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Minnesanteckningar
1) Mötets öppnande
Ordförande Ingrid hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2) Föregående minnesanteckningar
Anteckningar från den 9 april februari godkändes.
3) Strategi om patientsäkerhet – förslag och missiv
Genomgång av nuvarande förslag. Vissa justeringar görs. Beslut att
Mårten skickar ut Strategin och missiv till beredningens ledamöter efter
mötet. Eventuella ytterligare ändringar skickas till Mårten senast 6 maj.
Mårten tar sedan kontakt med kommunsekreteraren Robin för att se till
att Strategin läggs in i diariet och förbereds till Kf:s möte den 30 maj.
Vi behöver tillfoga ett förslag på uppföljning av vår strategi. Per-Olof
tar upp frågan på kommande beredningsträff.
4) Övriga frågor
Beredningen beslutar att visa filmen om hemtjänsten i Hällestad som
ligger på Youtube på Kf 30 maj. Ingrid pratar med Berit M om det. Mårten skickar länk till Robin.
Beredningen beslutar att föreslå en översyn av Strategin för hälso- och
sjukvården 2012-16. Per-Olof tar upp frågan på beredningsträff i maj.
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5) Kommande möten
Nästa möte är 31 maj kl.10-12 i Glan. Då summerar vid de synpunkter
som beredningen får på Kf. Och därefter är strategin klar för att skickas
till Ks. Vi bevakar så att strategin når Ks innan sommaren, så att den kan
beslutas på Kfs septembermöte.
11 juni kl.10-12 i Skiren. Då går vi igenom Psykiatriplanen som finns
som länk på beredningens hemsida.
Höstens första möte blir den 22 augusti kl.10-12 i Skiren.
6) Avslutning
Ordförande Ingrid tackar för ett konstruktivt möte och avslutar mötet.

