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MÖTESANTECKNINGAR PATIENSÄKERHETSRÅD
Datum: 2021-06-04
Plats: Teams
Ordförande: Rasmus Havmöller
Närvarande: Emma Brogård, Jonas Duveborn, Rasmus Havmöller, Christina Hermansson,
Gisela Otto, Åsa Rudin, Ann Svensson, Gunilla Sörnmo, Christin Tornvall, Annika Widerberg,
Matz Widerström.

Adjungerad: Helena Elding Larsson (6)
Ej närvarande:

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen. GS hälsades särskilt
välkommen och presenterade sig. Repetition av mötesregler. Föregående
mötesanteckningar fastställda sedan tidigare och finns i Teams.

2. Actionpunkter från föregående möte (RH)
a. Alla: gå in i utbildningsportalen och titta på filmerna Basal hygien. Alla har
hunnit med.
b. Alla: fundera vidare kring hur patientperspektivet kan tas till vara inom rådets
vidare arbete. Återkommer vid framtida möte.
3. Vårdprogram trycksår (CT) Dokumentet fanns på Teams för alla att kunna gå in och
lämna synpunkter. Detta arbetssätt har fungerat bra och det kommer att vi fortsätta
med. Materialet har sammanställs och har skickats till Christina Monsen och Monica
Bergenek. AW har delat det med chefläkargruppen där synpunkten har varit att det
inte funnits någon läkarrepresentant med i arbetsgruppen. AS tar med sig frågan.
Beslut: Rådet beslutar att denna version kan föreslås för beslut av hälso- och
sjukvårdsdirektören. AS ansvarar.

4. Resultat från punktprevalensmätning aktuella läkemedelslistor 2020 inklusive
allvarlighetsbedömning av diskrepanserna. (EB) Redovisning av resultatet. V g se
PP i Teams.

5. Årlig punktprevalensmätning (PPM) aktuella läkemedelslistor (EB)
Beslut: Rådet beslutar att det inte kommer att denna PPM inte ska utföras under
2021

6. Regionalt införande av Swe-PEWS (HE-L). Det finns inte lika mycket evidens i
PEWS som i NEWS. Vad är nästa steg? Det behövs tas fram en regional rutin. Skapa
mall i Melior för dokumentation. Regionalt finns inga särskilda resurser att avropa för
detta arbete men finns inga invändningar mot att förvaltningarna väljer att införa SwePEWS. Formellt sett behöver det sannolikt komma in till Kunskapsstyrningsrådet för
fortsatt handläggning då det bedöms som resurskrävande. H E-L skall inkomma med
ett underlag till RH med vad man behöver hjälp med som sedan kan ta det till
Kunskapsstyrningsrådet för diskussion.

7. Utbildning basal hygien. (CT, RH). Går det att ha denna digitala utbildning som
obligatorisk? Del 1-4 bör vara obligatorisk för alla yrkeskategorier. En del avsnitt är
för långa och behöver ses över om det går att göra enklare. Genomgång vid
nyanställning och därefter var 3:e år. Förslag på att frågan finns med på
medarbetarsamtalet om man har genomgått utbildningen. PSR behöver jobba med
formuleringen
Beslut: CT, AS, ÅR får i uppdrag att ta fram förslag på formulering inför beslut om
rekommendation om obligatorisk utbildning. Tas upp på nästa PSR för beslut.
8. Actionpunkt från dagens möte.
Alla funderar vidare kring hur patientperspektivet kan tas till vara inom rådets vidare
arbete. Förslag att bjuda in Martin Hultén och Jon Davidsson från psykiatrin som kan
redovisa förvaltningens framgångsrika arbete.
Övrigt: Mötesanteckningarna kommer att läggas ut på Vårdgivare Skåne. Till nästa
möte fortsättning basal hygienutbildning. RH bjuder in Martin Hultén och Jon
Davidsson.

Nästa möte: Den 10/9, kl. 10.00 - 12.00
9. Mötet avslutades.
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