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Årsberättelse 2019 för sydöstra 
sjukvårdsregionens RSG-patientsäkerhet  

(regional samverkansgrupp inom patientsäkerhet) 

 
 
RSG-patientsäkerhet 

Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland bildar 
tillsammans Sydöstra sjukvårdsregionen. RSG-patientsäkerhet startades under 
juni 2019 och bygger vidare på ett mångårigt och framgångsrikt samarbete. 
Övergripande mål för kunskapsstyrning i samverkan är god vård och gruppens 
arbete utgår från framtagen uppdragsbeskrivning. Gruppen sammanträder en 
heldag per månad.  
 
Ordförande:   
Elmar Keppel, chefläkare, Region Kalmar län 

Sekreterare:   
Lena Hagman, utvecklingsstrateg, Region Kalmar län 

Ledamöter:  
Axel Ros, chefläkare, Region Jönköpings län, representant för NSG-patientsäkerhet 
Elin Roos af Hjelmsäter, chefläkare, Region Jönköpings län 
Joanna Mellqvist, patientsäkerhetssamordnare, Region Jönköpings län 
Lena Nilsson, chefläkare, Region Östergötland 
Yvonne Löfgren, chefssjuksköterska, Region Östergötland 
 
 
Aktivitetsbeskrivning 

Gruppen arbetar utifrån uppdragsbeskrivningen, se bilaga1, och ser det som 
gruppens mål att exempelvis lära av varandras patientsäkerhetsarbete, sprida 
goda exempel och föra samman arbetsgrupper inom olika fokusområden. 
 
 
Genomförda aktiviteter 

Som ett första steg för arbetsgruppen gavs information om gruppens uppdrag 
och ställning i patientsäkerhetsorganisationen samt samverkan med NSG-
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 kring gruppens 
framtida arbetssätt och vad vi som sjukvårdsregion kan göra tillsammans: 
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- Representanten för NSG-patientsäkerhet ger feedback från deras möten, 
kring pågående nationellt arbete samt förmedla aktuella uppdrag och 
förfrågningar. 

- Hur kan vi som sjukvårdsregion utvecklas tillsammans och använda 
varandras kunskaper och erfarenheter på bästa sätt? 

o Lära av varandra – regionerna delar erfarenheter och diskuterar kring 
risker och avvikelser 

o Lära av varandra – lyfta goda exempel 
o Lyfta aktuella fokusområden inom patientsäkerhet: inventering och 

kartläggning på hemmaplan. Dialog i gruppen kring fokusområdenas 
framgångsrika åtgärder, svårigheter, ”hålla i” och vidare förvaltning 

o Sammanföra redan pågående grupper inom regionerna för att stärka 
arbetet 

o Lyfta och diskutera olika arbetssätt samt dess för- och nackdelar 
o Skapa samsyn/gemensamma arbetssätt – lyfta ledningssystem, 

systematiskt patientsäkerhetsarbete, patientsäkerhetsberättelse, 
utbildningar 

 
Erfarenhetsutbyte har genomförts kring:  
- patientsäkerhetsorganisation och patientsäkerhetsarbete per region 
- regionernas lokala arbete med patientsäkerhetsberättelsen 
- aktuella och pågående patientsäkerhetsutbildningar 
 
Information om upplägg inför Regional MJG-konferens samt vidare spridning av 
inbjudan till regionerna. 
 
Självdeklaration om ett enkelt, enhetligt och säkert klagomålssystem 2019 lyftes 
och diskuterades. 
 
Möte med alla rikets RSG-patientsäkerhet under ledning av NSG-
patientsäkerhet. Dagen innehöll bland annat föreläsning kring patientsäkerhet 
med Synnöve Ödegård och Axel Ros, workshop kring den nationella 
handlingsplanen för ökad patientsäkerhet, erfarenhetsutbyte, samverkan, goda 
exempel, struktur framåt, omvärldsspaning och diskussion kring RSGs roll. 

 
Arbetsgrupper utifrån RSG-patientsäkerhet: 
- Nationell arbetsgrupp med RSG-deltagare kring klagomål och synpunkter 

som leds av Socialstyrelsen. Joanna Mellqvist deltar från Sydöstra RSG. 

 
Förfrågningar: 
- Från Socialstyrelsen kring den nationella handlingsplanen för ökad 

patientsäkerhet – remissvar utifrån regionernas inkomna synpunkter och 
kommentarer 

- Från NSG-patientsäkerhet kring nomineringar till NAG-Patienter och 
närståendes delaktighet inom vardera region, sammanställs i RSG-
patientsäkerhet för sydöstra sjukvårdsregionen 
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Planering för 2020 
- Möte cirka en gång per månad: i Nässjö 1-2 heldagar per termin, där 

emellan videomöte och mailkontakt  
- Två stående punkter på agendan: ”Feedback från NSG-patientsäkerhet” och 

”Lärande och information”  
- Fokusområde 1 planeras kring området trycksår 
- Lära av varandra – lyfta goda exempel 
- Lyfta och diskutera olika arbetssätt samt dess för- och nackdelar 
- Nationell handlingsplan – ta fram ett exempel från varje dimension för 

diskussion i gruppen 
- Skapa samsyn/gemensamma arbetssätt – lyfta ledningssystem, 

systematiskt patientsäkerhetsarbete, patientsäkerhetsberättelse, 
utbildningar 

 


