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och hjälpmedel
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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 kommer att skickas ut till
förvaltningschefer enligt arbetsordning.
2. Actionpunkter, uppföljning från föregående möte
a. Publicera protokoll på vårdgivarwebben (CH): Det är klart vem som skall publicera och förgående
protokoll kommer att läggas ut inom kort.
b. Kalla till vårens möten i Outlook (CH): Vårens tider är utskickade i Outlook.
c. Vårdprogram trycksår, efterhöra i chefläkargruppen för att hitta läkarkompetens till
tryckssårsgruppen (AW): Pratat med alla chefläkare men ingen lämplig och intresserad medarbetare
har identifierats. Möjligen kan man använda LPO för att hitta intresserade i ämnet.
d. Formalisering av rekommendation om basal hygienutbildning (RH): Formaliseringen är inte klar
ännu men beräknas klar inom kort.
e. Kontakt med Region Kronoberg om patientinvolvering (RH): Frågan har ställts och Region
Kronoberg återkommer för fortsatt dialog och möjlighet att ta del av deras erfarenheter från deras
patientresursråd.
f. Kontakt med chefläkare SDV om patientmedverkan (AW): Pågående.
g. Presentation av SoS patientsäkerhetsutbildning (AS): se nedan!
h. Presentation av VRI-Smart (CMH): inplaneras till nästa möte.

3.Riktlinje avseende strukturerad journalgranskning för 2022
AS föredrog ärendet och önskade rådets ställningstagande. Patientsäkerhetsrådet beslutade att
ställa sig bakom den föreslagna riktlinjen avseende strukturerad journalgranskning som är
framtagen för 2022. SKR:s rekommendationer innebär en ökning av antal journaler för
universitetssjukhusen att granska; från 20 journaler per månad till 30 journaler.
4. Kort genomgång av Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet
Utbildningen riktar sig till medarbetare och chefer i hälso-och sjukvården samt tandvården.
Tar cirka 130 minuter men man behöver inte göra hela utbildningen på en gång, går att pausa
och dela upp. Kan genomföras individuellt eller i grupp. Avslutas med ett kort kunskapstest. AW
berättar att hon har fått positiv respons på utbildningen som man upplever som mycket bra. En
del tycker att den är för lång samt att den riktar sig mest till de som jobbar med patientsäkerhet.
Chefläkare i primärvården, psykiatrin, somatisk sjukvård (nordväst och nordost) uppfattar
utbildningen som ”bra” till ”mycket bra”. En del tycker att den är lång och att den riktar sig
främst till medarbetare som är involverade i patientsäkerhetsarbete. Det finns redan planer för
hur ska arbeta vidare med och sprida utbildningen i verksamheterna. De som inte gjort
utbildningen i rådet skall göra den till nästa möte och tar ställningen till om vi skall promota den.
5. Patientperspektivet – hur vi inom psykiatrin jobbar med att öka delaktighet och
patientinflytande.
Presentation från Psykiatri, habilitering och hjälpmedel (KT, JD) om hur man jobbar med
patientinvolvering. Detta arbete väcker mycket tankar och idéer om hur man kan jobba vidare
med detta i rådet. V g se presentation i teamskanalen!
6. Kommunikationsperspektivet
Diskussion. Rasmus får i uppdrag att ta fram ett kort bildspel med textförslag till
kommunikationsmaterial. Vi lägger mötesanteckningarna på vårdgivare Skåne. Det behövs en
uppdatering på Vårdgivare Skåne om bland annat vilken roll PSR har, se över deltagarlistan.
7. Actionpunkter till nästa möte?
RH: Formalisering av beslut basal hygienutbildning, ta fram kommunikationsmaterial
CHM: VRI-Smart presenteras vid nästa möte CMH
Alla: genomgå Socialstyrelsens patientsäkerhetsutbildning.
8. Avslutning.
Viktigt att rådet spela in punkter till dagordning, lämna förslag på att bjuda in gäster och
medarbetare som förtjänar att lyftas upp inom patientsäkerhetsområdet.
Nästa möte 2022-01-28 kl 10-12 på Teams.
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