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Mötesanteckningar RSG Patientsäkerhet 

Datum 2019-09-16 

Plats Hotell Högland, Nässjö   

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 kring remissvar: 
Efter besked om att Sydöstra sjukvårdsregionen inte ska lämna något gemensamt 

remissvar, har Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland 

tagit fram separata utkast på remissvar till Socialstyrelsen.     

Diskussion och avstämning i gruppen kring de tre framtagna utkasten. 

Efter diskussion och jämförelse av de tre regionernas remissvar till Socialstyrelsen kan 

vi konstatera att även om vi formulerar våra remissvar på olika sätt och i olika 

omfattning så har vi i princip lika åsikter. 

 

Preliminär färdplan: 
Axel Ros förmedlar vidare synpunkter från Sydöstra sjukvårdsregionens RSG-

patientsäkerhet, till Susanne Yngvesson Strid och regionsjukvårdsledningens möte 18 

september 2019. 

Regionerna lämnar separata remissvar till Socialstyrelsen senast den 7 oktober 2019. 

Remissvaren skickas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se, i wordformat. 

 

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.  

Konferensen hålls på Hotell Höglandet i Nässjö, där även Carina Ålenius och Urban 

Nylén från SKL kommer delta. 

Dagens innehåll: Information, workshop (uppdelat på somatik/psykiatri), 

patientsäkerhetsstruktur (Axel Ros, Elmar Keppel, Charlotta Brunner), presentation av 

något förbättringsarbete inom MJG från regionerna  

Joanna Mellqvist skickar ut en agenda och anmälningsmöjligheter i slutet på vecka 38, 

för vidare spridning i regionerna. 
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3. Självdeklaration om ett enkelt, enhetligt och säkert 
klagomålssystem 2019 

Självdeklaration kring ”Uppfyllande av krav i enlighet med överenskommelse mellan 

staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enkelt, enhetlig och säkert 

klagomålssystem 2019”, är utskickat till samtliga regioners brevlåda och ska besvaras 

från vardera region senast den 15 november 2019.  

Om kraven är uppfyllda skickas ifylld självdeklaration till agneta.andersson@skl.se, 

Sveriges Kommuner och Landsting.  

 

4. Nomineringar NAG 

Namnförslag på nomineringar till NAG - Patienter och närståendes delaktighet, skulle 

vara inskickade från rikets regioner, senast 30 augusti 2019.  

Beredningsgruppen meddelar nu att nybildning av nationella arbetsgrupper (NAG) 

behöver finnas med i en verksamhetsplan, och backar tillbaka uppdraget i nuläget. 

Nomineringstiden kommer att förlängas och gruppen beräknas starta under år 2020.  

NAG - mätning och analys inom patientsäkerhet, kommer också under år 2020. 

Förslag från gruppen som Axel Ros lyfter till Beredningsgruppen: Om alla tilltänkta 

NAG finns med i kommande verksamhetsplan, finns också möjlighet att sprida alla 

årets kommande NAG till regioner och kommuner, för att underlätta planering och 

fördelning av nomineringar på ett mer effektivt sätt. 

 

5. Presentation av regionernas patientsäkerhetsstruktur 

Regionernas organisation/struktur inom patientsäkerhetsarbetet presenteras och 

diskuteras. Sammanfattningsvis är vi tre regioner med olika organisatorisk uppbyggnad, 

men som ofta har bra resultat inom området. 

 

6. Vad har vi för nytta av att göra tillsammans? 

− Utbildningar? Fundera till nästa gång 

− Diskutera olika arbetssätt t.ex. vad är det för skillnad mellan 

verksamhetsbesök/dialog vs verksamhetsrond samt dess för- och nackdelar 

 

Nästa möte – RSG Patientsäkerhet 

4 november 2019 Hotell Högland, Nässjö, kl. 10.00 – 15.00  

Förberedelse inför möte 4/11:  

− Fundera på vad vi som sjukvårdsregion kan göra tillsammans 

− Förbered er på att presentera vilka utbildningar som genomförs hos er, inom 

patientsäkerhetsområdet 

 

Vid anteckningarna // Lena Hagman 
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