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Årsberättelse 2020 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 
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. Brukar vanligtvis 
sammanträda en heldag per månad, under pandemin har mötestiderna 
förkortats och ändrats till videomöte.  
 
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 Fröding, 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 

Pandemin har påverkat gruppens arbete avsevärt under 2020 och flera 
deltagare har periodvis behövts i pandemisammanhang. Gruppen har mellan 
mars och september 2020 endast träffats för korta videomöten för att stämma 
av och byta erfarenheter kring covid-19-vården. 
 
I anslutning till gruppens möten finns tre stående punkter:  
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- Representanten för NSG-patientsäkerhet ger feedback från deras möten, 
kring pågående nationellt arbete samt förmedla aktuella uppdrag och 
förfrågningar. 

- Lära av varandra - regionerna delar erfarenheter och diskuterar kring risker 
och avvikelser 

- Erfarenhetsutbyte kring covid-19. Nuläge, vad har vi lärt oss och tankar 
framåt med fokus på lärande och patientsäkerhetsaspekter under 
pandemitiden. 

 
Arbetsgruppen har beslutat att lyfta olika fokusområden inom patientsäkerhet. 
Syftet är att sammanföra experter från de olika regionerna för att lära av 
varandra och att initiera samarbete över regiongränserna. Under 2020 var 
trycksår ett fokusområde som lyftes. 
 
Charlotta George, Socialstyrelsen har bjudits in för att informera och föra en 
dialog kring den Nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet, samt den 
planerade grundutbildningen inom patientsäkerhet. Handlingsplanen och 
arbetet med den har regelbundet lyfts vid gruppens möten, med fokus på 
erfarenhetsutbyte kring nuläge och vägen framåt.  
 
Erfarenhetsutbyte kring regionernas lokala arbete med patientsäkerhets-
berättelsen har genomförts och diskuterats. Diskussion pågår kring att starta en 
nationell arbetsgrupp, med representanter från rikets alla RSG-patientsäkerhet, 
för att ta fram en ny nationell mall som ska hänga ihop med den nationella 
handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. 

 
RSG-patientsäkerhet blev inbjudna till Kunskapsråd – Hälsa och rehab, för att 
presentera gruppens arbete hittills och skapa dialog. 

 
Arbetsgrupper utifrån NSG- och RSG-patientsäkerhet 
- Nationell arbetsgrupp på gång kring att ta fram en ny mall för 

patientsäkerhetsberättelse, som går i linje med den nationella 
handlingsplanen.  

 
Förfrågningar: 
- Från SKR kring PPM-undernäring – gruppens synpunkter sammanställdes 

och återfördes till SKR. 
- Från Socialstyrelsens e-utbildning inom patientsäkerhet – remissvar  
- Från NSG-patientsäkerhet kring nomineringar till NAG-säkerhetskultur inom 

vardera region, som sammanställs för sydöstra sjukvårdsregionen 
- Från NSG-patientsäkerhet kring att inom kunskapsstyrningen leda en 

arbetsgrupp som ska ta fram ny nationell mall för patientsäkerhets-
berättelsen. Ett förslag kring arbetsgrupp och arbetsprocess är formulerat 
och skickat till NSG-patientsäkerhet och arbetet sätts igång 2021. 
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Planering för 2021 

Beroende på pandemins utveckling kan nedanstående planering behöva 
justeras. 
- Utöka mötestider för gruppen och med möjlighet att träffas fysiskt 
- Utvärdera gruppens mötesstruktur 
- Fortsatt sjukvårdsregionalt arbete med den nationella handlingsplanen 
- Lära av varandra – lyfta goda exempel 
- Fokusområde kring fall och fallolyckor 
- Fokusområde kring läkemedel och patientsäkerhet 

- 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 – exempelvis lyfta ledningssystem, 

systematiskt patientsäkerhetsarbete, patientsäkerhetsberättelse, 
utbildningar mm 

- Uppföljning kring fokusområde 1: trycksår 
- Nätverka med andra aktörer inom kunskapsstyrningsorganisationen, 

exempelvis samverkansgrupper och RPO. 
 
 


