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Mötesanteckningar RSG-patientsäkerhet 

Datum 2022-04-12 

Plats Videomöte Zoom   

Närvarande Axel Ros, Elin Fröding, Elmar Keppel, Joanna Mellqvist, 
Lena Hagman, Yvonne Löfgren  

Förhinder Erik Stenqvist 

Gäster Sara Axbom, Katri Nieminen 
 

 

 

Feedback och information 
Stående punkt – feedback och information i allmänhet och från aktuella grupperingar 

Allmänt  

• Samordnade remisser i sydöstra sjukvårdsregionen 

Dialog med Annika Öhrn och Susanne Yngvesson Strid, Regionsjukvårdsledningen, på 

mötet den 8/3 angående hur samordnade remissvar kan hanteras på ett värdefullt sätt och 

möjliga framtida arbetssätt för detta. Hur har det gått kring förslag och funderingar: 

− Förslaget att vårdförloppen hanteras där värdskapet finns har lyfts i NSG-

patientsäkerhet och Beredningsgruppen – båda står bakom förslaget. 

− Det nationella verktyget är lite för avancerat och felriktat i nuläget för att vara ett stöd i 

dessa sammanhang. Maria Omberg och Axel arbetar därför med ett kompletterande 

dokument/teoretiskt stöd för vårdprogram och personcentrerade och sammanhållna 

vårdförlopp att tänka med patientsäkerhet redan i början av framtagandet - Axel 

återkopplar när det finns tillgängligt.  

− Om ytterligare stöd behövs efter det teoretiska stödet kan steget bli att höra av sig till sitt 

RSG-patientsäkerhet.  

 

• Årsberättelse för RSG-patientsäkerhet 2021 

Elmar och Lena har tagit fram ett utkast som lyfts för diskussion och justering i gruppen, se 

bilaga 1. 

Diskussion: 

− Gruppen godkänner årsberättelsen efter lite justering. 

− Elmar skickar in årsberättelsen.  

 

• Socialstyrelsens patientsäkerhetsutbildning 

Från förra mötet: Vore värdeskapande om det går att lägga utbildningen via 
Kompetensportalen. Jönköping har fått meddelande om att det inte går – återkoppling från 
övriga regioner: 
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− Region Kalmar län: Länk finns i Kompetensportalen till patientsäkerhetsutbildningen, 
för att kunna följa upp vilka som har gått. 

− Region Östergötland: Tittar på en lösning så Socialstyrelsens sida dyker upp som en 
egen sida i Kompetensportalen, ska vara klart senast den 31 maj.  

Diskussion: 

− Få med den i introduktionen till nya medarbetare 

− HR viktig samarbetspartner 

− Målgrupp:  

o RÖ: siktar på chefer i första hand. 

o RJL: Jönköping testar hur utbildningen ska lanseras. Siktar på väl utvalda 

medarbetare. 

o RKL: Oskarshamns sjukhus kopplar utbildningen tillsammans med en annan 

utbildning för att knyta ihop och möjliggöra diskussion. Länssjukhuset och Västerviks 

sjukhus provar den på en mindre grupp, med samtalsledare.  

 

• RSG-patientsäkerhets samverkan inom kunskapsstyrningsorganisationen 

Möte med processtöden för samtliga RPO i april. Processtödsgruppen skickar med att de 
gärna deltar om vi har erfarenhetsutbyte kring ett område där det finns ett regionalt 
programområde, i syfte att skapa lärande och knyta kontakter.  

 

 

Information från NSG-patientsäkerhet  
Återkoppling av Axel Ros från den/de senaste mötena i nationella samverkansgruppen inom 
patientsäkerhet. Axel skickar ut bilagor i gruppen efter NSG-möten, se minnesanteckningar i 
bilaga 2 och 3.  

• Verktyg för stärkt patientsäkerhet 

Filmer kommer tas fram som användarstöd. 

 

• NSG- och RSG-möte, den 19 maj 

Planering inför mötet: Varje RSG kommer få 15 minuter på sig att lyfta ett område som man 

har arbetat med, i syfte att dela erfarenheter och skapa lärande. 

Medskick till NSG-patientsäkerhet: Alla RSG ska tänka ut ett par tre områden som kan vara 

värdefullt att lyfta. Axel tar med sig gruppens tre tankar: 

• Erfarenhetsutbyte – fokusområden 

• Erfarenhetsutbyte – nationell patientsäkerhetsutbildning 

• PIR – patientsäkerhet i realtid  

 

• NAG - Nationella indikatorer 

En arbetsgrupp är tillsatt för att bland annat titta på vilka indikatorer som är användbara på 

lokal nivå och nytänkande kring nya mått. Erik anmäler sitt intresse till arbetsgruppen via Pär 

Lindgren. 

