulgte op
overfor de patienter, som deltog i deres egne forsøg, hvilket også burde være en
selvfølge.
Et medlem fra Århus egnen efterlyste en mailadresse til kontaktlægen for en kort
kommunikation, hvis noget brænder på. Dette forslag blev der taget godt imod, og det
vil der nu blive arbejdet videre med.
Samme medlem foreslog, at man inddrog patienten i tilrettelæggelsen af den
konsultation, hvor kræftdiagnosen overbringes. Alt for mange læger misser dette
”møde”, som i stedet burde sætte god kræftbehandling, patientinddragelse og effektiv
kontrol i fokus, så man undgår, at patienten hopper i havnen på vej hjem !
Derudover blev følgende påtalt og taget til efterretning:
 Bedre opfølgning efter udskrivelsen – f.eks. indkaldelse til et møde 3-4 måneder
efter
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 Bedre orientering om senfølger f.eks. på ovennævnte møde
 Udarbejdelse af en uddybende folder om senfølger til udlevering v/udskrivelsen
 opfølgning ved indkaldelse til tema dage for hver type ”blære ”
 afdelingen skal sørge for, at patienten får kontakt til Blærekræftforeningen, og
eet medlem har påtalt, at det ikke er nok at udlevere en brochure. Man er alt for
smadret til selv at gøre det, man i realiteten har mest brug for ved hjemkomsten,
- nemlig at tale med ligesindede.
Det sunhedsfaglige personale var begejstret for alle input og dialogen, som der nu vil
blive arbejdet videre med, og patientpanelt vil blive indbudt til et opfølgningsmøde i
efteråret.
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