Amager og Hvidovre Hospital

Er du patient eller 
pårørende hos os?

Vi har brug for dine
meninger og gode ideer
Patient- og Pårørendepanelet
på Amager og Hvidovre Hospital

Vil du være med i Patientog Pårørendepanelet?
Kunne du tænke dig at være med til at styrke kommunikati
onen mellem patienter, pårørende og sundhedspersonale?
Vil du være med til at nytænke rutiner og arbejdsgange på
hospitalet? Eller måske være med til at udvikle og forbedre
patientforløb sammen med hospitalets samarbejdspartnere?
Hvis det lyder som noget, du har lyst til, kan du blive en del af
Patient-og Pårørendepanelet på Amager og Hvidovre Hospital.
Hvad, der er vigtigt for patienter og
pårørende, er ikke altid, hvad vi som
sundhedspersonale ser og tror.

Patient- og
Pårørendepanelet

Dit bidrag som patient- og
pårørenderepræsentant

Patient- og Pårørendepanelet på Amager og Hvidovre Hospital
blev etableret i december 2018. I panelet er der 30-40 patien
ter og pårørende, der repræsenterer forskellige patientforløb på
tværs af alder, køn, diagnose og etnicitet.

Amager og Hvidovre Hospital har en ambition om at skabe
forandringer til gavn for patienter og pårørende. For at kunne
gøre det, har vi brug for din hjælp.

Du vil som patient- og pårørenderepræsentant løbende blive
inviteret til at bidrage med dine erfaringer til projekter og udvik
lingsaktiviteter på hospitalets afdelinger. Her har du mulighed
for at være med til at udvikle og forbedre patientforløb på
hospitalets matrikler i samarbejde med afdelingerne, praktise
rende læger, kommuner og andre samarbejdspartnere.
Panelet mødes fast to gange om året, hvor også Direktionen og
repræsentanter fra hospitalets afdelingsledelser deltager. Her
kan du, sammen med andre patient-og pårørenderepræsentan
ter, høre oplæg om f.eks. hvordan sundhedsvæsenet inddrager
patienter og pårørende eller om hospitalets nyeste aktiviteter.
Udvalgte patient- og pårørenderepræsentanter fra panelet
bidrager også ved at:
• Deltage i panelets rådgivende udvalg sammen med
Direktionen og afdelingsledelser.
• Deltage i hospitalets råd, komitéer og udvalg for at sikre, at
patienter og pårørendes stemmer bliver hørt.
• Deltage i fællesintroduktion for alle nye medarbejdere på
Amager og Hvidovre Hospital. Her fortæller de om deres
oplevelser på og erfaringer med hospitalet.

Dine erfaringer, livssituation og præferencer i forhold til livet
med eller tæt på sygdom bidrager med et andet perspektiv
end en sygeplejerskes, en læges eller en hospitalsdirek
tørs. Med din hjælp bliver vi bedre til at tage udgangspunkt
i patienters og pårørendes behov. Panelet har blandt andet
arbejdet med skiltning på hospitalet, hvordan maden skal
være og hvordan vi tager imod patienter og pårørende.
I dit arbejde i panelet er du talerør for patienter og pårørende.
Du skal derfor have lyst til at dele dine erfaringer og meninger,
så de kan bruges til gavn for både nuværende og fremtidige
patienter og pårørende.
Det indebærer, at du har lyst til at løfte dig fra dit eget perspek
tiv, så du kan arbejde med patient- og pårørendeinddragelse
på vegne af alle patienter og pårørende, der møder Amager og
Hvidovre Hospital.

Praktisk information
• Hvis du ønsker at være patient- og pårørenderepræsentant,
deltager du i en uddybende samtale med en medarbejder
fra Patient-og Pårørendepanelets sekretariat, hvor I afstem
mer dine forventninger og interesseområder.
• Det er frivilligt og ulønnet at være patient- og pårørendere
præsentant. Til gengæld vil du få dækket dine udgifter til
transport i forbindelse med mødeaktivitet i panelet.
• Tidsforbruget vil afhænge af hvilke og hvor mange opgaver,
du ønsker at deltage i. Dog skal du forvente at bruge mini
mum 10 timer årligt til deltagelse i opgaver i afdelingerne og
panelmøder. Hovedparten af opgaverne og møderne foregår
på Hvidovre Hospital.
• Som patient- og pårørenderepræsentant sidder du i pane
let for en 2-årig periode. Du kan til enhver tid træde ud af
panelet før din periode ophører.

Her kan du få mere at vide
Du kan finde mere information om Patient- og
Pårørendepanelet på www.hvidovrehospital.dk
og www.amagerhospital.dk.
Søg på ”Patient- og Pårørendepanel”
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