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Årsberättelse 2021 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 och 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 inom patientsäkerhet, Region Kalmar län 
Ledamöter:  
Axel Ros, chefläkare, Region Jönköpings län, representant för NSG-patientsäkerhet 
Elin Fröding, chefläkare, Region Jönköpings län 
Erik Stenkvist, chefläkare, Region Östergötland 
Joanna Mellqvist, patientsäkerhetssamordnare, Region Jönköpings län 
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 
Stående punkter i anslutning till gruppens möten:  
- Feedback från NSG-patientsäkerhet, Regionsjukvårdsledningens 

arbetsutskott (RSL-AU), nationell arbetsgrupp för Klagomålshantering och 
nationell arbetsgrupp kring ny nationell mall för patientsäkerhetsberättelsen. 

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

- Erfarenhetsutbyte kring covid-19. Nuläge, vad har vi lärt oss, tankar framåt 
med fokus på lärande och patientsäkerhetsaspekter under pandemitiden. 
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- Erfarenhetsutbyte kring den nationella handlingsplanen för ökad 
patientsäkerhet – vägen framåt. 

 
Arbetsgrupper utifrån NSG- och RSG-patientsäkerhet: 
- Representanter från RSG-patientsäkerhet var projektledare för den 

nationella arbetsgruppen kring att ta fram en ny mall för patientsäkerhets-
berättelse, som går i linje med den nationella handlingsplanen.  

- Representant från RSG-patientsäkerhet ingick i den nationella 
arbetsgruppen för att implementera projektet ”1177 Klagomålshantering”. 

 
Aktiviteter: 
- Uppdragsbeskrivningen för RSG-patientsäkerhet har aktualiserats. 
- Arbetsgruppen lyfter olika fokusområden inom patientsäkerhet, där syftet är 

att sammanföra experter från de olika regionerna för att lära av varandra och 
att initiera samarbete över regiongränserna. De fokusområden som lyftes 
under 2021 var fall och fallskador, läkemedel och patientsäkerhet, suicid och 
analys/utredning av allvarliga vårdskador. 

- Charlotta Brunner, representant i NAG-MJG bjöds in för att berätta om arbetet 
inom den nationella arbetsgruppen för Markörbaserad journalgranskning. 

- Christina Cammerudh, representant i NAG-Vårdhygien bjöds in för att 
berätta om arbetet inom den nationella arbetsgruppen för Vårdhygien. 

- Elin Fröding, Region Jönköpings län presenterade sin forskning kring suicid 
och lex Maria. 

- Representanter från Region Jönköpings län berättade om arbetet med PIR – 
patientsäkerhet i realtid. 

- Representanter från Region Östergötland delade erfarenheter från att ha 
varit med i piloten för det nationella analysverktyget.  

- Representanter från Region Kalmar län presenterade regionens arbete kring 
den nationella handlingsplanen och satsning på ökad patientsäkerhet. 

 
Diskussioner: 
- Nationell läkemedelslista, samt dess inverkan på patientsäkerheten. 
- Socialstyrelsen indikatorbaserade uppföljning för säker vård. 

 
Förfrågningar: 
- Remiss från SKR kring utredning av vårdskada – gruppens synpunkter 

sammanställdes och återfördes till SKR. 
- Remiss från NSG-patientsäkerhet kring nationell mall för 

patientsäkerhetberättelse – förankrat i regionerna och sammanställt i RSG. 
- Remiss från Socialstyrelsen kring uppmärksamhetsinformation, där NSG 

redan är remissinstans. 
- Samordnade remissvar i sydöstra sjukvårdsregionen - förankrat i regionerna 

och sammanställt i RSG. 
o Psykisk hälsa: Schizofreni – fortsatt vård och stöd 
o Rörelseorganens sjukdomar: Knäledsartros 
o Öron-, näs- och halssjukdomar: Grav hörselnedsättning 
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- Remiss kring Vårdhygiens vägledning – hanterades centralt och i de 
vårdhygieniska enheterna i sydöstra sjukvårdsregionen.  

- Nominering för NAG-säkerhetskultur, förankrat i regionerna och 
sammanställt i RSG. 

- Nominering för NAG-patienters och närståendes medverkan i 
patientsäkerhetsarbetet, förankrat i regionerna och sammanställt i RSG. 

- Nominering för NAG-Vårdhygien, förankrat i regionerna och sammanställt i 
RSG. 

- Efter uppdrag från RSL-AU har samtliga RSG författat kontaktannonser och 
handlingsplaner inför 2022. 

 
 
 
Planering för 2022 - 2023 
- Återgå till normala mötestider för gruppen, med möjlighet att träffas fysiskt 
- Utvärdera gruppens mötesstruktur 
- Lära av varandra – lyfta goda exempel 
- Fokusområde kring vårdrelaterade infektioner, diagnostiska fel, undernäring 

och skador till följd av kirurgisk behandling 
- Uppföljning av tidigare fokusområden 
- Nationell handlingsplan – vägen framåt, erfarenhetsutbyte, aktiviteter 
- Nationellt verktyg – erfarenhetsutbyte, kompetens och förvaltning 
- Planerade samverkansområden: utredning vårdskador, nationella 

indikatorer, omvärldspaning patientsäkerhet – hur arbetar andra RSG? 
Kommun- och patientmedverkan. 

- Patientsäkerhetsberättelsen: Lära av varandra, utveckling av mallen, 
samverka kring identifierade områden och gemensamma utmaningar 

- Arbeta för gemensamma utbildningar, tex utredningar av händelser och 
riskhantering. 

- Skapa samsyn/gemensamma arbetssätt – exempelvis lyfta ledningssystem, 
systematiskt patientsäkerhetsarbete, patientsäkerhetsberättelse, 
utbildningar mm 

- En arbetsuppgift är att stödja och nätverka med andra aktörer inom 
kunskapsstyrningsorganisationen, exempelvis samverkansgrupper, 
vårdprogram och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. 

 
 


