Avdelningen för hälso-och sjukvårdstyrning
Staben för övergripande processer
Christina Hermansson
Administrativt stöd Patientsäkerhetsrådet
040-625 73 36
Christina.Hermansson@skane.se

Mötesanteckningar
2021-01-14

MÖTESANTECKNINGAR KONSTITUERANDE MÖTE PATIENSÄKERHETSRÅD
Datum: 2021-01-14
Plats: Teams
Närvarande: Emma Brogård, Jonas Duveborn, Rasmus Havmöller, Christina Hermansson,
Henrik Jansson, Gisela Otto, Åsa Rudin, Ann Svensson, Christin Tornvall, Annika Widerberg,
Matz Widerström.
Adjungerad: Jesper Petersson, ordförande kunskapsstyrningsråd (punkt 1-3)
Ej Närvarande:
1)RH ordförande och sammankallande till mötet hälsade alla välkomna.
2)Närvaro och presentationsrunda i gruppen. JD aviserade att det fortsatta deltagandet
kommer att utvärderas fortlöpande av JD och Patientnämnden Skåne. JD aviserar RH vid
förändring.
3)Tankar från ordförande i kunskapsstyrningsrådet,(KS-råd), Jesper Petersson. Allmän
diskussion kring kunskapsstyrningsorganisationen. Viktigt att KS-rådet har dialog med
patientsäkerhetsrådet, (PS-råd). Vid beredning av ärende som inkommer till enheten för
Kunskapsstyrning och FoU bör PS-rådet involveras inom ramen för ämnesområdet och sin
kompetens.
4)Arbetsordning: Rasmus Havmöller har fått uppdraget av Hälso- och sjukvårdsdirektören att
leda PS-rådets arbete. Rådet ingår i Region Skånes organisation för Kunskapsstyrning.
Beslutet om arbetsordning ligger som bifogat dokument i Teams. Arbetsordningen gicks
igenom och accepterades av alla närvarande utan ändringar. Det framhölls som positivt att
PS-rådet har beslutsmandat men att det kan behöva tydliggöras framgent gentemot KSrådet. Beslut: Arbetsordningen och uppdraget accepterades av PS-rådet.
5) Kommunikation: Allmän diskussion kring extern kommunikation. Beslut: Uppdatera
information på befintlig sida på Vårdgivarwebben för Koncernråd Patientsäkerhet inklusive
länk till KS-rådet. RH ansvarar.
Allmän diskussion kring gruppintern kommunikation. Beslut: Använda oss av Teams som
kanal för intern kommunikation. CH beställer och bjuder in rådet. Vid nästa möte avsätts tid
för genomgång då medlemmarna har olika erfarenhet av att arbeta i Teams.
6)Aktiviteter till nästa möte: Alla reflekterar över a) vilka slags frågor PS-rådet skall hantera
b) ev goda exempel på patientsäkerhetsarbete från den egna verksamheten c) hur vi kan ta
tillvara patientperspektivet inom rådets arbete d) ev artiklar eller annan relevant text som är
relevant för rådets perspektiv, fortsatta arbete och som kan bidra till den egna fortbildningen.

7) Mötestider för våren: 5/3, kl. 10.00 – 12. 00
2/4, kl. 13.00 – 15.00
4/6, kl. 10.00 -12.00
CH kallar i Outlook. Sannolikt hålls mötet i mars digitalt och därefter får vi anpassa oss till
rådande läge och riktlinjer.
8) RH tackade för ett bra möte, konstaterade att PS-rådet bildats och mötet avslutades.
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