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Minnesanteckningar
1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade välkommen. Rådet beslutsfört i enlighet med arbetsordningen. Föregående
mötesanteckningar fastställda sedan tidigare per capsulam och utskickade till förvaltningschefer
enligt arbetsordning.
2. Actionpunkter: uppföljning från föregående möte
a. Publicera protokoll (CH)
Protokollen kommer att publiceras på vår hemsida utav medarbetare
på HSS. CH ser till att detta blir gjort och återrapporterar nästa möte.
b. Bjuda in medarbetare från PoHH (RH)
RH haft dialog och PoHH deltar vid decembermötet för att dela
erfarenheter av patientinvolvering.
c. Vårdprogram trycksår efterhöra i chefsläkargruppen (AW)
Pågår. Återrapporteras vid kommande möte.
d. Utbildning Basal hygien, statusrapport (CT)
v.g. se punkt 3 nedan!
e. Undantag från signeringskrav, statusrapport från arbetsgrupp (AS, AW, MW)
Diskussion kring svårighet att inhämta information från verksamheterna
och värdera vilken information om vad som faktiskt inte behöver
signeras. Sannolikt behövs en enkät till verksamheter för att få input
men inledningsvis en pilot. Christian Lindén från SDV är inbjuden för att
säkerställa relevant info när SDV går igång. Den preliminära tidsplanen
kommer inte att hålla men gruppen fortsätter arbetet och
återrapporterar regelbundet till rådet.
f. Förslag på kommunikationsinsatser mejlas till RH. Se punkt 4!
g. Förslag kring patientperspektivet mejlas till RH. Se punkt 3!

h. Höstens möten, tydliggörande av mötesform (RH)
Årets sista möte i december blir digitalt via Teams. Länk finns i kallelsen.
CH kontrollerar att alla har fått kallelsen.
i.
Uppföljning PEWS (AW)
Fortsatt under beredning inom ramen för kunskapsstyrningsrådet.
3. Rekommendation om Basal hygienutbildning
CT återrapporterade arbetsgruppens reviderade version av rekommendationen efter återkoppling
vid tidigare möte (se bilaga i Teams) Basal hygien. Rådet beslutade ställa sig bakom dokumentet och
uppdra åt RH att tillse att rekommendationen blir formaterad och formellt fastställd.
4. Patientperspektivet – hur stärker vi det i rådets arbete?
Diskussion kring hur vi stärker patientperspektivet i rådet. Vi vill öka patientens engagemang
generellt i regionen i dessa frågor, vill starta en dialog för att se hur vi kan jobba vidare med frågan
patientsäkerhet och bättre förstå vad ordet patientsäkerhet betyder för patienten.
Förslag att bjuda in en representant för patientförening kopplat till relevant agendapunkt. Även
patientrepresentanter i LPO kunde vara ett alternativ. Risk att det blir fokus på enskild diagnos- eller
patientgrupp dock.
Förslag att fråga de patienter som har varit med i arbetet med SDV. Bjuda in till våren. AW
undersöker via chefläkare SDV.
Diskussion kring Region Kronoberg som har jobbat framgångsrikt med denna fråga. RH kontaktar
chefläkare i Kronoberg för att se om någon kan bjudas in.
5. Kommunikation – eventuella aktiviteter i höst?
Diskussion kring hur vi ytterligare medvetandegör rådets syfte och aktiviteter. Förslag innefattade
nyhet på intranätet, utveckla rådets ”hemsida”, ta fram en kort informationsmaterial att tex använda
vid APT. Bedömdes som viktigt att man som medarbetare vet att PSR finns, hur man når PSR och kan
spela in frågor via rådsmedlemmarna. Rådet beslutade att jobba vidare med att utveckla vår närvaro
på nätet samt ta fram 2-3 powerpoint-bilder som alla kan ställa sig bakom och som kan användas i
olika kommunikationssammanhang.
6. Ny utbildning om VRI
Den nya utbildning som tagits fram av SKR diskuterades. Upplevdes som för rudimentär och utan
större mervärde för regionen utöver befintliga material. Rådet beslutade i enighet att inte gå vidare
och rekommendera den till verksamheterna.
I sammanhanget diskuterades även Socialstyrelsens nya patientsäkerhetsutbildning samt VRI-Smart
(VRI-Smart®). Rådet beslutade att be AS presentera patientsäkerhetsutbildningen och CMH
presentera VRI-Smart för rådet vid kommande möte. Alla medlemmar bör genomföra den.
7. Actionpunkter till nästa möte
a, CH publicerar protokoll på hemsidan, kallar till vårens möten i outlook, kollar att alla har fått
kallelse till nästa möte
b, RH formaliserar rekommendationen om basal hygienutbildning, kontaktar Region Kronoberg (se 4)
c, AW punkt 2c, kontaktar chefläkare SDV om patientmedverkan
d, AS presenterar SoS patientsäkerhetsutbildning vid ett kommande möte
e, CMH presenterar VRI-Smart vid ett kommande möte

8. Mötestider VT 2022
Rådet beslutade att fastställa följande mötestider och mötesformer för första halvåret 2022: 220128
10-12 (Teams), 220311 10-12 (Fysiskt Dockan), 220506 10-12 (Teams), 220525 10-12 (Fysiskt
sannolikt Dockan). CH kallar i outlook.
9. Avslutning
Ordförande avslutade mötet. Nästa möte 2021-12-08 via Teams. Minnesanteckningar kommer att
fastställas per capsulam.
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