 

• SKRs databas för PPM 

Den nya inloggningen till PPM-databasen gör att några regioner är frågande till framtida 

användning. Värdefullt att veta hur många som hoppar av och i så fall varför. 
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Information från Regionsjukvårdsledningen (RSL)  
Återkoppling av Elmar Keppel från den/de senaste mötena i sydöstra RSL.  

Aktuellt från Regionsjukvårdsledningen och Samverkansnämnden (SVN) 

− Förberedelser pågår kring en workshop den 3 maj. Uppmuntra samverkan, stöd, tänka 

helhet, inklusive resursfrågan. 

− Nyhetsbrev ”Aktuellt om samverkan och kunskapsstyrning i Sydöstra sjukvårdsregionen” 

skickas ut via epost. Gruppen bekräftar att alla får del av det. 

 
 

Förfrågan från SKR styrgrupp patientsäkerhet kring MJG och PPM 

Sammanställa synpunkter för sydöstra sjukvårdsregionen. Bilaga 4. 

SKRs styrgrupp för patientsäkerhet önskar fånga in betydelsen och nyttan av MJG och PPM 

resultaten för verksamheterna i relationen till de arbetsinsatserna som genomförs i regionerna. 

Förfrågan vänder sig till NSG-patientsäkerhet som för dialogen vidare ut i de regionala 

samverkansgrupperna (RSG) för att få förankring brett i regionerna, med synpunkter och inspel på 

frågeställningen. SKR efterfrågar ett samlat svar från regionerna vad gäller förslag till en framtida 

förvaltning av Markörbaserad journalgranskning (MJG) och Punkt prevalensmätningarna (PPM) 

inom trycksår, basala hygienrutiner och klädregler samt vårdrelaterade infektioner. Sydöstra 

sjukvårdsregionens sammanställning blir en del av underlaget för kommande beslut. 

Planering: 

• 15 mars kom förfrågan: insamling av synpunkter i regionerna (RÖ, RJL, RKL) 

• 12 april: genomgång av inkomna synpunkter för hela sjukvårdsregionen i RSG-patientsäkerhet. 

Elmar och Lena har slutjusterat och bilaga 5 är nu klar för en sista genomläsning av gruppen. 

• Alla läser igenom och finns önskemål om ytterligare justeringar skickas det med vändande mejl 

och svar till alla senast den 24 april.  

• Därefter lyfter Axel våra sammanställda synpunkter vidare till NSG-patientsäkerhet för att 

sammanställa ett förslag till SKR. 

 

 

Utvärdering av nationell mall för patientsäkerhetsberättelsen 

Sammanställa synpunkter för sydöstra sjukvårdsregionen. Bilaga 5. 

Under 2021 togs en ny nationell mall fram för patientsäkerhetsberättelsen. Den har nu hunnit 

användas en gång och ska utvärderas för eventuella förbättringar inför kommande år. 

Utvärderingen kommer på uppdrag av NSG göras av den arbetsgrupp som tog fram mallen, under 

ledning av Joanna Mellqvist i Region Jönköpings län och Lena Hagman i Region Kalmar län. 

 

Mallen för patientsäkerhetsberättelsen utgår från gällande lagkrav och är anpassad till strukturen 

för den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024. I 

de fall lagkrav finns görs hänvisningar under respektive rubrik. För fullständiga lagtextbeskrivningar 

finns dokumentet Korsreferenslista för lagkrav kopplat till mallen för patientsäkerhetsberättelse. 

Mallen utgår även från metodiken för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, samt tar 

hänsyn till nationella indikatorer för patientsäkerhet.  
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Planering: 

• 16 mars kom förfrågan: insamling av synpunkter i regionerna (RÖ, RJL, RKL) 

• 12 april sammanställs inkomna synpunkter för hela sjukvårdsregionen i RSG-patientsäkerhet. 

• Utifrån alla inkomna synpunkter och förbättringsförslag i riket revideras mallen därefter av den 

nationella arbetsgruppen som var med och tog fram den. Ansvar: Joanna och Lena 

• Innan sommaren skickas den reviderade versionen vidare till NSG-patientsäkerhet, via Axel, för 

beslut 

• September: den reviderade versionen beräknas vara klar och kommuniceras ut. 

