
 

Referat: 
Mandag den 28. oktober kl. 16.30 til 18.30, Dansk Gigthospital, 2. sal administrationsgangen 
 
Deltagere: 
Brugerrepræsentanter: 

Karin Beck Olesen 
Inger Mygen 
Norma Johnsen(afbud) 
Marianne Hvid 
Jørn Michael Ravn 
Randi Steen Kristensen 
Lajla Stenzler 

Ledelses og medarbejderrepræsentanter: 
Thue Boye Hvorslev (hospitalschef) 
Ulf Tietjen (overlæge) 
Jette Storm (ambulatorie sygeplejersker) 
Elisabeth Hørlück Jessen (kvalitetskoordinator) 

 
Dagsorden: 

1. Velkomst til et nyt brugerråd og lidt om 
brugerinvolvering 

Thue byder velkommen til en ny periode for brugerrådet.  
Særlig velkommen til Inger Mygen og Karin Beck Olesen – 
to nye medlemmer i rådet. 
Det har altid været vigtigt for Gigthospitalet at høre 
patienter og pårørendes mening.  
Brugerinvolvering har tillige stor politisk bevågenhed. 
Drøftelser i brugerrådet i de første 3 år har ført 
forandringer med sig, så det nytter. 

2. Præsentationsrunde Præsentationsrunde afvikles. 
Rådet har en bred sammensætning, set ud fra diagnoser, 
men når det kommer til køn har ikke været muligt at 
rekruttere flere mænd. 
Vi har nu 7 bruger repræsentanter, ingen suppleanter. 
Der arbejdes fortsat på en pårørende-repræsentant. 

3. Hvordan vil vi arbejde – vi bygger videre 
på nogle gode erfaringer, men rådet er 
nyt derfor forholder vi os til følgende 
punkter -  

 Mødetidspunkt 

 Mødeplanlægning 

 Mødeindhold – 
”hjælp os med 
feed back” 

 Mødeafvikling – 
(herunder 
mulighed for 
formøde) 

 Mødested  
Kommissoriet og praktisk 
forhold vedr. brugerrådet 
er vedhæftet, og vil blive 
ajourført pba vores 
drøftelser. 

Gennemgang af praktiske forhold. 
Vi beslutter at fortsætte med samme mødedag og 
tidspunkt. – Første mandag i april, september og 
december. Kl. 16.30 til 18.30. 
Vi har meget brug for feed back og input fra gruppen. 
Vi kan stille lokale til rådighed, hvis brugerrepræsentanter 
ønsker at afvikle formøder. 
Desuden er det vigtigt at melde punkter ind, som man 
ønsker at drøfte. 
Emner vil også blive efterlyst på hjemmesiden ifm at 
dagsorden offentliggøres på hjemmesiden. 
 
Vi beslutter at afvikle møder forskellige steder i huset og 
sætte særligt fokus på dette sted på mødet. 
 
Næste møde bliver således i sengeenheden på første sal. 
Et af punkterne vil handle om forslag til, hvordan vi kan 
skabe atmosfære i afdelingen. 
Randi fortæller at der fornylig har været afviklet ’Info 
cafe’ for indlagte patienter, hvor frivillige fra GF stiller 



 

 viden og erfaringer til rådighed ift. gigtproblematikker. 
Der var stor opbakning til denne Info-Cafe. 
Der blev også berettet om erfaringer med det at være 
indlagt. – det ’liv’, der var i dagligstuer/opholdsrum, 
savnes f.eks. spil, blade, TV mm. 
Marianne laver et skriv til Thue med hendes erfaringer. 
 
Fremgangsmåde ifm. mødeindkaldelse og referater blev 
drøftet. 
Alle gav tilsagn til, at navne må fremgå af referat og 
dagsorden. 
 
Vi afsøger muligheder for kursus i brugerinvolvering for 
brugerrepræsentanterne sammen med brugerrådet i 
forskningsenheden. 

4. Møderække 2020 – forslag: 30.3., 7.9., 
2.12. 

 

Møderække 2020: 
30.3. (flyttet en uge pga påsken) 
7. 9. 
7.12. 

5. Evt. Spørgsmål til bassinbyggeri og MB hold. Bassinet 
forventes færdigt i februar 2020, så ingen MB hold før. 
Rengøringen i bassinområdet i Gråsten blev kritiseret. 
 
Sygeplejerske, der er ansvarlig for patientundervisning, 
har bedt om hjælp til evaluering af et spørgeskema til 
evaluering af undervisningen.  
Alle tilbyder deres hjælp.  
Skemaet vil blive sendt ud inden længe via mail. 

6. Afrunding af mødet, kørselsbilag Kørselsbilag udleveres og udfyldes. 

7. Rundvisning –  
 

Thue viser rundt i huset. I den forbindelse drøftes 
mulighed for små koncerter og sang arrangementer i 
spisestuen, hvor flyglet står. 
 
(Karin har efterfølgende via sin kontakt til musikskolen 
talt med lederen. Han var meget interesseret og mente 
lærerne også var med på den. Programmet kunne 
sammensættes af mindre ensembler, dvs. med forskellige 
instrumenter + sang og med rolig rytmisk musik og 
klassisk. Tidspunktet kan blive efter nytår, måske foråret 
og i tidsrummet 17 - 20. Karin tilbyder at være 
koordinator på initiativet.) 
 
Vi skal forinden har testet, hvor lyt det er ned til Intensiv 
afd. SHS. 
 

 
11. november 2019 
Elisabeth H Jessen, tovholder 

 
 
 
 


