Rapport fra TVU til regionsmødet i Silkeborg lørdag den 14.11.09
Vi havde møde i TVU lørdag den 03.10. i Kolding. Her fortalte de to
hjemmevagtansvarlige, at det går godt i telefonvagten.
Statistikken viser at vi er for nedadgående, hvis vi sammenligner med 2007 og 2008.
I uge 19 og 20, hvor OBS spottet blev vist, er kurven dog opadgående. Vi snakkede
om mulige forklaringer på den nedadgående tendens, og det blev nævnt at emailvagten måske har overtaget noget, og at folk måske i dag går ind på hjemmesiden
i stedet for at ringe.
Vi vedtog, at 2/3 af samtalerne for fremtiden skal gå til kontorvagten, når den har
åben og 1/3 til Jylland, fordi der er 2 på vagt på kontoret i København. Før har det
været halv/halv. Dette træder i kraft i uge 42.
Ann (TVU-rep. region Nordjylland) fremsatte et forslag om, at sætte et mærke ved
kontaktpersoner i Nordjylland i forbindelse med, at sygeplejersker fra Ålborg
sygehus ringer til telefonvagten og beder om besøg til den lidende alkoholiker. Disse
”mærkede” kontaktpersoner skulle så være villige til at besøge den lidende
alkoholiker – ikke som normalt på foranledning af den lidende alkoholiker selv – men
på foranledning af en sygeplejerske. Efter en god og frugtbar diskussion blev vi enige
om at vedtage, at hospitaler kan ringe til telefonvagten og bede om en kontaktperson
til den lidende alkoholiker. Dette skal skrives ind på siden ”Kontaktpersoner –
vejledning,” her står der: ”Når vi har en lidende alkoholiker i røret, og vi skønner det
hensigtsmæssigt, kan vi tilbyde ham/hende en samtale med en kontaktperson fra
hjemegnen.”- der tilføjes: ”Dette gælder også, når det er fra et sygehus der ringes –
hvis det bliver udtrykt, at det er alkoholikerens ønske at tale med en kontaktperson.
Ligeledes bliver der gjort opmærksom på dette i næste ”Nyt om.”
Ang.mobiltelefoner: Planen er at telefonvagten køber et antal mobiltelefoner, som så
udleveres til nogle telefonvagter. Per D. (regionsrep. region Øst) undersøger, om han
kan finde en enkel, billig og stabil mobil og et fornuftigt abonnement. Vi tager det op
igen på næste TVU-møde.
LIV har foreslået, at TVU og LIV holder et weekendmøde sammen, så de to udvalg
holder møde hver for sig den første dag og et møde sammen den næste dag. Det var
der stemning for, og Ingerlise arbejder videre med sagen.
Endvidere er vi i øjeblikket i gang med en ny runde opdateringer af kontaktpersoner.
Ernst

