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 Datum Diarienummer 

 191010  
 

Datum och tid 10/10 2019 

Plats SKL 

Deltagare NSG patientsäkerhet: Agneta Andersson, Per Lindgren, Elda Sparrelid, Marga 
Brisman, Charlotta Nelsson, Maria Omberg, Axel Ros 
Christel Ternström 

Särskilt inbjudna Kl 9.15 - 10.00 Läkemedelsverket 
kl 12.45 – 13.45 Lumells 

Minnesanteckningar 

1. Föregående minnesanteckningar 3/9 
a. Vårdhandboken – något nytt? Beredningsgruppen har haft 

frågan uppe, rekommenderar SKS att säkerställa 
Vårdhandbokens koppling till kunskapsstyrningssystemet. 
Ett förslag som diskuterades var att inrätta en NAG 
Vårdhandboken, rapporterandes till NSG patientsäkerhet. 
Vi avvaktar hur frågan handläggs centralt. Axel har under 
mötet kontakt med Karl Landergren, Sydöstra 
sjukvårdsregionens representant i BG, i frågan, och 
framför att det inte bara handlar om teknisk plattform (Inera) 
utan att kunskapsunderlaget behöver ha en förankring i 
kunskapsstyrningsorganisationen. Axel pratar även med Mats 
Bojestig med ovanstående budskap. 

b. Infektionsverktyget – vara eller icke vara. Värdefullt för 
STRAMA. Används olika i landet. Beslut att vi inventerar 
användningen i våra sjukvårdsregioner via frågor till 
respektive RSG. Elda formulerar frågor och mailar ut till 
övriga NSG. Efter sammanställning av inkomna svar 
ställningstagande till kontakt med Ineras programråd. 

c. Kommunrepresentation – NSG önskemål kommer att tas upp 
i nov. 

 
2. Rapport från SKL – Agneta 

a. Aktuellt och på gång inom kunskapsstyrningsarbetet –  
SoS startar ett arbete med att ta fram markörer för MJG inom 
BUP. Viktigt att det arbetet kopplas ihop med NAG för 
uppföljning och indikatorer.  
Klagomålsarbetet (SoS): Agneta deltar i arbetet/workshops, 
Plan att skapa en nationell arbetsgrupp som ska analysera den 
aggregerade bilden av patientklagomål. I arbetsgruppen ska 
representanter från PN och IVO ingå, även analyskompetens 
samt representanter från vårdgivarna. Diskussion kring 
vem/vilka och koppling till NSG. Överens om att detta inte 
bör ingå i NAG patientmedverkans uppdrag, de behöver ägna 
tiden åt utveckling av patientmedverkan i ps-arbetet. Förslag 



    

   2 (4) 
  

 
att i stället ha med 1 representant från varje RSG alternativt 
av RSG utsedd person.  Axel svarar Kirsi (SoS). 
Agneta har svarat på en motion ”minska förekomst av 
undernäring hos patienter inom slutenvård”. Svar att 
motionens anses besvarad – pågår mycket arbete, PPM inte 
rätt verktyg (MJG bättre). 
MJG kostnad och arbete 2020 - se bilaga PPT. Förslag att ha 
liknande uppdrag som 2019, via tilläggsfinansiering. Per 
Wiger och Charlotta Brunner i denna gruppering ingår även i 
NAG MJG. Viktigt att de regionala MJG dagarna utformas i 
samverkan med RSG PS och NAG MJG under 2020. 
 
b. Agneta och Charlotta träffas Socialdepartementet i nästa 
vecka för att lyfta behov av ekonomiskt tillskott till PS-
arbetet under 2020 (kommer att ingå i en större summa 
pengar ”Överenskommelse barnhälsovård mm”. NSG 
patientsäkerhet ser behov av ökade resurser nästa år. Fortsatt 
arbete med Lumells (stöd till NPO samt utarbeta stöd till 
verksamheterna). Arbete med konkretisering och 
implementering av HP. I detta sammanhang behov av 
nationella möten med samtliga RSG. 
Alla bidrar med förslag på argument/synpunkter via 
mail, Charlotta sammanställer. 

.  
b. Aktuellt och på gång i RSG – utvärdering mötesdagen: 

Överlag bra respons. Man önskar förbereda sig inför nästa 
möte. Uttrycker behov av nationella träffar. Diskussion kring 
mötenas syfte. Beslut att ha möte våren 2020 med fokus 
handlingsplanen samt rapportering från arbeten i 
sjukvårdsregionerna. Samtliga RSG ombeds inkomma med 
förslag på innehåll/program. Charlotta skickar ut en save the 
date den 7/5 till samtliga RSG inklusive förfrågan om 
innehåll. 
 

