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Et aktionsforskningsprojekt

Opfølgning på dialogkonferencer

Gennemførelse af plan 1. periode

Der er nu blevet afholdt to dialogkonferencer med et

1.

stort fremmøde af såvel personale fra afdelingen som

”Patientens bog” er ifølge June Korup klar til at gå
i trykken.

tværfaglige samarbejdspartnere. Deltagernes interesse, engagement og kreativitet var i højsædet, så der

2.

Projekt anerkendelse ønskes gennemført i team 2.
June Korup tager sig af de videre aftaler.

kom rigtig mange gode forslag til konkrete forbedringer af den lindrende indsats.
3.

En overordnet plan

Der nedsættes en gruppe, som skal arbejde med
ventetider/mødetider i ambulatorium/dagafsnit/modtagelsen. Gruppen består af Georg T, Anne

Efterfølgende har Fagligt Forum prioriteret forslagene

Mette Skals, Helle (spl. modtagelsen), Kamilla

og udarbejdet en overordnet plan for udvikling af den

Baggesen, Jane (sekretær). Arbejdsgruppen ind-

lindrende indsats over en toårsperiode. Planen er efter-

kredser indledningsvis arbejdet i gruppen, men flg.

følgende drøftet med styregruppen og justeret. Til

forhold indgår i overvejelserne: 1) Revidere ”ar-

orientering er planen vedlagt dette nyhedsbrev.

bejdsplan” i modtagelsen; 2) Ændre standardindkaldelsesbreve til patienter; 3) Arbejdsgange om-

Planen gennemføres over to tidsperioder og rummer

kring journaler; 4) Begrænse årsager til ventetid.

udviklingstiltag i forhold til både patienter, personale,

Georg er formand for gruppen og indkalder til før-

pårørende og organisatoriske forhold. Der er medtaget

ste møde.

forslag til løbende udviklingstiltag, når eller hvis tiden
tillader det. Endelig er der fremhævet potentielle udviklingsområder, områder mange har peget på, men

4.

gaard udarbejder forslag til gennemførelse af op-

som måske må vente til en anden gang.

Implementeringsfase
Projektet er jf. projektbeskrivelsen inddelt i 4 faser.

Gerda Mikkelsen, Ellen Riis og Karen Marie Dalfølgningssamtaler for efterladte pårørende.

5.

Cafémøde

om

statusrapport

ultimo

november

2007. Opslag følger snarest.

Fase 1: Status og fase 2: Aktionsplanlægning er nu
gennemført, og vi bevæger os nu over i fase 3: Im-

Hilsen Fagligt Forum

plementering. Den længste fase og den fase, hvor vi
sammen skal forsøge at gennemføre de foreslåede
tiltag. Vi håber, at I sammen med os vil tage arbejdstøjet på og yde jeres bidrag. Vi vil arbejde på, at medlemmer af Fagligt Forum udgør starten på en kompetencegruppe, som kan være rollemodeller/”eksperter” i
palliation i afdelingen.

Fagligt Forum består af
Projektleder Karen Marie Dalgaard
Afdelingslæge Georg Thorsell
Sygeplejeske Ellen Riis, 7 Vest
Sygeplejerske Gerda Mikkelsen, 7 Vest
Sygeplejerske Anne Mette Skals, 2 Øst
Ledende projektsygeplejerske Lene Lundby, KFE

I fase 3 vil Karen Marie både agere forsker (indsamle
data om implementering af de konkrete udviklingstiltag) og forandringsagent/konsulent via tilstedeværelse
i afdelingen og ved at stille sin faglige kompetence
indenfor palliation til rådighed.
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