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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-03-22 kl. 09:00-13:00

Plats

Fänriksgatan

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Bengt Persson (S)
Munir Niazi (S)
Nils Karlsson (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Ingrid Kristina Andersson (S) ersätter Elin Kramer (S)
Margareta Håkansson (M) ersätter Sapko Sinani (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Madeleine Fraser (MP)
Anna Larsson (V)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Personalföreträdare (Kommunal)
Personalföreträdare (SACO)
Personalföreträdare (Vision)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Katarina Flyckt (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Christina Ekdahl (medicinskt ansvarig för rehabilitering)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Lisbeth Persson Ekström (SD)

Justeringen

2019-03-29

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Jesper Salö
Ordförande

...........................................

…………………………………

Roko Kursar (L)
Justerande

...........................................

Lisbeth Persson Ekström
(SD)

…………………………………
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Protokollet omfattar

§52
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§

52

Patientsäkerhetsberättelse 2018

FSN-2019-142
Sammanfattning

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare senast den 1 mars upprätta en
patientsäkerhetsberättelse avseende föregående kalenderår. Berättelsen ska beskriva hur
ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat, hur patientsäkerheten har följts upp genom
egenkontroller, hur risker har analyserat samt hur samverkan med aktuella aktörer har skett
för att förebygga vårdskador. Patientsäkerhetsberättelsen ska godkännas av
funktionsstödsnämnden senast under mars månad.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen 2018.
Särskilda yttranden

Carin Gustafsson (V) kommer att lämna in ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 10)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Patientsäkerhetsberättelse
Patientsäkerhetsberättelse 2018 Funktionsstödsnämnden

Bilaga 10 FSN 190322 §52
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2019-142
Ärende: 10. Patientsäkerhetsberättelse 2018
Vänsterpartiet har tagit del av en välskriven patientsäkerhetsberättelse men oroas starkt av
den bristande journalföringen. Vänsterpartiet undrar huruvida det är av förvaltningen
anställda sjuksköterskor eller sjuksköterskor från bemanningsföretag som står för den
bristande journalföringen men inget svar kunde ges. För Vänsterpartiet är det önskvärt att
förvaltningen i minsta möjligaste mån använder sig av bemanningsföretag men i de fall så
måste göras är det allra minsta krav som kan ställas att bemanningsföretagen ser till att
deras personal kan journalföra på ett korrekt sätt!
Vänsterpartiet ser fram emot att ta del av resultaten av utvecklingsområden för 2019 med
särskilt fokus, utöver en förbättrad journalföring, på hantering av medicintekniska
produkter, förbättrad samverkan med andra vårdgivare och delegeringsprocessen - allt med
brukarens bästa i åtanke!
Malmö 2019-03-22
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

