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Mötesanteckningar RSG Patientsäkerhet 

Datum 2019-11-04 

Plats Hotell Högland, Nässjö   

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

Mellqvist, Lena Hagman, Lena Nilsson, Yvonne Lövgren 

 

1. Information från NSG-patientsäkerhet – Axel Ros 

Stående punkt: feedback från den nationella samverkansgruppen inom patientsäkerhet 

 

Minnesanteckningar från NSG-patientsäkerhet, se bilaga 1 och 2 
 Vårdhandboken: Efter kunskapsstyrningens införande har förslag lyfts att det 

som skrivs i Vårdhandboken ska kopplas till kunskapsstyrningen. Eventuellt 

kommer ett uppdrag kring detta; NAG - Vårdhandboken. Inera tillhandahåller 

endast teknisk plattform. 

 Kommunrepresentation: Önskemål om att ha kommundeltagare med i både 

NSG-patientsäkerhet och RSG-patientsäkerhet – lyftas igen under 2020. 

Kommunerna håller på att testa, inom fem spår, hur delaktighet nationellt sett 

fungerar. 

 STRAMA: Infektionsverktyget – satsa pengar på att utveckla systemet eller 

inte? Så länge det inte finns något bättre är tanken att fortsätta som tidigare. En 

inventering av användandet i landet kommer genomföras. VRI-proaktiv är ett 

alternativt system som skulle kunna ersätta – signalerar riskfaktorer. 

 Verksamhetsplan för NSG-patientsäkerhet: Beslut tas i beredningsgruppen 

för Kunskapsstyrning, som även godkänner verksamhetsplanen. Klart i februari. 

 Ramverk för kunskapsstöd: En modell för framtagande av material i NPO. 

Klart och ligger på Projectplace. 

 NAG-MJG: MJG-kommunal sjukvård på gång, men är svår att få till pga 

läkarmedverkan. Inom MJG-primärvård har arbetsgruppen precis börjat med att 

identifiera riskområden och indikatorer. MJG-BUP är också på gång. Förslag att 

kostnader inom MJG, exempelvis för rapporter mm, även under 2020 hanteras 

via tilläggsfinansiering.  

 Nya NAG-grupper 2020: Planeras för NAG-indikatorer och analys, NAG-

digitalisering (patientsäkerhetsperspektiv), NAG-kompetensförsörjning inom 

vården (få med HR i arbetet), NAG-metoder och utredningar, NAG-utbildning 

inom patientsäkerhet. Uppdragsbeskrivning på gång för NAG-säkerhetskultur.  
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 Analys av samlade data: förslag att samla data på ett ställe och anordna 

utbildning för att öka kunskapen om hur data ska användas.  

 Rutin för utredning av allvarliga händelser i vården: Behov ses kring att 

hitta en metod och verktyg för att hantera risker när de uppstår samt ett system 

där vi lär av de händelser som uppstått eller höll på att uppstå. Förslag på att ta 

fram en ny handbok för utredning av vårdskador, som är teoribaserad och ska ge 

bättre stöd kring bland annat händelseanalyser.  

 Projekt tillsammans med Lumell (konsultfirma med disputerade läkare): ta 

fram ett verktyg för hur NPO ska tänka kring patientsäkerhet - ersätts via 

statsbidragspengar. Teoretisk bakgrund, safety 1 och II, Vincents teori mm. 

Checklista för NPO:ernas egenkontroll vad som ska finnas med i grupperna. 

Färdig produkt och pilot under våren 2020. 

 Dokumentation från NSG-patientsäkerhet: Minnesanteckningarna ligger på 

Projectplace, vilket alla inte har tillträde till. Axel skickar ut 

minnesanteckningarna till RSG-patientsäkerhet efter hand som de kommer och 

vi bifogar dem till våra minnesanteckningar. 

 Klagomål och synpunkter: Sjukvårdsregionala deltagare bildar en nationell 

grupp som leds av Socialstyrelsen, med tre inplanerade workshop under hösten 

2019. Arbete pågår kring strukturen. NAG-patienter och närståendes delaktighet 

ska inte beröras av detta uppdrag, utan fokuserar på utveckling av 

patientmedverkan i patientsäkerhetsarbetet. 

