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Bakgrund
Patientsäkerhetsgruppen är ett kompetensområde och en stödprocess under styrgruppen
för Vårdsamverkan Skaraborg. Inom ansvarsområdet ingår frågor som rör medicinska
avvägningar, etiska principer och ansvarsfördelning mellan vårdgivare. Vidare ska man ge
stöd till övriga samverkansgrupper utifrån deras behov.

Övergripande Mål och Syfte
Syfte är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter.
Målet är att berörda skall uppleva vård och omsorgsinsatserna som en helhet utan
gränser.
Arbetet i patientsäkerhetsgruppen ska utgå från nedanstående förhållningssätt:
• Samsyn, samverkan och samarbete mellan huvudmännen
• Vård och omsorg på rätt nivå där den gör mest nytta
• God och säker vård och omsorg

Regionala styrdokument

http://www.vastkom.se/samverkansomraden/socialtjansthalsoochsjukvard/avtalochovere
nskommelser.4.5315093d12da7c7ef17800055946.html

Patientsäkerhetsgruppens målbild

Utifrån i verksamheten upplevda problemområden vägleda genom att ta fram dokument t
ex riktlinjer och tillämpningsanvisningar inom området patientsäkerhetsfrågor relaterade
till vårdsamverkan, särskilt i frågor som rör medicinska avvägningar.

Uppdrag

I uppdraget ingår att
‒ Bevaka patientsäkerhetsfrågor ur ett samverkansperspektiv och lämna förslag till
Styrgrupp Vårdsamverkan på områden i behov av utveckling och förbättring
‒ Utarbeta tillämpningsanvisningar och medicinska riktlinjer inom Skaraborg
‒ Ta fram rutiner för remissförfarande samt kommunikationsplan vid
implementering av nya anvisningar och riktlinjer.
‒ Förtydliga ansvarsfördelning mellan vårdgivare i enlighet med de regionala
styrdokumenten.
‒ Ansvara för framtagande av gemensam rutin för avvikelsehantering mellan
parterna.
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Uppföljning

‒ Verksamhetsberättelse årligen till Styrgrupp vårdsamverkan.
‒ Rapport årligen av avvikelser som rör 2 eller flera parter. Rapporten ska redovisa de
mest frekventa avvikelserna och identifierade systembrister enligt anvisningar från
Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG). Rapporten ska även innehålla redovisade
åtgärder lokalt/delregionalt samt förslag på åtgärder för hantering på regional nivå.
‒ Analys av klagomål till patientnämnden där 2 eller flera parter är berörda.

Samverkansgruppens sammansättning

Samverkansgruppen äger linjeansvaret för samverkan och ska gemensamt ansvara för
genomförandet.
Chefsläkare Närhälsan
1 repr
Patientsäkerhetsfunktion Skaraborgs sjukhus (SkaS) 1 repr
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor
3 repr (från varje närvårdområde
samt SVPL-representant)
Privata vårdgivarna
1 repr
Samverkansgrupp barn och unga
1 repr
Samverkansgrupp vuxna psykiatri, missbruk
1 repr
Samverkansgrupp geriatrik, demens och palliativ vård 1 repr
Sekreterare
1 repr
Representanter med annan kompetens, funktion och uppdrag adjungeras vid behov på
initiativ av Patientsäkerhetsgruppen.
Ordförande utses vartannat år av gruppen och växlar mellan kommun och region.
Sekreterarfunktionen följer med ordförandeskapet.

Arbetsformer

Det är eftersträvansvärt att alla beslut i gruppen sker i enighet. Gruppen har möjlighet att
skapa tillfälliga arbetsgrupper utifrån behov.

Mötesfrekvens

Patientsäkerhetsgruppen sammanträder minst 6 ggr per år.

Kommunikation

Deltagare i gruppen ansvarar för information och förankring till respektive huvudmän.
Minnesanteckning förs vid sammanträden och ska finnas tillgängliga på Vårdsamverkans
hemsida. Gruppen ansvarar för att förse hemsidan med för uppdraget relevant
information.

Administrativt stöd

Det finns administrativt stöd till Vårdsamverkan Skaraborg. Det administrativa stödet
består främst i uppdatering av hemsida och nyhetsutskick.
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