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MÖTESANTECKNINGAR PATIENSÄKERHETSRÅD 

 
Datum: 2022-09-02, kl 10.00 – 12.00 
Plats: Belitza, Dockan, Malmö 

 Närvarande: Charlotta Malmer Hagstam, Rasmus Havmöller (ordf.), Christina Hermansson, 
Fredrik Jonsson, Åsa Rudin, Ann Svensson, Gunilla Sörnmo, Christin Tornvall 
   

E Ej Närvarande: Jonas Duveborn, (adj.), Cecilia Lenander, Annika Widerberg 
 
Bilagor: V g se Teams för bilagor till punkt 3, 6, 7!  

 

  Dagordning (föredragande)  
 
1. Välkomna och föregående minnesanteckningar är fastställda och kommer ut på hemsidan.  
(RH)  
2. Actionpunkter, uppföljning från föregående möte (RH)  
A, Rådets medlemmar funderar vidare på hur hemsidan kan utvecklas ytterligare samt eventuellt 
deltagande på nationella patientsäkerhetsdagen i september i Stockholm. Ann Svensson 
kommer att delta från Region Skåne. Varje region får 10 minuter till sitt förfogande för ett 
föredrag. Åsa Rudin kommer också att delta.  
 
3. Antibiotika- och Sår-SMART webbutbildning (CH, GS) Info och eventuellt beslut  
Genomgång av webbutbildningen antibiotika, den är uppbyggd av Strama. Den är uppbyggd i tre 
olika delar, Fakta, 10 korta frågor, Patientfall.  
Det finns olika delar beroende på om man jobbar i sluten, öppen eller tandvård. Sår-SMART är 
en webbutbildning för all sjukvårdspersonal. Förslaget är att patientsäkerhetsrådet ställer sig 
bakom utbildningarna som rekommendation i regionen. Det är väletablerade utbildningar och 
uppskattade webbutbildningar som är lätta att hitta, enkla att hitta, behövs inga inloggningar. 
Roliga att genomföra och tillför ett stort utbildningsvärde. V g se PP.  
 
Beslutspunkt: Patientsäkerhetsrådet ställer sig bakom att förslaget att genomföra utbildningen  
 
4. Paus  
 
5. Punktprevalensmätningar läkemedelslistor – beslut om frekvens (CL) bordlades till nästa 
möte.  
6. Obehövlig signering - slutsats från arbetsgruppen (AS, AW)  
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Utrymmet för att underlåta signering av journalanteckning utökades den 1 juli 2021 genom en 
ändring i 3 kap. 10 § PDL. Arbetsgrupp bestående av Ann Svensson, Annika Widerberg, Matz 
Widerström. Uppfattningen att den begränsande …. Slutsats ….i och med införandet av SDV 
planeras det för ett nytt arbetssätt för signering, om det finns anledningen kan nya 
ställningstagande behöva göras.  
Det finns inget i nuläget utifrån lagändringen som vi tycker är obehövlig signering. 
Rekommendationen är att vi inte gör något enligt PDL förändringen, rådet stället sig bakom. 
Rådet kan formulera en skrivelse, för vidare upp till HSD-beslut. Arbetsgruppen skriver fram ett 
kort utkast kring detta. V g se PP 
 
7. Kommunikation (alla) Hur kan vi promota rådet? Kontakta vår kommunikatör för tips och 
idéer. Det behövs ett informellt forum för det otvungna samtalet, till exempel en podd.  
Två syften, berätta om rådets funktionsmat att informera mer om patientsäkerhet.  
Jobba vidare med hemsidan. Informera om rådet i era respektive verksamheter.  
 
Patientsäkerhetsutbildning på vårdhygien angående ”Hur säker är endoskopi-undersökning”, 
utbildningen vänder sig även till de externa vårdgivarna. Ligger i Vårdgivarnytt för information.  
Nästa utbildningstillfälle är i oktober och ligger i utbildningsportalen, tacksam för spridning i era 
respektive nätverk. Mer information ligger på Vårdhygiens hemsida. (CT) 
 
8. Actionpunkter till nästa möte? Ta kontakt med lär redaktionen om utbildningen antibiotika – 
sår SMART kan läggas i utbildningsportalen samt om den skall ligga på PSR hemsida. Bjuda in 
kommunikatör till nästa möte. (RH)  
Fundera vidare på hemsida, podd, andra sätt att lyfta rådet. Förslag på externa gäster, olika 
tema.  (Alla) 
Till nästa möte lyfta 10 punkt, Charlotte jobbar med detta i strama, SKR finns där för 
information.  
 
9. Avslutning riktlinje (RH). Nästa möte 2022-10-07 kl 13-15. Via teams 
 
Övrigt: Fritidsförskrivning och egen förskrivning finns det regler för. Regional rutin för, det har 
saknats ett förtydligande i detta. det är på gång att skrivas fram en regional  
 
 
Vid pennan  
Christina Hermansson 

 
 


