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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. Formalisering av beslut basal hygienutbildning (RH)
HSD har fastställt. RH, AS och CT får i uppdrag att säkerställa adekvat kommunikation
till chefer, via Vårdhygiens hemsida samt via chefläkar- och
chefsjuksköterskenätverken.
b. Ta fram kommunikationsmaterial (RH)
Utkast klart. Se även punkt 4!
3. Socialstyrelsens patientsäkerhetsutbildning
AS presenterade utbildningen med efterföljande diskussion. Redan obligatorisk för chefer i vissa
delar av Region Skåne. Rådet såg i huvudsak positivt på såväl innehåll som utformning. Utbildningen
är relativt omfattande men ses som värdefull framför allt för chefer men även för medarbetare, inte
minst för att stärka patientsäkerhetskultur. Material finns även framtaget för gruppdiskussioner tex i
samband med APT eller liknande. Rådet beslutade att rekommendera utbildningen som frivillig
kompetenshöjande aktivitet. AW fick i uppdrag att ta fram förslag på text som kan kommuniceras till
chefer. RH kontaktar kommunikatör för att undersöka hur informationen bäst sprids till regionens
chefer.
4. Kommunikation – presentationsmaterial
Diskussion kring utkast till presentationsmaterial. RH och AS fick i uppdrag att redigera materialet
och beakta medlemmarnas synpunkter samt att publicera i Team när arbetet är färdigt.
RH fick i uppdrag att utveckla rådets ”hemsida” med text och plats för av rådet rekommenderade
utbildningar.

5. VRI-Smart
CMH presenterade VRI-Smart (VRI-Smart®). Rådet beslutade att rekommendera utbildningen som
frivillig kompetenshöjande åtgärd inom Region Skåne.
6. Actionpunkter till nästa möte
a, Alla kontrollerar och justerar vb sina titlar på hemsidan
b, AW tar fram kommunikationstext avseende patientsäkerhetsutbildning
c, RH, CT tillser att HSD-beslutet om basal hygienutbildning kommuniceras
d, AS, RH redigerar bildspelet om patientsäkerhetsrådet
e, RH tar fram text till hemsidan och samråder med Christina kring publicering
f, CMH och GS presenterar Antibiotika-Smart, Sår-Smart respektive Tandvårds-Smart vid lämpligt
kommande möte
7. Mötestider HT 2022
Rådet beslutade att fastställa följande mötestider och mötesformer för andra halvåret 2022:
2022-09-02, 10-12 (Fysiskt), 2022-10-07, 13-15 (Teams), 2022-11-11, 13-15 (Fysiskt),
2022-12-02, 9-11 (Teams). CH kallar i outlook.
8. Avslutning
Ordförande avslutade mötet. Nästa möte 2022-03-11. Minnesanteckningar kommer att fastställas
per capsulam.

