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

Mötesanteckningar
2021-06-04

MÖTESANTECKNINGAR PATIENSÄKERHETSRÅD
Datum: 2021-06-04
Plats: Teams
Ordförande: Rasmus Havmöller
Närvarande: Jonas Duveborn, Rasmus Havmöller, Christina Hermansson, Cecilia Lenander,
Charlotta Malmer Hagstam, Åsa Rudin, Ann Svensson, Christin Tornvall, Annika Widerberg,
Matz Widerström.

Adjungerad: Jeanette Sjölander, (JS), punkt 7
Ej närvarande: Gunilla Sörnmo,

Dagordning (föredragande)

1. Välkomna och ordningsregler, Rasmus hälsar välkommen, det är handuppräckning i teams
som gäller, det frivilligt om man vill ha kameran på.
2. Nya medlemmar välkomnas. Presentationsrunda
3. Actionpunkter/återkoppling från föregående möte
a. Publicera protokoll. Protokollen kommer att publiceras på vår hemsida utav
medarbetare på HSS. CH ser till att detta blir gjort.
b. Inbjudan in Martin Hultén och Jon Davidsson från Psykiatrin (RH) skickar
förfrågan om dom kan delta på ett möte.
c. Vårdprogram trycksår (AS) Den är fastställd och är kommunicerad ut. Inkommit
synpunkter på att det inte finns någon läkarrepresentant i gruppen, fortsatt arbete
på att få ökad läkarrepresentation. Lyfta frågan till chefläkargruppen.
d. Swe-PEWS (RH), den är på gång upp till Kunskapsstyrningsrådet.
4. Utbildning Basal hygien. Utbildningen bör vara återkommande. PSR ställer sig bakom
tabellen. Ger arbetsgruppen mandat att ta fram beslutsunderlag. Obligatorisk utbildning för all
personal vid nyanställning, därefter upp till verksamheterna hur ofta utbildningen skall göras.
Beslut: Rådet beslutar att arbetsgruppen under CT ledning, får i uppdrag att skriva fram beslutet
och rådet ställer sig bakom tabellen, mindre justeringar behöver göras.
5.Patientperspektivet – hur stärker vi det i rådets arbete? Bjuda in patientförening om så är
fallet vilken patientgrupp? Ha en bredare ingång till exempel, ställa frågan vad är

patientsäkerhet för dig som patient? Mejla förslag till Rasmus på någon som kan representera
patientperspektivet.
6. Undantag från signeringskrav. Ny lag från och med 2021-07-01. Bilda en arbetsgrupp som
fortsätter att jobba med frågan, rådet beslutar att arbetsgruppen blir AW, AS, MW. V g se PP i
Teams
7. Resultat från screening av undernäring hos barn och unga inom slutenvården. JS inbjuden till
rådet för att presentera resultat från screening. V g se PP i Teams
8. Kommunikation – eventuella aktiviteter i höst. Önskemål från verksamheterna att man vill
veta vad som pratas om på rådet. Agendan kan delas med kollegor men inga beslutspunkter
skall delas vidare.
Vi kommer fortsättningsvis att mejla ut mötesanteckningarna till rådet när dom är fastställda
istället för som idag att vänta till nästa möte. Mötesanteckningarna kommer även som tidigare
läggas ut på vår teams-kanal samt publiceras på Vårdgivare Skåne.
9. Aktiviteter till nästa möte? (RH) Publicera protokoll, bjuda in Martin Hultén och Jon
Davidsson från Psykiatrin. Patientperspektivet, mejla förslag till Rasmus. AS, AW, MW jobbar
vidare med signeringskravet. Vilka aktiviteter vill rådet jobba med till hösten.
10. Avslutning. Det har varit ett bra möte. Angående Covid-19 har FHM rekommendationer
ändrats, RD har ännu inte tagit ställning till vad som gäller i Region Skåne. Skall vi ha fysiska möte
till hösten? Köra digitala möten året ut? Fysiska möte varannan gång? RH tittar på möjligheten
att ha ett fysiskt möte nästa gång.
Nästa möte 2021-10-06
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