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Møde i brugerråd ved Kong Christian Xs Gigthospital 2. maj 2016: 
Brugerrepræsentanter 

Mette Karmisholt, Ulla Sørensen, Elin Kristensen, Kurt Henriksen, Per Fravsbøl (pårørende rep.)  

Randi Steen Kristensen (Gigtkreds Syd), Laila Stelzner (Mb-foreningen), 

Hospitalsmedlemmer:  

Hospitalschef Thue Boye Hvorslev, kvalitetskoordinator Elisabeth Hørlück Jessen, overlæge Ulf Tietjen, 

sygeplejerske Jette Storm 

Dagsorden  Referat 

1. Velkomst og gensidig 
præsentation 

Veludført og alle repræsentanter var tilstede. 

2. Drøftelse af kommissorium og 
forretningsorden 

1. Udkast til kommissorium er 
vedhæftet 

2. Vedrørende 
forretningsorden drøftes: 

a. Roller: mødeleder, 
referent, tovholder 

b. Mødested og 
traktement 

c. Dagsorden, hvornår 
og hvordan 
indkaldes punkter til 
dagsorden? 

d. Referat og hvordan 
godkender vi 
referatet? 

e. Hjemmesiden, 
hvordan bruger vi 
den? 

Kommissorium og forretningsorden vil blive revideret på baggrund af 
vores drøftelser. 
Revideret version af kommissorium og praktiske aftaler 
(forretningsorden) er vedhæftet. 

3. Orientering om og udfyldelse af 
oplysningsark 

Oplysningsark udleveres til brugerrepræsentanter. 
Oplysningsarket indeholder kontaktoplysning mm til brug for 
koordinator. De udfyldte ark opbevares på koordinators kontor. 
Oplysningerne kan til en hver tid ændres og eller suppleres. 

4. Planlægning af kommende møder 
 

Det viser sig at mandag er en udmærket dag for alle. 
Medarbejderrepræsentanter oplever spildtid ml. 16 og 17. 
Starttidspunkt rykkes til 16.30. 
Flg. dage er aftalt:  
Mandag den 12. september 2016 kl 16.30 
Mandag den 12. december 2016 kl 16.30 

5. Information om flyttesag og 
byggeprojekt 

Thue informerer om bygge- og flyttesag. 
Flyttedato hedder på nuværende tidspunkt midt 2018. 
Et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra gigthospital, 
gigtforening, donorer samt relevante konsulenter og fagfolk har valgt 
firmaet ”Rubow arkitekter” til det videre arbejde. Der er på 
nuværende tidspunkt en proces i gang, hvor 
medarbejderrepræsentanter har mulighed for at give kvalificeret feed 
back på det første forslag, der foreligger. 
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Tanker omkring de overordene rammer, sammenhænge i placering og 
logistik blev præsenteret. Der bliver en tilbygning med nyt 
varmtvandsbassin. 
Rammerne for patientstuer præsenteres, og kan drøftes igen på et 
senere tidspunkt.  
Sengestuerne bliver på én etage, enestuer med toilet og bad for hver 
2 stuer. 
Følgende forhold blev drøftet på mødet: 
Fordele og ulemper ved henholdsvis enestuer og 2 sengsstuer blev 
drøftet. 
Kan man kompensere for den ”kedsomhed” nogen frygter ved 
enestuer? ”Alle flygter ind på sin egen stue om aftenen.” 
Andre ser store fordele ved enestuer, først og fremmest en bedre 
nattesøvn. 
Adgangs og parkeringsforhold. Der er mulighed for nogen parkering 
ifm selve indgangen. Firmaet er opmærksomt på, at det ikke er lige 
meget, hvordan der kompenseres for niveauforskelle i terrænet. 
Samarbejdet med regionen indeholder også en forventning om, at 
ombygning starter, når Sygehus Sønderjylland rømmer det område, vi 
skal overtage.  
Der var bemærkninger til kosten, som skal leveres fra Sygehus 
Sønderjylland, men ikke nogen entydig udmelding, da det på 
nuværende tidspunkt ikke er fastlagt, hvordan selve bespisningen 
bliver. 
Der blev rejst spørgsmål til sikring af strøm til almindelige 
stikkontakter på patientstuer og til den udfordring, der måske kan 
være, når strømforsyning kører på nødstrømsanlæg. 

6. Beskrivelse af brugerrådet på 
hjemmesiden 

Det vil være logisk med en kort beskrivelse af brugerrådet på 
Hospitalets hjemmeside. Der bliver udarbejdet et forslag til tekst til 
næste møde. 
www.gigthospital.dk  

7. Evt. Der bliver fra brugerrådet spurgt til, hvad brugerrådet egentlig skal 
lave. 
Rådets formål fremgår i kommissoriet. Det er vigtigt, at 
brugerrepræsentanter også bidrager til dagsordenen. Ifølge Thue vil 
hospitalet gerne udfordres på alt, men rådet træffer ikke beslutninger 
på hospitalets vegne. Den formelle kommunikation vil være, at 
punkter fra brugerrådet bringes ind i den formelle organisation via 
hospitalsledelsen, der udover hospitalschefen, består af ledende 
overlæge Vibeke Stevenius Ringsdal og sundhedsfaglig leder Vivian 
Mathiesen. 
Aftaler for næste møde: 
Mandag den 12. september 2016 kl 16.30 

 Lokal kredsens(Gigtforeningen) engagement på gigthospitalet. 

 Aktiviteter, som får patienter ud af stuerne om aftenen. 

 Involvering af pårørende i forbindelse med forløb på 
gigthospitalet (”et hjørne” af hospitalets kvalitetsarbejde) 

 

http://www.gigthospital.dk/