  
 

RPO - Kvinnosjukdomar och förlossning 

Återkoppling kring gemensam säkerhetskulturmätning i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Sara Axbom, verksamhetsutvecklare KK, BKC och Katri Nieminen, verksamhetschef KK, BKC 

inbjudna till mötet, kring gemensam resultat- och analysåterföring av säkerhetskulturmätning i 

Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland. Bildspel i bilaga 6. 

  
Diskussion: 

− Gemensam mätning – gemensamt förbättringsarbete, erfarenhetsutbyte, lära av varandra 
− Bra exempel på värdet av att arbeta tillsammans 
− Förbättringsområden i SÖ SVR: högsta ledningens stöd, arbetsbelastning och 

personaltäthet samt benägenhet att rapportera händelser. 

− Efterarbete har börjat komma i gång och ny mätning planeras till 2023. Återkomma efter 

nästa mätning och berätta om vad som gjorts och de nya resultaten. (hösten 2023? Eller 

våren 2024?) 

− Axel skickar lite utbildningsmaterial (ppt) kring patientsäkerhetskultur till Katri. 

− Boktips! Patientsäkerhet - Teori och praktik, av Synnöve Ödegård 

− Extra boktips! Den skamlösa nyfikenheten, av Astrid Seeberger 

 

 

Övriga frågor 

• Region Östergötland genomför en pilot med omvårdnadskvalitetsmätningar. Det 

handlar om frågor som ”Har patienten PVK?”, och vid JA-svar ”Behöver patienten ha sin 

PVK? Eller kan vi ta bort den?”. Frågor finns för olika områden. Ett proaktivt 

patientsäkerhetsarbete som gruppen gärna vill höra mer om. 
− Planering: Yvonne förbereder en presentation inför nästa möte den 10 maj. 

 
• Hur arbetar regionerna med Löf-ärenden?  

− Region Jönköpings län: tre gånger per år samlas ärenden in, sorteras och skickas ut till 

aktuell verksamhet. 

− Region Kalmar län: hämtar siffror årligen - hanteras i verksamheten  

− Region Östergötland: hämtar hem siffrorna, och planerar för att börja använda data. 
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• Fokusområden inom patientsäkerhet 
Förslag att lyfta området vårdrelaterade infektioner som nästa fokusområde.  

Erfarenhetsutbyte – lära av varandra: Hur arbetar regionerna kring vårdrelaterade 

infektioner? 

ALLA: Varje region bjuder in en VRI-representant till mötet den 7 juni, kl. 13 -14. 

Upplägg: presentation 10 min x3, plus 20 - 30 minuter till gemensam diskussion. 

Återkoppla aktuella namn till Lena, för inbjudan med videolänk.  

Elmar och Lena bjuder även in processtödet i RPO-Infektionssjukdomar; Lillemor Broling. 

 

• INFO: Mötet den 7 juni träffas vi på Hotell Högland, i Nässjö 
 

 
 

Nästa möte; RSG-patientsäkerhet  

10 maj 2022, videomöte via Zoom, kl. 09.00 – 14.30 (inbjudan i Outlook) 

Förberedelse inför möte:  
• Axel: Information från senaste träffarna inom NSG-patientsäkerhet 

• Elmar: Information från senaste träffarna inom RSL 

• Yvonne: Förbereda en presentation kring omvårdnadskvalitetsmätningar 

• Alla: återkoppla deltagarnamn till Lena snarast för erfarenhetsutbytet VRI 

• Alla:  
− Lära av varandra: Ta fram någon risk/avvikelse att dela i gruppen. 
− Hör av er med aktuella punkter till agendan.  

 

 

 

Vid anteckningarna // Lena Hagman 

 

 

Mötestider för våren 2022 

Datum  Klockan Mötesform Övrigt 

8 feb 09.00 – 14.30 Videomöte Zoom JKPG endast fm 

8 mars 09.00 – 12.00 Videomöte Zoom Dialog RSL AU kl. 11.30 

12 april 09.00 – 14.30 Videomöte Zoom RPO-Kvinnosjukdomar och 

förlossning - återkoppling 

10 maj 09.00 – 14.30 Videomöte Zoom Omvårdnadskvalitetsmätningar 

7 juni 10.00 – 15.30 Fysiskt möte i Nässjö 

Hotell Högland 

Fokusområde 6: VRI 

 


