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Plats Videomöte   

Närvarande Axel Ros, Elin Roos af Hjelmsäter, Elmar Keppel, Joanna 

Mellqvist, Lena Hagman, Lena Nilsson, Yvonne Lövgren 

 

1. Remiss Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i 
hälso- och sjukvården 2020-2024 (Remissversion juni 2019) 

 

Diskussion i gruppen: 
Regionerna (Jönköping, Östergötland och Kalmar) är i nuläget under en beredningsfas, 

där synpunkter samlas in och förslag på remissvar håller på att tas fram. 

− Övergripande en bra skrivelse – informativ och välarbetad 

− Gruppen diskuterar utmaningar kring att koppla handlingsplan till konkreta 

åtgärder 

− Viktigt att diskussioner kring mått och mätningar förs mellan regioner, 

Socialstyrelsen och Nationella rådet  

− Något kring strukturerad dokumentation i journalsystem saknas i skrivelsen; 

säker vårddokumentation och tillgänglig dokumentation. 

 

Preliminär färdplan: 
Regionerna fortsätter att samla in synpunkter och tankar kring remissen, som löpande 

diskuteras i gruppen via mail under vecka 34-37.  

Ambitionen är att sammanställa ett gemensamt remissvar den 16 september 2019, då 

RSG-Patientsäkerhet har möte, som därefter kan presenteras i respektive region för 

godkännande. 

 

2. Regional MJG-konferens 

Den 28 november 2019 bjuder SKL in Sydöstra sjukvårdsregionen till årets regionala 

MJG-konferens, där Jönköping står för värdskapet i år. Tidigare har konferensen endast 

berört MJG-somatik, men från och med i år deltar även MJG-psykiatri.  

Joanna undrar om det är okej att lyfta det som berör konferensen i denna grupp, för 

vidare spridning i regionerna, och gruppen är överens om att det går bra. 

 

 



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

Nästa möte – RSG Patientsäkerhet 

16 september 2019 Hotell Högland, Nässjö, kl. 10.00 – 15.00  

Agenda:  

10.00 - 12.00  Förslag på remissvar 

Förslag på ett för Sydöstra sjukvårdsregionen enhetligt remissvar 

diskuteras och fastställs. Förslaget är till hands för 

regionsjukvårdsledningens möte 18 september 2019.  

12.00 - 13.00  LUNCH 

13.00 - 15.00  Presentation av regionernas patientsäkerhetsstruktur 

  Övrigt 

Tacksam för eventuella förslag till agendan. 

 

Förberedelse inför möte 16/9: Förbered en presentation kring er regions struktur för 

patientsäkerhetsarbete. Tidsram: max 20 minuter per presentation. 

 

Vid anteckningarna 

Lena Hagman 


