Den selvejende institution
Hospice Vendsyssel

Referat
Forretningsudvalgsmøde Hospice Vendsyssel
Torsdag d.13.12.2018 kl 15
Sted: Hospice Vendsyssel, Suderbovej 85, 9900 Frederikshavn. Undervisningslokalet
Forretningsudvalgets medlemmer:
Jette Ramskov
Jane Büneman
Renate Weilow
Henrik Buchhave
Charlotte Tambo Holm

Region Nordjylland
Kræftens Bekæmpelse
Frederikshavn Kommune
Region Nordjylland
Medarbejderrepræsentant

x
x
x
x
x

Andre deltagere:
Birgitte Nielsen Hospicechef Hospice Vendsyssel.

Sendt som orientering til: Emil Tang DD, Tatjana Stegelmann DD, Kim Jørgensen DD, Mette Gjerløv Region
Nord, Niels, Ann Lindkvist Region Nordjylland, Kristina Winther Det Palliative Team, Ivan Bo Nielsen Det
Palliative Team, Pernille Rødsgaard Det Palliative Team

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat.
Referat godkendt.
3. Orientering fra formand samt ad hoc udvalg.
Nyt fra Støtteforeningen til bestyrelsesmødet.
4. 3 medlemmer af bestyrelsen på valg med udløb af 2018(JB, FJ og VET)
Indkomne ansøgninger til ny periode gennemgås.
Forretningsudvalget gennemgår de 4 ansøgninger og kommer med oplæg
vedrørende ansøgerne ved BN til bestyrelsesmødet.
5. Orientering fra Hospicechef.BN
Forventer liggedøgn overholdt samt merproduktion til KamillianerGaardens senge
på 35 døgn. svarende til 210.000 kr overført pr.december til HV.
Der indkøbes :
3 nye patientsenge
Computere til EPJ 5 stk
Arbejdsrullebord til EPJ
6 nye patientstole til patientstuerne
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Licenser til EPJ 1500 kr pr. sygeplejerske i alt 20 stk samt
afløsere 5 stk = 37.500 kr
Stålreoler til inderste kælderrum
Fin balance i år mellem medicinbeløb til rådighed og det forbrugte.
25 % merforbrug på el. Fortrinsvis grundet nyt befugtningsanlæg, ventilation samt
køl/frys. Opmærksomhed på besparelse på el. Der aftales besøg af elkonsulent og
gennemgang med fokus på rette valg af elløsninger samt evt. besparelser.
¾ år med økologiske mælke- og surmælksprodukter. Fløde og smør. Her måtte vi
gå tilbage til konventionelt – idet budgettet for fødevarer ellers ville overskrides
Det blev for dyrt i længden.
Pia Wermelin ny spl i introduktion og opstart efter Ragnhild Støve gik på pension.
Føler sig meget vel modtaget i gruppen og får god støtte og sparring af alle føler
hun.
1.2. udløber Regitzes vikariat og spl. Camilla Dember Højgård starter efter barsel.
Camilla har været ansat i 10 år på KamillianerGårdens Hospice før hun starter her.
LKT projektet forlænget med 6 mdr og vi har valgt at fortsætte helt til sommeren
2019.
Vi kunne stoppe med udløbet af 2018, men har så gode arbejdsgange i forhold til
projektet og skemaer samt indsats, at vi fortsætter med at indsamle data.
EPJ projektet er godt i gang. Arbejdsgangsanalyser er påbegyndt. Når disse er
konkretiseret ved ny kursusdag står superbrugerne nu snart overfor undervisning.
Derefter undervisning af alle spl og vi forventer opstart af EPJ primo februar 2019.
Det er en god proces, der er i gang og med utrolig fin processtyring fra Irene
Gjerløv fra Regionen samt hendes kolleger. Vi tages fint hånd om.
Planer for 2019:
Implementering af EPJ
Kursus for sygeplejerskerne i at varetage blodprøvetagning evt. indkøb af
materiale til egne simple tests for blodprocent og infektionstal. (donationsmidler)
Netværksmøde ønskes med lægerne hvert kvartal fra hospiceledelsens side
Klinisk interessegruppe med fokus på indsatsen for pårørende og efterlevende –
omfang af nye tiltag præsenteret af sorgrådgiver.
2 spl yderligere uddannes til sorgrådgivere.
Medarbejdere som selv viser initiativ til at søge videreuddannelse efter MUS
samtale – hvad kan lade sig gøre. Villighed til at bruge donationsmidler til ekstra
uddannelse.
Nye vinkler inspireret af besøg i Irland arbejdes videre med bla personale med
interesse for aromaterapi.
6. Belægning og økonomi
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Forventer at overholde vores driftsbudget samt de krævede
liggedøgn i et plus på mindst 35 døgn.
7. Mødedatoer for 2019 forslag.
Oplæg til bestyrelsesmøde om forslag til kommende møder
8. Evt.
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