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Mötesanteckningar RSG Patientsäkerhet 

Datum 2019-06-03 

 

Plats Hotell Högland, Nässjö  

  

Närvarande Joanna Mellqvist, Elin Roos af Hjelmsäter, Axel Ros, Lena 

Hagman, Elmar Keppel, Yvonne Lövgren, Lena Nilsson, 

Susanne Yngvesson 

 

1. Sydöstra sjukvårdsregionen och kunskapsstyrningssystemet 

Susanne presenterade samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen med utgångspunkt från 

gemensam  webbplats.  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Powerpointpresentationen samverkan i sjukvårdsregionen hittar ni på följande webbsida   

Om Sydöstra sjukvårdsregionen  

 

Powerpointpresentationen om kunskapsstyrning finns publicerad på er webbsida 

Patientsäkerhet, regional samverkansgrupp 

 

Mer information om kunskapsstyrningssystemet finns på SKL webbsida  

Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård 

Nyhetsbrev 

Prenumerera på nyhetsbrevet för regioners system för kunskapsstyrning 

 

2. Uppdrag RSG Patientsäkerhet 

Uppdraget för RSG Patientsäkerhet bifogat kallelsen samt finns publicerat på 

samverkansgruppens webbsida. Inga direkta frågor om uppdraget, arbetsätt och hur 

gruppen tar sig an uppdraget får utvecklas över tid. 

3. Befintliga nätverk/forum inom samverkansgruppens uppdrag 

Två nätverk för chefsläkare, ett sjukvårdsregionalt och ett nationellt (LÖF) båda 

nätverken har träffar 1ggr/termin. 

 

Nätverk SKL för patientsäkerhetssamordnare. Detta nätverk kommer enligt uppgift att 

avvecklas. 

http://plus.rjl.se/sydostrasjukvardsregionen
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44878
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44919
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning.14031.html
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/nyhetsbrevkunskapsstyrning.19299.html
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4. Nationella samverkansgruppen (NSG) Patientsäkerhet 

Axel beskrev arbetet i samverkansgruppen på nationell nivå  

 

Handlingsplan för 2019 

1. Ta fram ”paket” till NPO. Alla NPO behöver integrera aspekter av patientsäkerhet i 

sina områden. NSG patientsäkerhet kommer ta fram en struktur för det (=”paket”)  

2. Skapa struktur för nationellt – regionalt – lokalt arbete för kunskapsstyrning avseende 

patientsäkerhet  

3. Utveckla uppdragsbeskrivningen för NSG patientsäkerhet så att den än mer 

överensstämmer med utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet. I gruppens uppdrag 

bör ingå att framtidsspana, omvärldsbevaka, och aktivt följa den pågående utvecklingen 

inom hälso- och sjukvården, framför allt gällande omstruktureringen av hälso- och 

sjukvården till Nära vård.  

4. Upprätta plan för prioritering av utvecklingsområden samt efter behovsinventering 

tillsätta NAG, inklusive etablera struktur för arbetssätt.  

5. Samverka med Socialstyrelsen i framtagande av nationell handlingsplan för 

patientsäkerhet  

6. I samverkan med relevanta grupperingar utvärdera befintliga 

uppföljningsverktyg/indikatorer på nationell nivå, och värdera behov av och eventuellt 

införa nya sådana.  

 

Uppdraget har formulerats om av samverkansgruppen, oklart om det nya är beslutat.  

 

Tre nationella arbetsgrupper (NAG) beslutade, NAG Vårdhygien (funnits tidigare) , 

NAG MJR (markörbaserad journalgranskning)  och NAG Patienters och närståendes 

delaktighet i arbetet med patientsäkerhet. 

 

Christina Cammerudh, hygiensjuksköterska Region Östergötland har nominerats av 

Vårdhygien i Östergötland, Kalmar och Jönköping till NAG vårdhygien. 

Charlotta Brunner, chefläkare Region Kalmar län är beslutad som ledamot för sydöstra i 

NAG MJG 

Nominering senast 31/8 till NAG Patienters och närståendes delaktighet i arbetet med 

patientsäkerhet.  

 

Susanne stämmer av med SKL stödfunktion om hur nomineringen av kommun- och 

patient/närståenderepresentant ska hanteras 
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När ledamot nomineras ska uppdragsbeskrivning finnas som underlag. Nomineringen 

ska var godkänd av närmaste chef. och jävsdeklaration/bedömning ska göras.  

Beslutsunderlaget ska omfatta: 

 Godkännande från chef 

 Personuppgifter/kontaktuppgifter 

 Kompetens 

 Befattning 

5. Socialstyrelsens arbete med nationell handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet 

Socialstyrelsen arbetar på uppdrag av regeringen och i samverkan med berörda 

myndigheter, organisationer och intressenter, med att utarbeta en nationell 

handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Syftet med handlingsplanen är att utveckla och 

samordna arbetet med patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. 

Mål och strategiskt arbete för ökad patientsäkerhet - Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen kommer att skicka ut remiss till regionerna med flera. Remisstiden är 

vecka 27-39. Susanne stämmer av med RSL om att RSG Patientsäkerhet bereder 

remissvaret. 

6. Framtida arbete i gruppen 

Elmar Keppel utsågs till ordförande.  Lena Hagman sekreterare på nästa möte och 

frågan om att eventuellt rotera på den funktionen tas då. 

Höstens möte bokades 16/9 och 4/11 kl. 10.00-14.30, Hotell Högland 

 

Aktuellt för nästa möte 16/9: 

 

 Kartlägga lokalt patientsäkerhetsarbete 

 Patientsäkerhetsberättelse för jämförelse 

 Remissvar Socialstyrelsens handlingsplan för ökad patientsäkerhet 

 

För att publicera på RSG Patientsäkerhetssida maila:  

folkhalsa.sjukvard@rjl.se 

 

 

Susanne tackade för mötet och allas engagemang och delaktighet.  

 

Vid anteckningarna 

Susanne Yngvesson 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/mal-och-strategiskt-arbete
mailto:folkhalsa.sjukvard@rjl.se

