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1. Välkomna och fastställande av föregående minnesanteckningar (RH)  
Mötet inleddes och det konstaterades att rådet är beslutförigt. Föregående 
minnesanteckningar (2022-09-02) fastställdes utan innehållsmässiga ändringar. 
Kommuniceras enligt arbetsordningen och publiceras även på rådets sida på 
vårdgivarwebben.  
 

2. Actionpunkter, uppföljning från föregående möte (RH)  
A. Ta kontakt med Lärredaktionen om utbildningen Antibiotika– och Sår SMART 
och huruvida de kan läggas i utbildningsportalen: Utbildningsportalen skall 
uppdateras och kommer att ändra namn till Lärportalen fr o m årsskiftet. Rådet 
beslutar att avvakta med att gå vidare med kontakt med Lärredaktionen tills den 
nya portalen är på plats. Utbildningarna kan dock publiceras på vår hemsida (RH, 
CM).  
B. Bjuda in kommunikatör till kommande möte med avseende på punkt 7 (RH):  
Bengt Flemark och Erik Leo Brunulf från kommunikation är intresserade av detta 
och föreslår att kortare filmer är att föredra framför en podd. De kommer till 
mötet den 11/11 för fortsatta diskussioner. 
C. Fortsätta fundera kring utveckling av hemsida, podd, andra sätt att lyfta rådet: 
Kort diskussion. RH efterfrågar förslag på externa gäster, olika tema. Förslag mejlas 
till RH.  
D. Till kommande möte lyfta STRAMA:s 10 punktsprogram: På mötet den 11/11 

kommer Charlotta informera vidare om STRAMA (CH). 

    3. Punktprevalensmätningar läkemedelslistor – beslutsförslag om frekvens (CL) BESLUT. 
Arbetet med punktprevalensmätning läkemedelslistor har inväntat införandet av 
SDV. Med avseende på den nya tidplanen föreslås att inte invänta införandet av 
SDV utan att man mäter vart 3:e år. Det innebär att nästa mätning som initieras av 
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Område läkemedel kommer att bli 2023. Framkommer att tillfrågade chefläkare 
ställer sig undrande till varför man gör mätningen om man inte har gjort någon 
förändring som skall följas upp. Rådet anser dock att det finns ett värde i att utföra 
dessa mätningar med viss regelbundenhet då det bidrar till ökad medvetenhet om 
läkemedelssäkerhet. Diskussion följde. 
 
Beslut: Rådet beslutade genom majoritetsbeslut att nästa punktprevalensmätning 
blir hösten 2023 och att den initieras av Område läkemedel. Rådet ställer sig inte 
bakom den föreslagna frekvensen av mätningar utan ser behov av ytterligare 
diskussion och förankring i chefläkargruppen. RH arrangerar ett möte med 
chefläkargruppen för vidare diskussioner.  
 

4. Regional riktlinje för kontroll av madrass och kontroll, rengöring och desinfektion av 
madrassöverdrag (AS)  

Information gavs om den nya regionala riktlinjen som syftar till att förhindra 
smittspridning samt att patienten utvecklar trycksår. Det har tidigare inte funnits 
någon regional riktlinje kring kontroll av madrasser. Mellan varje patient måste 
både madrass och madrassöverdragen rengöras, inspekteras och kontrolleras 
avseende eventuella sprickor i madrassöverdrag. Dessa åtgärder har positiva 
vårdhygieniska effekter men är även kostnadsbesparande. Regelbundna 
punktprevalensmätningar kan vara av värde.  
 

5. Obehövlig signering - beslutsförslag från arbetsgruppen (AS, AW) BESLUT  
Frågan återkommer för beslut. Beslutsförslaget innebär att nuvarande 
signeringskrav i journalsystemen i Melior och PMO inte förändras med anledning 
av lagändring i 3 kap. 10§ PDL (2008:355) samt att ett nytt ställningstagande 
beträffande obehövlig signering tas vid behov efter SVD:s införande 
Diskussion följde.  
Beslut: 
Rådet beslutade att föreslå hälso-och sjukvårdsdirektören att besluta i enlighet 
med beslutsförslaget. AS fick i uppdrag att kommunicera beslutet till hälso- och 
sjukvårdsdirektören med mandat att hantera vidare expediering. Ett eventuellt 
HSD-beslut bör publiceras även på rådets hemsida. 
 

6. Mötestider VT-23 (RH)  
Förslaget på mötestider återremitterades med önskemål om att sprida ut mötena 
på olika veckodagar. Rådet enigt om att behålla formatet i övrigt. RH återkommer 
med nytt förslag.  

 
7. Förslag att ta fram utbildningsfilm om klagomål och synpunkter riktad till personalen. (JD, 
RH)  

Kunskapen bland chefer och medarbetare om klagomålshantering kan behöva 
stärkas. Det har föreslagits att Patientnämnden Skåne och Region Skåne skulle 
kunna ta fram en gemensam utbildningsfilm vilket rådet diskuterade. 
Det är verksamhetschefernas ansvar att klagomålen hanteras korrekt och används 
i förbättringsarbetet. Fokus för utbildningen som behöver vara generell skulle 



 

kunna vara hur det gagnar patienterna och hur man ser på klagomål i 
verksamheten. 
Rådet diskuterade tänkt målgrupp för en sådan film. Rådet ställer sig positivt till 
att arbeta vidare med frågan men anser att en omvärldsspaning bör göras. Frågan 
återkommer vid nästa möte och till dess bedriver samtliga medlemmar 
omvärldsspaning.  

 
8. Ny städstandard (CT) 

Information gavs om ny städstandard, behov av utbildningsinsatser samt 
svårigheter att bedriva vetenskapliga studier som belyser effekter av god städning. 
Ärendet skall tas upp på regionstyrelsens sammanträde 24/10. Rådet konstaterar 
att det inte utgör remissinstans eller på annat vis ombetts yttra sig kring den nya 
städstandarden.  
 

9. Kommunikation (alla)   
Patientsäkerhetsdag har genomförts på Sus. En film ligger på Sus hemvist för alla 
att ta del av (nätverket för patientsäkerhet, länk nedan): 
Patientsäkerhetsdagen den 15 september 2022 - Region Skånes intranät 

(skane.se) 

Rådet påminns om att använda mappen i Teams avsedd för att dela inläsnings- och 
fortbildningsmaterial.  

  
10. Actionpunkter till nästa möte? (RH)  

A, RH planerar för diskussion kring punktprevalensmätning läkemedelslistor med 
chefläkargruppen. 
B, RH återkommer med nytt förslag på mötestider för vårterminen -23. 
C, Alla bedriver omvärldsspaning avseende utbildningsfilmer om 
klagomålshantering. 

 
11. Avslutning (RH)  

Mötet avslutades. Nästa möte 2022-11-11 kl 13-15. Fysiskt möte. 
 

Vid pennan 
Christina Hermansson 
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