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MÖTESANTECKNINGAR REGION SKÅNES PATIENTSÄKERHETSRÅD
Datum: 2022-03-11 kl 10.00-11.20
Plats: Fryken/Teams, Dockan, Malmö
Ordförande: Rasmus Havmöller
Kallade: Jonas Duveborn (adj.), Rasmus Havmöller, Charlotta Malmer Hagstam, Christina
Hermansson, Cecilia Lenander, Ann Svensson, Gunilla Sörnmo, Åsa Rudin, Christin
Tornvall, Annika Widerberg.

Gäster: Zandra Anivike, Marie Folkeson-Jonsson, Region Kronoberg

1. Ordföranden öppnade mötet. Föregående minnesanteckningar fastställdes och publiceras i
Teams-kanalen och hanteras för övrigt enligt arbetsordningen.
2. Actionpunkter från föregående möten: A, Medverkan från SDV om patientinvolvering
planerad till mötet 220525. B, CH undersöker ytterligare ev work-around för att få till titlar
och vem man representerar i rådet på vår hemsida. Alla kontrollerar och mailar önskemål om
justering till. C, Kommunikation kring nationell patientsäkerhetsutbildning och HSD-beslutet
om basal hygienutbildning utförd. D, Bildspelet om patientsäkerhetsrådet redigerat och
slutversion finns i Teams-kanalen. E, Textförslag till hemsidan framtaget. Se nedan! F, CMH
och GS återkommer om kommande presentation av Antibiotika-Smart, Sår-Smart respektive
Tandvårds-Smart.
3. Region Skånes patientsäkerhetsberättelse 2021: RH informerade om vårdgivarens
patientsäkerhetsberättelse som är fastställd och publicerad på vårdgivarwebben tillsammans
med förvaltningarnas.
4. Patientinvolvering i Region Kronoberg: Information från Region Kronoberg kring
patientinvolvering och mer specifikt kring det patientsäkerhetsråd och den resursgrupp
vårderfarenhet man bildat. Diskussion följde. Bildspel finns i Teams-kanalen. Rådet tackade
för intressant presentation och kommer att diskutera vidare möjlighet till liknande
grupperingar i Region Skåne.
5. Kommunikation: Textförslag till hemsidan godkändes efter mindre justeringar. RH modifierar
och svarar tillsammans med CH för publicering inklusive avsnitt med rekommenderade
utbildningar. Rådet ombads fundera kring fortsatta aktiviteter som ökar medvetandegraden
kring rådet.
Diskussion kring vikten av att rådet kommunicerar ut i sina respektive verksamheter från
våra möten för att få i gång en dialog, Vi kan facilitera när det behövs, verka för
patientinvolvering och sprida kunskap.

6. Justering av mötesplan: Rådet beslutade att nästa möte den 6/5 blir fysiskt i stället för
digitalt. CH skickar uppdatering i Outlook.
7. Actionpunkter till nästa möte:
A, Alla funderar vidare kring hur vi skall kommunicera på vårdgivarwebben och hur hemsidan
kan utvecklas.
B, Mötet den 25/5 gästas vi av patientrepresentant från SDV. Önskemål kring
programpunkten skickas till RH och AW.
8. Övrigt:
• Den 15 september bjuder Socialstyrelsen in till nationell patientsäkerhetsdag i
Stockholm: Nationell patientsäkerhetsdag - Socialstyrelsen.
• Dialog om International Forum on Quality and Safety in Healthcare. Datum
har flyttats fram och det finns ännu möjlighet att anmäla sig.
9. Mötet avslutades. Nästa möte 2022-05-06 kl 10-12 på Dockplatsen.
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