“Jeg savner et elektronisk
overblik over min mors
aftaler med sygehuset”
Er du patient eller pårørende hos os, har vi
brug for din mening og dine gode ideer

Patient- og pårørenderåd til
Kolding Sygehus - Patienternes Akutsygehus

Hjælp os med at gøre Kolding Sygehus til Patienternes Akutsygehus:
Vi har brug for din mening og dine ideer
I patient- og pårørenderådet for akutpatienter giver vi ordet til jer, der
kender sygehuset som brugere. Ved hjælp af jeres meninger og gode
ideer kan vi udvikle Kolding Sygehus til Patienternes Akutsygehus - et
sygehus, der sætter patienternes behov i centrum.

PRAKTISK INFORMATION
Patient- og pårørenderådet skal afspejle patientgruppen på Kolding
Sygehus. Vi søger derfor medlemmer med forskellig baggrund, både
med hensyn til diagnose, alder, køn og etnicitet.

Her er nogle eksempler på temaer, rådet tager stilling til:

Rådet holdt sit første møde i juni 2016, og vi mødes ca. en gang hver
anden måned. Inklusive forberedelse skal man regne med at bruge
omkring tre timer om måneden på rådsarbejdet.

n Er apps på smartphone’en løsningen på alle problemer?
n Er det nemt at finde vej på sygehuset?

Vi indkalder til rådsmøder via e-mail, og den øvrige korrespondance
foregår også primært elektronisk.

n Hvordan kan vi hjælpe p
 atienterne med at huske den mundtlige

	information, de får på sygehuset?
Er du patient eller pårørende hos os, eller har du været det inden for
de seneste tre år, kan du hjælpe os i patient- og pårørenderådet.
Har du tid og lyst til at give os en hånd, så udfyld ansøgningsskemaet
i folderen her og aflever det på Kolding Sygehus. Så hører du fra os.

Ansøgere kan forvente at blive kontaktet for en samtale. Det sker for
at kunne sammensætte det bedst mulige råd.

Læs mere på: www.sygehuslillebaelt.dk/wm400382

Patient- og pårørenderådet skal rådgive os, så vi
på Kolding Sygehus bliver endnu bedre til at sætte
patienternes og de pårørendes behov i centrum.
2

Ansøgningsskema: Patient- og pårørenderåd for Patienternes Akutsygehus
Jeg vil gerne være medlem af patient- og pårørenderådet på
Kolding Sygehus - Patienternes Akutsygehus.

Praktisk

Navn:

Har du mulighed for at deltage i møder i patient- og pårørenderådet i tidsrummet
mellem klokken 12 og 17 på hverdage?

Adresse:

Ja

E-mail:

Nej

Nogle gange

Begrundelse

Telefon:
Beskæftigelse:

Hvorfor vil du være medlem af Patient- og Pårørenderådet?

Alder:
Kvinde

Mand
Har du særlige interesser eller emner, du gerne vil arbejde med i rådet?

Tilknytning og diagnose
Patient

Tidligere patient

Pårørende
Andre kommentarer:

Hvilken type sygdom er eller har du eller din pårørende været i
behandling for:
Ansøgningsskemaet
Er du/din pårørende lige nu:
I aktiv behandling?
I et kontrolforløb?
Behandlingen er afsluttet?
Er det mere end 3 år siden, at du/din pårørende har været i
behandling på Kolding Sygehus?
Ja

Nej

Ansøgningsskemaet afleverer du på Kolding Sygehus på den afdeling, som du/din
pårørende er tilknyttet, eller i receptionen.
Du kan også sende ansøgningsskemaet elektronisk til: ppraadet.akut.slb@rsyd.dk
eller pr. brev til: Patient- og Pårørenderådet for Patienternes Akutsygehus,
att. HR-Afdelingen, blok 14, Tina Bonde Spejlsgaard, Sygehusvej 24, 6000 Kolding
Yderligere information:
Koordinator Tina Bonde Spejlsgaard, telefon 2499 4497

Patienter og pårørende ser på sygehuset
med andre øjne end personalet: For at gøre
Kolding Sygehus til Patienternes Akutsygehus
har vi brug for din mening og dine ideer i
vores patient- og pårørenderåd.
Ansøgningsskemaet finder du i folderen her.
Kolding Sygehus - Patienternes Akutsygehus
Sygehusvej 24, 6000 Kolding
Tlf. 7636 2000
E-mail: ppraadet.akut.slb@rsyd.dk
www.koldingsygehus.dk
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