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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Dato:

Den 6. marts 2021, kl. 10.00 – 12.00

Sted:

Virtuelt via Teams

Til stede:

Birthe, Birgit, Brit, Hanne, Helle, Mette R, Lotte, Marian – desuden afdelingslæge Jeanett Strandbygaard, Rigshospitalet, under punktet om black-box under operationer

Fraværende:

Stella, Jannie, Mette S

Referent:

Marian

Information til bestyrelsen
Operation med black box
Afdelingslæge Jeanett Strandbygaard, Rigshospitalet var inviteret kl. 10.30 til en kort beskrivelse af projektet og gav en kort og præcis introduktion til projektet omkring black box på operationsstuer. Ud over det
primære formål – at kortlægge forløbet af en operation og afdække hvad der kan være skyld i fejl undervejs, er der flere gode aspekter ved at operationer bliver filmet, f.eks. til hjælp til forståelse af aspekter
vedr. ens egen operation eller sygdomsbilledet.
Bestyrelsen gav sin opbakning til projektet og står gerne til rådighed for et evt. samarbejde. Birthe nævnte
dog, at det kan være traumatisk at se sin egen operation efterfølgende.
Henvendelse fra onkolog Lone Keld Petersen, OUH, om patientinvolvering
Mette R har læst projektoplægget igennem. Det er meget spændende og relevant. Mette kontakter overlæge på OUH, Lone Kjeld Petersen, og beder om at vi bliver holdt opdateret omkring resultatet af projektet.
Kursusforløb fra Odense om narrativ medicin
Mette R orienterede også om et kursusforløb som hun er i gang med i jobsammenhæng om narrativ medicin som har til formål at bedre kommunikationen med patient/bruger i sundhedsvæsenet. Det er fantastisk
spændende.
Sexual Health webinar, 9. marts 2021
Brit har meldt sig til webinaret og det samme har Birthe.
Fundraising-møde 24.02.2021 – 9.00-12.00
Det lykkedes ikke for Lotte at deltage i fundraisingmødet.
HPV og koniserede kvinder
Der er kommet en henvendelse fra Rune Hørby, MSD, om HPV-vaccination af kvinder der har fået foretaget keglesnit. Mette R er blevet kontaktet af Runes pressemedarbejder og har sagt ja til at udtale sig om
emnet.
KB anbefaler ikke HPV-vaccination af koniserede kvinder. Birthe vil undersøge med KB, hvorfor dette er
tilfældet inden vi støtter projektet offentligt, men der er fuld opbakning fra bestyrelsen til at gå videre.
Virtuelt Netværksmøde for patientforeninger d. 8. marts kl. 9.00-11.00 - Fremtidens patientforening
Birthe har tilmeldt sig mødet. Det vides ikke om andre bestyrelsesmedlemmer har tilmeldt sig, men det er
generelt et problem at alle sådanne møder ligger i dagtimerne, da vi pt. er en del bestyrelsesmedlemmer
som er i job, hvilket besværliggør deltagelse i møder der ligger i arbejdstiden. Birthe vil tage det op med
KB uden den store forhåbning om at det er noget der kan ændres på.
Møde om HPV-screening, 4. marts kl. 9.00-12.00
Helle fortalte om screening for HPV, som er tilbudt til en række kvinder i alderen 30 til 54 år. Der var 65%
af kvinderne, som tog imod tilbuddet.
Man sendte så rykkere ud til de kvinder der ikke reagerede på tilbuddet, og med den anden rykker kom
også et tilbud om en hjemmetest, som blev godt modtaget af flere kvinder.
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Man vil nu rulle dette tilbud ud på landsplan til kvinder i alderen fra 30 til 59 år.
Møde om Folkemødet
Helle refererede kort fra et møde hun havde deltaget i om dette års Folkemøde, som er planlagt fra 17.-19.
juni Folkemødet arrangeres af Foreningen Folkemødet i samarbejde med Bornholms regionskommune.
Der er varslet ændringer af formen på mødet med deltagelse af færre foreninger.
Podcast
Lotte er ikke rigtig gået i gang med at undersøge mulighederne for podcast, både på grund af travlhed og
fordi tiderne ikke ligefrem indbyder til denne aktivitet lige nu. Når tiderne er gunstigere, tager Lotte fat i emnet
igen.
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