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Minnesanteckningar från Patientsäkerhetsgruppen
Tid: 2018-05-24
Närvarande
Angela Olausson, Annika Jonsson, Anette Jarlshammar, Christina Davidsson, Ingrid
Wikstrand, Dirk Vleugels, Lena Kindmalm
Ej närvarande
Åsa Warnemark, Peter Jonsson, Gunilla Hård

Dagens ärenden
Nya medlemmar hälsas välkomna
Anette Jarlshammar, chefläkare på Skas efterträder Marga Brisman.

Genomgång av styrdokument och val av ny ordförande
Enligt stadgarna skall ordförandeskapet alterneras mellan Regionen och Kommunen med två
år i taget. Förslag på ny ordförande är Angela Olausson, som vill fundera lite innan hon ger
besked.

Föregående minnesanteckningar
Trygghetsordinationer i slutskede behöver finnas och det behöver vara samma inom hela
Skaraborg. Innan man börjar med trygghetsordinationen skall en läkarbedömning ha gjorts.
Förslag att denna grupp jobbar vidare med frågan.

Hemsidan
Info från Nils-Gunnar, det kommer att bli en regionalhemsida dit vårt material skall förflyttas
Info till styrgruppen om att Peter Jonsson har slutat och behöver ersättas.
Gunilla Hård kommer också att sluta och ersätts av Maud Joelsson (MAS i Tidaholm)

Uppdrag och rapport från Avvikelsegruppen
Genom gång av uppdraget. Uppdraget godkänns av Pat säkerhetsgruppen. Finns funderingar
på att adjungera privata vårdgivare och rehab om det kan bli aktuellt.
www.vardsamverkanskaraborg.se
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Annika ger en sammanfattning från Årsrapporten;
Avvikelserna har ökat ngt, men det finns ett mörkertal. Avvikelser från kommunerna är
störst till Skas. Brister information/kommunikation vanligt, Otydliga ordinationshandlingar
och läkemedel är stort. Ungefär hälften av pat som kom hem hade korrekta ordinationer.
Anette Jarlhammar har tagit över som Ordförande i läkemedelsrådet på Skas. Det har införts
ett nytt rutindokument i Melior som innebär att läkaren skall skriva ut läkemedelslistan och
sätta sin signatur som garant. Ett annat fel är att man inte kollar upp läkemedel i Pascal. Haft
det uppe på Skas och diskuteras kommer följas upp. Läkemedelsansvariga läkare uppger att
det inte alltid kommer med läkemedelslistor från kommunen.
Dirk hänvisar till tabell ur SKL´s handbok om Risk- och händelseanalyser sidan 72
”Rekommenderade förbättringsåtgärder prioriterade efter känd verkningsgrad”.
Närhälsan kommer också att satsa på att få korrekta läkemedelslistor framöver.
FVM kan ge möjlighet att systemet själv kollar om läkemedelslistan är korrekt.
Privat Pascal kan bli aktuell framöver.

Uppdrag arbetsgrupp stick och skär
Tanken var att vi skulle liknande rutiner i alla kommuner. Problemet gäller jourtid. Vem skall
provsvaret skickas till?
Annika J stämmer av med vårdhygien på Skas.

Injektionsbehandling inom kommunal HSV
Problem med injektions behandling inom kommunal hälso- och vård pga. rädsla för
anafylaktisk chock. Infusion av Zolidronsyra och Prolia är just nu problemet. Går det skapa en
lista på säkra läkemedel? Kan det begränsas till osteoporosbehandling så kan det räcka med
information via MASAR.

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus
Nya förslaget klubbas. Dirk meddelar styrgruppen.

Revidering rutin ögondroppar efter operation
Den gamla rutinen kan tas bort och ögonklinikens reviderade förslag läggs på hemsidan i
stället.
www.vardsamverkanskaraborg.se
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Anette meddelar ögon och ber Inger Bergman lägga ut Rutinen på vårdsamverkans hemsida.
Gamla PP-bilder på hemsidan tas bort.

Överenskommelse PV-psykiatri Skas om ansvarsfördelning LPT-bedömning
Dirk info om ny överenskommelse för LPT-bedömningar under kontorstid, vilket innebär att
psykiatrin tar hand om sina egna pat. Under jourtid är det PV.

Övriga frågor
Hösten tider:
27/9 kl. 13.30 och 22/11 kl. 13.30 på Närhälsans kansli.

Vid anteckningarna
Lena Kindmalm
Utvecklingsledare Närhälsan
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