 Socialdepartementet: Ekonomiskt tillskott – Socialdepartementet kommer 

skjuta till lite pengar till SKL för patientsäkerhetsarbete.  

 Läkemedel och patientsäkerhet: NSG-läkemedel och medicinteknik – hur kan 

vi samverka kring patientsäkerhet? Diskussion pågår. 

 Forskning inom patientsäkerhet: Några politiker i Riksdagen önskar en 

satsning på forskning inom patientsäkerhet. 

 Nationell handlingsplan: Socialstyrelsen håller på att sammanställa rapport och 

handlingsplan. Den slutliga versionen beräknas finnas på plats den 1 februari 

2020. Workshop x3 för NSG-patientsäkerhet, olika organisationer och experter 

involveras kring remissvaren. 

− Nationellt råd som leds av Socialstyrelsen – formeringen inte klar  
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2. Uppdrag för RSG-patientsäkerhet 

Enligt uppdragsbeskrivningen kan tre viktiga punkter sammanfattas: arbeta med 

uppdrag från NSG-patientsäkerhet, gemensamma fokusområden och hur vi kan sprida 

erfarenheter kring händelser och avvikelser. 

 Diskussion: Vad kan vi som sjukvårdsregion göra tillsammans?   

− Ense om att gruppens roll och diskussion ska ligga på mesonivå. 

− Fokusområden: enas om ett par fokusområden inför 2020?  

− Lära av varandra – goda exempel: Ex. patientsäkerhetsberättelse. 

− Samsyn: Ledningssystem för patientsäkerhet (Stratsys, systematiskt 

patientsäkerhetsarbete, patientsäkerhetsberättelse) 

 Presentation per region: aktuella och pågående patientsäkerhetsutbildningar. 

− ALLA mailar ut en regionsammanställning till gruppen, senast den 29/11. 

− Ta fram gemensamma utbildningar i framtiden? 

 Diskussion och förslag: Gemensamma fokusområden 2020: 

− Kartläggning - fokusområde 2019: vad har vi fokus på idag? ALLA 

sammanställer och mailar direkt till gruppen, senast den 29/11. 

− Fokusområden 2020: ALLA inventerar på hemmaplan inför nästa möte, 

kring vad som ligger i pipeline/regionplan/kommande handlingsplan. 

Maila Lena och Elmar senast den 29/11. Fokusområden framåt? Vad kan 

vi gemensamt arbeta med?  

− Lära av varandra – goda exempel: Patientsäkerhetsberättelse. ALLA 

mailar direkt till gruppen senast den 29/11; den senaste 

Patientsäkerhetsberättelsen och den mall/mallar som planeras att 

användas inför nästa berättelse. 

− Samsyn: Del av ledningssystem kring patientsäkerhet: ramar, vad ska det 

innehålla? Vad har vi för behov? 

− Analys på mesonivå – hur angriper man det? T.ex. lex Maria, klagomål 

och synpunkter mm. 

− Titta på om vi kan enas om riktlinjer 

− Nationell handlingsplan – vilka prioriterade områden kommer? 

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

besök/dialog vs verksamhetsrond samt dess för- och nackdelar. 

 Kontaktnätverk 

− Vilka är våra samarbetsparter? 

− Hur håller vi kontakt med varandra? Med övriga Sverige? Att få träffas 

på nationella möten är en viktig arena för att skapa sammanhang, knyta 

kontakter och dela erfarenheter.  

 Lärande och information 

− Gruppen överens om att ha denna punkt som en stående punkt framöver 

− Senast en vecka före varje möte skickar respektive region in Viktiga 

risker och avvikelser, med syftet att lära av varandra. 

