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Kommissorium for Tværsektorielt Patientsikkerhedsforum Syd

Baggrund og formål
Med baggrund i Sundhedsaftalen 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne er udarbejdet ”Ramme for samarbejdet om det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde.” Ifølge rammeaftalen nedsætter hvert samordningsudvalg i Region Hovedstaden et Tværsektorielt Patientsikkerhedsforum. Opgaver og deltagere fastlægges
af Samordningsudvalg Syd.
Den grundlæggende tilgang til patientsikkerhedsarbejdet er et lærende systemperspektiv, hvor fejl og utilsigtede hændelser ses som resultater af menneskers arbejde i komplekse systemer. Formålet med samarbejdet om utilsigtede hændelser er således at
skabe fælles læring med henblik på at forbedre kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i patientforløbene og derved forebygge utilsigtede hændelser.
Opgaver
Det Tværsektorielle Patientsikkerhedsforum Syds opgaver falder i følgende områder,
jf. endvidere rammeaftalen (opdateret primo 2016):
Reaktiv risikostyring
Med baggrund i de indrapporterede utilsigtede hændelser i sektorovergangene medvirker forummet til
 at belyse udvikling i utilsigtede hændelser via mønster og tendenser, herunder
at identificere uhensigtsmæssige arbejdsgange i sektorovergange
 at skabe videndeling og læring på tværs af organisationerne og indenfor de respektive deltagende organisationer
 at identificere og foreslå dybdegående analyser og/ eller fælles indsatsområder, i forhold til relevante hændelser i sektorovergange
 at bringe relevante emner op til drøftelse i Regionen Hovedstadens Risikomanagernetværk og/ eller Samordningsudvalg Syd
Proaktiv risikostyring
 at sikre gensidig orientering om tiltag af permanent eller midlertidig karakter
af betydning for den samlede opgaveløsning, herunder også videns- og erfaringsudveksling, at identificere og foreslå fokus- og indsatsområder i det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde for Samordningsudvalg Syd og andre relevante fora



at identificere relevante snitflader i patientsikkerhedsarbejdet ift. til øvrige aktører (eksternt til hospitaler og kommuner), herunder apoteker, privatpraktiserende sundhedsprofessioner m.fl.

Kulturunderstøttende arbejde
 Evt. afholde temadage, seminarer, undervisning mv. på tværs af organisatoriske enheder og sektorer med henblik på at forebygge utilsigtede hændelser
 Bidrage til oplysning og debat om det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde
og dettes fundament i læringsperspektivet.
Deltagere
Risikomanagere fra Amager og Hvidovre Hospital
Risikomanagere fra kommunerne i planlægningsområde Syd (Albertslund, Brøndby,
Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Tårnby og Vallensbæk
kommuner).
Risikomanager fra SUF og SOF, Københavns kommune
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