3. Läkemedelsverket  
Charlotte Asker Hagelberg, Karin Gårdmark Östh, Ebba Hallberg 
Beskrivning av Läkemedelsverkets uppdrag. Se PPT. 
Hur ska samverkan NSG PS och LV se ut? Behöver etablera 
kontaktytor samarbeta både strategiskt och operativt.  
NSG PS ska ha diskussion med NSG LM MT angående respektive 
roller i läkemedelsfrågor. Återkoppling till LMV efter det. tillsvidare 
kontakt via ordförande respektive Charlotte A-H när behov uppstår. 

 
 

4. NAG – lägesrapport 
a. MJG – haft ett första möte 
b. Vårdhygien –är igång med arbetet. Maria kontaktar Ann 

Tammelin om lägesrapport; presenteras vid nästa NSG möte. 
c. Indikatorer och uppföljning 
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d. Patient- och närståendemedverkan i PS-arbetet – Axel 

reviderar uppdragsbeskrivningen. Därefter nomineringar, tas 
upp vid mötet i december.  

e. Säkerhetskultur – 2020. 
f. Behov av ytterligare NAG? Förslag att diskutera i samband 

med verksamhetsplan för 2020: 
i. Digitalisering ur patientsäkerhetsperspektiv - Maria 

kontaktar Inera i frågan om hur de tänker kring detta.  
ii.  Kompetensförsörjning inom vården – behöver få med 

HR i patientsäkerhetsarbetet. 
iii.  Metoder och utredningar 
iv. Utbildning inom patientsäkerhet, generell nationell. 

Tas upp nästa möte 12/11. 
 
 

5. Nationell handlingsplan för patientsäkerhet (Socialstyrelsen) 
a. Allmän diskussion. 
 

 
6. Projekt stöd till NPO – Lumells 

a. Presentation av ett första förslag se PPT. Förslag 
komplettering med Nära Vård i ”Introduktionsdelen”. 
Diskussion kring avstämning med några NPO redan nu, som 
referensgrupp. Axel, Pär och Charlotta stämmer av med 
varsitt NPO (på hemmaplan) utifrån PP-presentationen. Är vi 
på rätt väg? Går detta att använda? Medskick till fortsatt 
arbete? 

Kan självskattningen användas på alla nivåer 
(nationellt/Sjukvårdsregionalt/regionalt? Agneta frågar Marie 
Lawrence vilka NPO som har kommit längst i sin struktur nationellt-
sjukvårdsregionalt-lokalt, dvs som kan vara lämpliga som piloter. 
 

7. Verksamhetsplan 2020. 
Förslag utgå från VP 2019, ha tillräckligt övergripande 
formuleringar för att täcka kommande men inte detaljbestämt arbete 
med handlingsplanen men definiera viktiga NAG Tillvägagångssätt 
– ett första utkast till VP 2020 görs av Charlotta, läggs på 
Projectplace, övriga ledamöter fyller därefter på. 

 
 

8. Inkomna förfrågningar om medverkan, möten etc 
a. Seminarium i Riksdagen 13/11 – Charlotta, Axel och Maria 

medverkar. Presentation av NSG PS uppdrag. Paneldebatt, 
fokus forskning inom patientsäkerhet. Förbereder inom NSG 
den 12/11. Skypeavstämning 1/11 kl. 10:30-11:30, Charlotta  
bjuder in. 

b. Möte med NSG läkemedel och medicinteknik 21/11 – frågan 
bordlägges till nästa möte. 
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9. Kommande möten 
a. Internat 15–16 januari. Agneta kollar med Marie Lawrence 

om pengar finns för finansiering. Fokus under internatet på 
arbetssätt inom NSG/RSG samt verksamhetsplan. 

b. Datum: se nedan 
 

10. Övriga frågor 
Inga inkomna 

 
 
 
 
 
NSG möten 
15–16 januari, kl. 10:00 –15:00 Internat, Långholmen, Agneta bjuder in 
 
31 januari 10–11 avstämningsmöte via Skype, Charlotta  bjuder in 
 
19 februari kl. 9-16 heldagsmöte Skype, Agneta bjuder in 
 
6 mars kl. 10-11 avstämning via Skype, Agneta bjuder in 
 
24 mars kl. 8:30-16:00 möte på SKL, Agneta bjuder in 
 
7 april kl. 11-12 avstämningsmöte via Skype, Agneta bjuder in 
 
21 april kl.16-17 avstämningsmöte vi Skype, Agneta bjuder in 
 
6 maj kl. 08:30-16:00 möte SKL, Agneta bjuder in 
 
20 maj kl. 11-12 avstämning via Skype, Agneta bjuder in  
 
3 juni kl. 8:30-16:00 fysiskt möte på SKL, Agneta bjuder in 
 
 
RSG nationell träff 
7 maj kl. 10:00- 16:00, samling 9:30. Ingen finansiering finns för nationella 

möten, vi kan inte vara på SKL. Elda kollat lokal i Stockholm, ingen 
tillräckligt stor ledig. Vi får återkomma med lokalfrågan. 

 
 
 


