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1. Föregående möte
Minnesanteckningar finns publicerade på hemsidan.
2. Hur hanterar vi avvikelser i övergången från 25 september?
Det är viktigt att man tar en direktkontakt om man upptäcker fel eller brister i det uppgraderade
systemet SAMSA. Dock ska fortsatta avvikelser skickas till närvårdskontoret om det finns risk
för vårdskador.
En text skrivs ihop och skickas till styrgruppen för vidare i spridning i verksamheterna.
Återfinns även på hemsidan.
3. Mätetal kring avvikelsehantering (önskemål från styrgruppen)
Förslag från gruppen att mäta hur många svar som inkommer innan 60 dagar.
4. Fråga om hur kommunerna hanterar rensning av avvikelser från 2016/2017
Det verkar se olika ut hos kommunerna. Några har sparat sina i flera år men det är upp till var
och en att hantera sina avvikelser.
5. Information om regionens projekt med avvikelser
Det är mycket bristande information från det regionala projektet. Båda projektledarna har slutat
och ingen vet riktigt hur det ska fortsätta. Vi beslutar att vi kör på i vår egna delregion med att
förbättra avvikelseblanketter. Caroline beställer programvara för att kunna redigera
blanketterna.
6. Fyrbodals blankett
Vi ser över Södra Älvsborgs blanketter och förbättrar dessa istället för att titta på andras. På
svarsblanketten ska SIP läggas till och ”annat” tas bort. Lägg till Sätila vårdcentral. Ta bort
namn på MAS-arna.
7. Avvikelse på hemsidan – förslag utifrån folktandvårdens avvikelser på sin hemsida.
I ett lärande syfte skapas en flik med som kallas ”Fallbeskrivningar”. Vid varje möte går vi
igenom excelfilen med avvikelser och ser vilka vi ha som lärande fall. Det ska framgå
händelse, konsekvens för patient, åtgärder i verksamheten och hur kan vi förebygga liknande
vårdskada i framtiden?
8. Genomgång av enkätundersökning
Linda och Marie gick igenom analysen av enkätundersökningen. Den revideras och tas upp i

styrgruppen 18-12-14.
9. Övrigt
I årsanalysen som ska göras för 2018 är det viktigt att ta med vilka åtgärder som man vidtagit.
Viktigt att vi trycker på åtgärder och uppföljning när vi diskuterar avvikelser.

Antecknat av Caroline Anderson, samordnare Närvårdskontoret

