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MÖTESANTECKNINGAR PATIENSÄKERHETSRÅD
Datum: 2021-04-12
Plats: Teams
Ordförande: Rasmus Havmöller, regional chefläkare
Närvarande: Emma Brogård, Jonas Duveborn, Rasmus Havmöller (ordförande), Christina
Hermansson, Henrik Jansson, Gisela Otto, Åsa Rudin, Ann Svensson, Christin Tornvall,
Annika Widerberg, Matz Widerström.

Adjungerad: Christina Monsen (3), Monica Bergenek (3), Jonas Tengsmar (6), Kristina
Levander Persson (6)
Ej närvarande:

1. Ordförande öppnade mötet och hälsar välkommen. Repetition av mötesregler.
Föregående mötesanteckningar fastställda sedan tidigare och finns i Teams.
2. Actionpunkter från föregående möte.
a. Sidan på vårdgivarwebben är uppdaterad
b. Rådets Teams-kanal är klar
c. Kallelser för höstens möten har skickats ut i Outlook
3. Vårdprogram trycksår – Christina Monsen och Monica Bergenek informerade om
arbetet med Vårdprogram trycksår. Processen via Patientsäkerhetsrådet förankrad
med Jesper Petersson då lämpligt LPO saknas. Syftet med vårdprogrammet är att ge
stöd och råd till personalen i arbetet med detta viktiga vårdskadeområde.
Reflektioner från rådet innefattade bla vikten av att involvera kommunerna i detta,
t.ex. genom att dela vårdprogrammet med dem, önskvärt få in en läkare i
trycksårsgruppen. Dokumentet och dagens presentation läggs i Teams (CH) där alla
kan lägga in synpunkter och kommentarer på vårdprogrammet (senast 20/4).
Därefter sammanställs materialet (RH) och kommer att skickas vidare till CM och MB.
AW delar det även med chefläkargruppen för kännedom.
4. Goda exempel på patientsäkerhetsarbete: Jonas Tengsmar och Kristina Levander
Persson informerade om sitt projekt med införande av en Digital obesitasmottagning
Landskrona. Det man såg ganska omgående var att det blev en större närvaro när
mötena har varit digitala. Rådet såg positivt på projektet.
5. Hur kan vi stärka patientperspektivet i vårt arbete i rådet? Bordlades till nästa möte
då rådet anser att vi behöver avsätta mer tid för en strukturerad diskussion.
6. Kommunikation Fortsatt diskussion kring hur vi avser jobba i Teams. Överens om att
vi redigerar direkt i arbetsmaterial och dokument i Teams om inget annat anges. Allas

ansvar att kommunicera ut till sin respektive verksamhet från rådet.
Marknadsföringen av rådet är viktig för att visa att vi finns och vad vi kommer att
jobba med. Kan enheten för kommunikation hjälpa oss med marknadsföringen?
7. Övriga frågor:
a. Utbildning basal hygien: Återfinns i utbildningsportalen. Borde vara
obligatorisk (rekommenderad) utbildning i hela regionen i olika utsträckning.
Rådsmedlemmarna behöver mer tid för att bedöma utbildningen innan vi kan
yttra oss. Frågan tas upp vid nästa möte. RH och CT ansvarar.
8. Actionpunkt från dagens möte:
a. Alla (till nästa möte): att gå in i utbildningsportalen och titta på filmerna Basal
hygien. V g se länken Basala hygienrutiner och vårdhygien (luvit.se)
b. Alla (till nästa möte): fundera vidare kring hur patientperspektivet kan tas till
vara inom rådets vidare arbete.
c. Alla (till 20/4): Lämna synpunkter på vårdprogrammet (skriv direkt i
dokumentet i Teams). RH sammanställer därefter och återkopplar till
författarna. Frågan åter för beslut vid nästa möte.
9. Mötet avslutades.
Nästa möte: Den 4/6, kl. 10.00 – 12.00 i Teams

Vid pennan
Christina Hermansson

