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Mötesanteckningar RSG Patientsäkerhet 

Datum 2019-12-12 

Plats Videomöte   

Närvarande Axel Ros, Elmar Keppel, Joanna Mellqvist, Lena Hagman, Lena 

Nilsson, Yvonne Lövgren 

Förhinder Elin Roos af Hjelmsäter, 

 

 

1. Information från NSG-patientsäkerhet 

Axel Ros ger feedback från senaste mötet. Minnesanteckningarna är inte klara, men 

Axel skickar ut dem till gruppen så fort de kommer. 

− NAG-MJG avrapporterade sitt tidsbegränsade uppdrag. Bjuda in till RSG-

patientsäkerhet för feedback. 

− NAG-Vårdhygien avrapporterade sitt tidsbegränsade uppdrag. Bjuda in till 

RSG-patientsäkerhet för information kring kommande nationella riktlinjer. 

− Spridning av information kring den nationella handlingsplanen som släpps den 

31 januari. Socialstyrelsen planerar att komma ut till varje region för att 

informera. Aktuella deltagare vid informationen kan vara sjukvårdsledning, 

referensgrupp/samverkansgrupp inom patientsäkerhet. 

− Nationella indikatorer för patientsäkerhet – SoS har gjort en inventering. En 

workshop planeras den 21 januari för inbjudna personer. 

Medskick från gruppen till NSG-patientsäkerhet/SKR 

Kommunikation: Saknar den värdefulla informationen som gavs på de nationella 

kontaktpersonmötena som SKL, Agneta Andersson och Eva Estling, ansvarade för. Hur 

når informationen ut till regionerna idag, via andra kontaktnät? Samordnat 

informationsutskick med viktig nationell information som berör alla regioner? (via SKR 

eller NSG till alla RSG?) 

Exempel på förlorad information (för central samordning):  

- Vilka PPM som planeras för kommande år (VRI, BHK, trycksår) 

- Erbjudande om anmälan till International Forum, via SKR (billigare pris) 

(- SKL byter namn till SKR) 
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2. Lärande och information från regionerna 

Lära av varandra: 

Region Jönköpings län: 

Tillbud: Läkemedelsmodulen i Cosmic är svårarbetat, men upplevelsen är att det är 

mindre problem idag. Lyfta frågan regionalt? Bilaga 1. 

Region Östergötland: 

Händelse: ”Ofullständig dosett”, bilaga 2. 

Region Kalmar län: 

Händelse: Sectra för röntgenbilder – flaggar inte när fel bilder visas. I aktuellt fall 

bedömdes bilderna rätt, men det var inte rätt bilder. 

 

3. Fokusområden inom patientsäkerhet 2020 

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?  

− Förslag att lyfta ett fokusområde per möte under året, eller konkreta förslag på 

arbeten som redan förekommer t.ex. trycksår, VRI osv 

− Dialog kring hur vi arbetar med våra fokusområden, framgångsrika åtgärder, 

svårigheter, vidare förvaltning – ”hålla i” – ta tillvara på varandras 

framgångsfaktorer. 

− Viktigt att hålla i det systematiska patientsäkerhetsarbetet  

Första fokusområde: Trycksår 

Erfarenhetsutbyte: ALLA bjuder in 1-2 deltagare från regionernas trycksårsgrupper till 

nästa möte den 25 februari, mellan kl. 11-12.  

Elmar kollar upp möjligheten att delta via video. 

10 minuters presentation från vardera region och därefter 30 min diskussion. 

 

Övrig diskussion: 

Utbildningar:  Hur utbildar vi? Kan vi samordna? 

Implementering:  Hur kan vi hjälpas åt? Dela erfarenheter och inspireras av varandra - 

anpassas för vardera region. 

 

 

4. Patientsäkerhetsberättelsen 

Processen kring årets berättelse är igång. Tänka på att lyfta in sjukvårdsregionens 

samverkan och organisation i berättelsen för 2019. 
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Nästa möte – RSG Patientsäkerhet 

25 februari 2020 Hotell Högland, Nässjö, kl. 09.00 – 15.00?  

Förberedelse inför möte 25 februari:  

− Axel: sammanställer en presentation från senaste möten inom NSG-

patientsäkerhet 

− Varje region tar fram någon risk/avvikelse att dela i gruppen. Skickas till Lena 

och Elmar senast den 18/2, en vecka innan mötet. 

− Alla: Bjud in 1-2 deltagare från regionernas trycksårsgrupper, mellan kl. 11-12, 

för erfarenhetsutbyte.  

 

Vid anteckningarna // Lena Hagman 

 

 

Mötestider för våren 2020 

Datum  Klockan Mötesform Övrigt 

25 februari 09.00 – 15.00? 

OBS! Tiden 

Möte i Nässjö, 

Höglandshotellet 

 

23 mars 13.00 – 14.00 Videomöte  

23 april 13.00 – 14.00 Videomöte  

7 maj (NSG) heldag Stockholm  

8 juni 13.00 – 14.00 Videomöte  

 