  



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

 Diskussion kring framtida arbetssätt 

− Möte cirka en gång per månad: i Nässjö 1-2 heldagar per termin, där 

emellan videomöte (1 timme) och mailkontakt  

− Stående punkter:  

 Information från NSG-patientsäkerhet 

 Lärande och information 

− Ta fram ett exempel från varje dimension inom den nationella 

handlingsplanen 

− Sammanföra redan pågående grupper inom regionerna för att stärka 

arbetet 

 

3. Övriga frågor eller information 

 Utbildning patientsäkerhet: Strategisk säkerhetsledning för vård och omsorg, 75 

hp i Jönköping (för tredje gången). Anmäl senast 1 mars 2020. 

https://ju.se/studera/kompetensutveckling---

uppdragsutbildning/halsohogskolan/aktuella-utbildningar/patientsakerhet---

strategisk-sakerhetsledning-for-vard-och-omsorg-75-hp.html  

 Nästa nationella möte med alla RSG-patientsäkerhet planeras till den 7 maj 2020 

i Stockholm. Fokus på den nationella handlingsplanen och rapportering av de 

regionala samverkansgruppernas arbete. Återkoppla förslag/önskemål på 

innehåll till Axel Ros eller Charlotta Nelsson (kom i mail 7/11) 

 RSG-patientsäkerhet - mötestider för 2020. Lena skickar ut via Outlook. 

− Videomöte 12 december, kl. 15-16  

− Möte i Nässjö 25 februari, kl. 09.30-14.30 

− Videomöte 23 mars, kl. 13-14 

− Videomöte 23 april, kl. 13-14 

− Nationellt möte i Stockholm 7 maj, heldag 

− Videomöte 8 juni, kl. 13-14 

 

  

https://ju.se/studera/kompetensutveckling---uppdragsutbildning/halsohogskolan/aktuella-utbildningar/patientsakerhet---strategisk-sakerhetsledning-for-vard-och-omsorg-75-hp.html
https://ju.se/studera/kompetensutveckling---uppdragsutbildning/halsohogskolan/aktuella-utbildningar/patientsakerhet---strategisk-sakerhetsledning-for-vard-och-omsorg-75-hp.html
https://ju.se/studera/kompetensutveckling---uppdragsutbildning/halsohogskolan/aktuella-utbildningar/patientsakerhet---strategisk-sakerhetsledning-for-vard-och-omsorg-75-hp.html
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Nästa möte; RSG-patientsäkerhet 

12 december 2019, videomöte, kl. 15.00 - 16.00  

Välj alternativ 1 om ni har Cisco meeting eller Skype for business, annars väljer ni 

alternativ 2. I sista hand, om inget annat fungerar, välj alternativ 3 telefon:  

1. För inkoppling via konferensutrustning, Cisco Meeting eller Skype for Business: 

Skriv eller klistra in adressen rsg-patientsakerhet@regionkalmar.se i ditt videosystem. 

2. För inkoppling via webbläsare: 

https://join.regionkalmar.se/invited.sf?secret=.azJpsrussyZLSgTsA.kog&id=541454493  

3. För inkoppling via telefon: Tel.nr: 0480445511, därefter ange 541454493# 

 

Förberedelse inför möte 12/12:  

− Information från NSG-patientsäkerhet: Axel Ros 

− Lärande och information: Varje region tar fram någon risk/avvikelse att dela i 

gruppen. Skickas till Lena och Elmar senast den 5/12, en vecka innan mötet. 

− Fokusområden: enas om ett par fokusområden inför 2020? Varje region 

inventerar på hemmaplan, kring vad som ligger i pipeline/regionplan/kommande 

handlingsplan. Fokusområden framåt? Vad kan vi gemensamt arbeta med? 

Mailas in till Lena och Elmar senast den 29/11. 

Tankar kring agenda: 

Stående punkter:  

− Information från NSG-patientsäkerhet 

− Lärdomar och information från regionerna 

Övriga punkter: 

− Fokusområden inom patientsäkerhet 2020 

− Nomineringar: NAG-patienters och närståendes delaktighet 

− Patientsäkerhetsberättelsen 

 

Tacksam för eventuella förslag till agendan – tillsammans skapar vi värde! 

 

Vid anteckningarna 

Lena Hagman 

mailto:rsg-patientsakerhet@regionkalmar.se
https://join.regionkalmar.se/invited.sf?secret=.azJpsrussyZLSgTsA.kog&id=541454493

