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Minnesanteckningar från Patientsäkerhetsgruppen
Tid: 2020-09-07
Närvarande
Annette Trenge Jarlshammar, Annica Loft Annika Jansson, Christina Davidsson Dirk Veugels Maud
Joelsson Mikaela Ridelberg Robert Tengman Ylva Moren Åsa Warnemark Birgitta Engström
Walander Angela Olausson

Ej närvarande

Dagens ärenden
Presentation av närvarande
Och godkännande av agendan
Genomgång av styrdokument och val av ny ordförande
Enligt stadgarna ska ordförandeskapet alterneras mellan Regionen och Kommunen med två
år i taget och nuvarande ordförande ska vara tjänstledig under 1,5 år. Förslag på ny
ordförande är Annika Loft och gruppen accepterar.
Föregående minnesanteckningar
En liten tillbakablick kring avsaknaden av dessa möten under året på grund av corona har
möten blivit inställda, nu tar vi höjd för att genomföra möten i digital form.
Patientsäkerhetsgruppens uppdrag
Har skrivit fram ett förslag på gruppens uppdrag, som gicks igenom, korrigeringar gjorda i
dokumentet, se bilaga.
Rapport från Avvikelsegruppen
Annika Jansson rapporterade resultat från avvikelsegruppen och en sammanfattning från
årsrapporten. Se årsrapporten på vårdsamverkans hemsida.
Informerade även om att kommunerna nu kan komma in i avvikelsesystemet
MedControlPRO som regionen använder, kommunerna kan redan nu ta emot avvikelser från
regionen och startar nu sitt arbete för att även kunna skriva avvikelser direkt i systemet.
Beräknar att alla kommuner i Skaraborg ska vara i drift vid årsskiftet. Man arbetar även med
att få med privata utförare i systemet.
Egenvård
Vi har tidigare haft diskussioner kring egenvård - författningen svår att tyda och efterleva på ett
patientsäkert sätt. Vi beslutar att se över vår egen verksamhet, vad fungerar bra, vad fungerar
mindre bra, inför nästa möte.
Socialstyrelsen ser över författningen och Annika J tar med frågan till SKRs Patientsäkerhetsgrupp om
hur arbetet går framåt.
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Länsgemensam översyn kring uppdrag HoS barn/unga korttids LSS
Många barn och ungdomar med funktionsnedsättning har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Det
kan vara behov av insatser så som läkemedelshantering, inhalationer och hantering av
andningsmaskiner, sondmatning, urintappning, såromläggning och hantering av stomi. I hemmet
hanteras vanligen detta som egenvård och sköts av vårdnadshavare och/eller personliga assistenter.
Flera av dessa barn och ungdomar har insatsen korttidsvistelse (9 § 6 LSS) som innebär att individer
med funktionsnedsättning tillfälligt vistas i korttidshem, korttidsfamilj eller deltar i lägerverksamhet.
Kommunen har inte skyldighet att tillhandahålla hälso- och sjukvårdsinsatser för barn och unga
under korttidsvistelse enligt LSS.
I Västra Götaland saknas länsgemensamma upparbetade rutiner eller lösningar för att ge säker och
effektiv vård i dessa situationer. LGS (Kommuner och sjukvård i samverkan i Göteborgsområdet)
och SIMBA har till Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, via skrivelser påtalat behovet av ett
förtydligande av ansvar och samverkan.
En länsgemensam arbetsgrupp har fått uppdrag att utifrån gällande lagstiftning och regelverk

lämna förslag till en länsgemensam tillämpning/praktisk anvisning om samverkan om hälsooch sjukvårdsinsatser för barn och unga vid korttidsvistelse enligt LSS.
Angela Olausson sitter med som kommunrepresentant i denna grupp.
Följsamhet läkemedel mellan vårdgivare
Annette Trenge Jarlshammar redovisar arbetet som genomförts med Apotekare på akuten, se
bifogade PP presentationer

Medföljande personal till sjukhus
2018 fastställde vi en samverkansrutin mellan Skaraborgs sjukhus och Skaraborgs kommuner om
Medföljande personal till sjukhus. 2019 fick vi ett uppdrag från VVG att göra en länsgemensam rutin
och det har tagits fram ett förslag på länsgemensam rutin – skickar med rutinen och är tacksam för
snabb återkoppling då den helst ska upp för beslut i VVG i oktober.

Övrigt
Vi diskuterade ett nytt Kommittédirektiv från Regeringen kring ”Stärkt rätt till personlig assistans för
stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn” skickar med den som bilaga.
Skickar även länken till Socialstyrelsens nationella handlingsplan för patientsäkerhet

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/sverigesforsta-nationella-handlingsplan-for-patientsakerhet-ska-starka-varden2/
Nästa möte är den 26 november 2020 kl 13,30-16,00 SKYPE länk kommer

Vid anteckningarna
Angela Olausson
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