
 

Avdelningen för hälso-och sjukvårdstyrning 

     Mötesanteckningar 

Christina Hermansson    2022-11-11 

Administrativt stöd Patientsäkerhetsrådet 

040-625 73 36 

Christina.Hermansson@skane.se 

MÖTESANTECKNINGAR REGION SKÅNES PATIENSÄKERHETSRÅD 

 

Datum: 2022-11-11 

 Närvarande: Jonas Duveborn (adjungerad), Bengt Flemark (adjungerad punkt 6), Rasmus Havmöller 

(ordf.), Charlotta Malmer Hagstam, Christina Hermansson, Fredrik Jonsson, Cecilia Lenander, Ann 

Svensson, Gunilla Sörnmo, Christin Tornvall, Annika Widerberg. 

In Ej Närvarande: Åsa Rudin 

Plats: Regionhuset Dockplatsen, Malmö samt Teams (AS, FJ, AW) 

 

Dagordning (föredragande)  
1. Välkomna och fastställande av föregående minnesanteckningar (RH)  

Mötet öppnades och rådet konstaterades vara beslutsförigt. Rådet tackar Christin 
Tornvall för hennes insatser då hon from nästa möte lämnar sin plats i rådet. Ulf Karlsson 
tillträder som representant för Vårdhygien Skåne. 
Genomgång av mötesanteckningar från 7/10. Mindre justeringar varefter ett enigt råd 
fastställde anteckningarna som kommuniceras enligt arbetsordningen samt publiceras på 
hemsidan. I samband med detta informerade AS även om att efter återkoppling från 
koncernjuridik står det klart att för beslut om obehörig signering krävs en regional rutin 
för signering av journalanteckningar. Styrgrupp för journaldokumentation har tagit på sig 
att skapa den rutinen. AS bevakar ärendet å rådets vägnar. 
 

2. Actionpunkter, uppföljning från föregående möte (RH)  
 

A. Publicera utbildningen Antibiotika– och Sår SMART på rådets hemsida. (RH, CH)  
Inte klart. En utbildningsflik behöver inrättas på hemsidan. RH och CH ordnar. 

B    Bjuda in kommunikatör till kommande möte med avseende på punkt 6. (RH)  
Klart. Kommunikatör är inbjuden till mötet.  

C. Fundera kring utveckling av hemsida, podd, andra sätt att lyfta rådet. Förslag på externa 
gäster, olika tema. Fortsatt arbete krävs av rådets medlemmar. (Alla) 

D. Planera för diskussion kring punktprevalensmätning läkemedelslistor med 
chefläkargruppen (RH). Information ges vid kommande chefläkarmöte och RH svarar för 
att en avstämning ordnas därefter.  

E. Nytt förslag på mötestider för vårterminen -23 (RH). Se punkt 6! 
F. Omvärldsspaning avseende utbildningsfilmer om klagomålshantering (alla). Se punkt 5! 
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3.  Stramas nationella uppdaterade 10-punktsprogram INFO (CM)  

CM informerade om den uppdatering av STRAMAs 10-punktsprogram som skett. 
Det har godkänts av LPO. Tidigare har hälso- och sjukvårdsdirektören ställt sig 
bakom programmet i samband med ny version vilket rådet anser ger en ökad 
tyngd till dokumentet. CM får i uppdrag att ta den frågan vidare. 
 

4.  Kommunikation. Hur kan rådet använda digitala medier såsom podd, filminspelning? (RH, 
BF)   

Med hjälp av inbjuden kommunikatör diskuterades möjligheter med podd 
respektive kortare filmer. Socialstyrelsens ”På Djupet” som handlar om 
patientsäkerhet men ur ett bredare perspektiv lyftes som ett gott exempel. Syfte 
och målgrupp behöver tydliggöras i ett första steg innan man väljer medium och 
kanal. 
Rådet beslutade tillsätta en arbetsgrupp (CL, FJ, JD, RH) för att arbeta vidare med 
frågan med fokus på att formulera syfte och förslag till koncept. Målbild att 
återrapportera på nästa möte 2/12 

 
5.  Fortsatt diskussion om utbildningsfilm avseende klagomål (alla) 

Utbildningsfilmsidé diskuterades vidare. Rådet anser att filmen bör rikta sig till 
medarbetare i första hand. Ett koncept behöver tas fram som rådet kan ta ställning 
till. JD fick i uppdrag att skapa en kontakt mellan kommunikatör hos 
patientnämnden samt RH och AS, som i sin tur tar fram ett förslag till koncept som 
återrapporteras till rådet vid lämpligt tillfälle. 

  
6.  Mötestider VT-23 BESLUT (RH)  

Modifierade mötestider för vårterminen 2023 är utskickade i Outlook och 
beslutades av rådet. Medlemmarna påmindes om att svara på de utskickade 
kallelserna.   

 
7. Actionpunkter till nästa möte? (RH) 

Arbetsgrupp bildad angående diskussion kring podd annat forum. Jonas 
kommunikatör för tips och råd. 
Charlotta återkommer med förankring från HSD gällande Strama, 
Primärvårdskvalitet till nästa möte den 2/12. 
Alla fortsätter att fundera på hur vi skall förbättra hemsidan och kommunikation. 
Det är en hel del regionala och nationella möte/utbildning kring patientsäkerhet 
och det är bra om det kan delges till rådet, det finns också möjlighet att lägga ut 
material på vår teamskanal. VRI och infektionsverktyget behöver vi prata mer om, 
viktigt att vi är med i den nationella mätningen. Mycket som har legat i träda 
under pandemin som behöver återupptas.  

  
8. Avslutning (RH). 
Mötet avslutades. Nästa möte sker digitalt 2022-12-02.  
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