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1. Föregående mötesanteckning
Läggs till handlingarna
2. Suicidprevention – projekt – Annette Holmberg
Eftersom representanterna från SkaS inte hade möjlighet att vara med på dagens möte
flyttas denna punkt till nästa möte. Viktigt att alla finns representerade eftersom det bland
annat handlar om händelseanalyser i samverkan.
3. Patientsäkerhetsgruppens uppdrag
Vi har inte fått respons på förslaget på uppdragsbeskrivning från Vårdsamverkans styrgrupp
som ska fatta beslut. Oklart om det varit uppe till diskussion. Förslag har lyfts in till
Vårdsamverkan om att slå ihop avvikelsegruppen med patientsäkerhetsgruppen alt att samla
patientsäkerhetsgruppen då det av avvikelsegruppen uppmärksammas ”skav” eller särskilda
händelser. Inte heller detta har vi fått respons på.
4. Rapport från Avvikelsegruppen inkl. nyheter MCP – Annika
Avvikelsegruppens möte i måndags ställdes in pga. att många hade förhinder. Nytt möte i
februari – då ska sammanställning och analys av statistik göras.
De flesta kommunerna har nu kommit igång med MCP. Kommunerna organiserar sig på olika
vis. Från den 1 januari 2021 ska MCP användas fullt ut. Kommunerna efterlyser mer
utbildning och har kontakt med Malin Swärd och Goran angående detta. Positiva även om
det kräver mycket arbete i uppstarten.

5. Egenvårdsbeslut – rapport från respektive verksamhet
Ingen har något att rapportera i frågan men gruppen är överens om att utbildning behövs där
alla verksamheter är representerade. Socialstyrelsen ser över författningen, oklart om den är
färdig. Detta står på Socialstyrelsens hemsida: https://www.socialstyrelsen.se/regler-ochriktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20096-om-bedomningenav-om-en-halso--och-sjukvardsatgard-kan-utforas-som-egenvard/
6. Händelseanalyser av värde att rapportera
Inga händelseanalyser att rapportera, men Annika lyfter värdet av att göra gemensamma
händelseanalyser i de fall det är aktuellt. Mycket att lära av varandra och av processen. Att
alla använder MCP underlättar.
7. Rutiner och riktlinjer vårdsamverkan
På Vårdsamverkans hemsida finns lokala riktlinjer och anvisningar som inte längre är
aktuella. Olyckligt om det finns information där som kan vilseleda, en risk att det blir fel. I
vissa fall stämmer inte dessa överens med Vårdhandboken. Tveksamt om de ska vara kvar.
Inventering behöver göras för att se vad som kan tas bort. Viktigt att bevaka om det finns
information som är av vikt för kommunerna samt stämma av så att det som finns kvar
stämmer överens med Vårdhandboken. Anci tar med frågan till Nils Gunnar Främberg.
8. Fråga till habiliteringen?
Ingen i gruppen kom ihåg vad det rörde sig om för fråga. Kanske gällde det SAMSA – i så fall
är frågan löst enligt Åsa Warnemark.
Christina Davidsson är från och med nu adjungerad i gruppen.
9. Kommande möten, boka tider
2021-03-04 – inbjudan samt Skypelänk i Outlook.
Om det blir aktuellt att ses fysiskt ändrar vi.

10. Övrigt
a. Rapport SHVO – Birgitta
Kort rapport från Birgitta. SAMSA uppdateras 15 december. Utbildning kommer att
ske från nästa vecka. Ny layout och bättre funktionalitet. Skaraborgstillämningen
uppdaterad, skickad till styrgruppen för godkännande.
b. App för stöd vid läkemedelshantering – Annika
Region Skåne tagit fram app : Stöd vid läkemedelshantering

(lakemedelshantering.se) . Verkar vara användbar. Dirk tar med till
Läkemedelskommittén för att få synpunkter och ev. möjlighet att anpassa till VGR.
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