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Minnesanteckningar från Avvikelsegruppen 2020-09-10
Tid: 08:30-11:30
Plats: Skype
Närvarande
Anci Loft, Närhälsan
Maud Joelsson, Tidaholms kommun
Annika Jansson, Töreboda kommun
Karin Hult, SkaS
Mikaela Ridelberg, SkaS
Margareta Liljegren, SkaS
Angela Olausson, Götene kommun

Dagens ärenden
Genomgång av avvikelser för tiden 1/1-20-31/8-20
Södra området (Tidaholm, Skövde och Falköping):
Under pandemin fanns inte tid och utrymme att skriva avvikelser i samma utsträckning. Nu
har man börjat skriva avvikelser igen. Avvikelser handlar om felaktiga läkemedelslistor,
läkemedel från sjukhus är inte medskickade vilket innebär att sjuksköterskor i kommunen får
kontrollera och se över läkemedelslistorna. Två allvarliga avvikelser till Närhälsan.

Norra området (Tibro, Töreboda, Mariestad, Gullspång, Karlsborg, Hjo):
Kommunikationsbrist i planeringsmeddelandet i SAMSA. Kommunen får inte svar på sina
frågor i SAMSA. Otydliga läkemedelsordinationer, läkemedel är inte medskickat. Sjukhuset
har skickat hem patienter på fel dag.
Två allvarliga avvikelser till SkaS. En från ambulans till kommunen.
Västra området (Götene, Skara, Lidköping, Essunga, Vara, Grästorp)
Kunskapen kring in- och utskrivningsprocessen under sommaren har blivit sämre. Det är
tydligt att ovan personal inte kan processen. Kommunikationsbrist i SAMSA. Otydliga
läkemedelslistor.
Avvikelser från SkaS till en av västra områdets kommun som inte var optimal utifrån den
rutin som finns. Avvikelsegruppen kommer överens om att analysera den tillsammans i syfte
att lära oss av den.
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Närhälsan:
Röntgenremisser som går tillbaka till Närhälsan från SkaS med frågeställningen om remissen
fortfarande är aktuell.
Samverkan kring informationsöverföring.
SkaS:
Vårdbegäran saknas, otillräcklig information i vårdbegäran. Funktionstillståndet är inte
uppdaterat. Kommun har inte använt skyddsutrustning vid fastlagd Covid-19 infektion när
ambulans kommer och hämtar. Patienter som är utskrivningsklara med Covid-19 tas inte hem.

Informationsärenden
MAS i varje kommun har fått utbildning i MedControl Pro som till en början hanterar
avvikelserna. Kommunerna kan nu ta emot avvikelser från SkaS, Närhälsan och externa men
kommer inte att skriva avvikelser i systemet till en början. SkaS, Närhälsan och externa parter
kommer kunna få svar både i systemet och på papper beroende på hur långt kommunen har
organiserat sig. Annika Jansson hanterar systemet fullt ut.
Alla kommuner ska använda systemet fullt ut till 1/1 2021.

Övrigt
Information från patientsäkerhetsgruppsmötet:
Avvikelsegruppen är en undergrupp till patientsäkerhetsgruppen. Man kom överens om i
patientsäkerhetsgruppen att avvikelsegruppen ska ha möten innan patientsäkerhetsgruppen för
att kunna lyfta frågor och synpunkter till patientsäkerhetsgruppen. Bör ha detta i åtanke när vi
bokar in möten till 2021. Anci Loft kommer att bli ordförande i patientsäkerhetsgruppen år
2021. Angela Olausson ska vara tjänstledig under en tid. Efterträdare blir MAS från Skara
kommun, Annette Svensson Nordlander.
Patientsäkerhetsgruppen diskuterade avvikelsegruppens funktion och syfte. Vårdsamverkan
Skaraborg har varit tydliga med att det är viktigt att diskussion kring patientsäkerhetsfrågor
sker i trepart.
Gruppen diskuterade om det skulle finnas med en representant från Regionsservice, Anci Loft
tar med sig frågan.
Margareta Liljegren blir ny ordförande 2021 för avvikelsegruppen.
Nästa möte:
Måndag den 23/11 kl 13:00 – 16:00 via Skype

Vid anteckningarna
Margareta Liljegren
Skaraborgs sjukhus
www.vardsamverkan.se/skaraborg

