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Mötesanteckningar RSG-patientsäkerhet 
Datum 2022-05-10 
Plats Videomöte Zoom   
Närvarande Axel Ros, Elin Fröding, Elmar Keppel, Erik Stenqvist, 

Joanna Mellqvist, Lena Hagman, Yvonne Löfgren  
Gäst Lillemor Sjöberg 
 
 

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

Allmänt 
• Fokusområde 6: Vårdrelaterade infektioner 

Erfarenhetsutbyte planeras till den 7 juni kring hur regionerna arbetar med området 
vårdrelaterade infektioner. Inbjudna gäster: 
o Region Jönköpings län: Andreas Lagermo, Karoline Johansson 
o Region Kalmar län: Caroline Johansson 
o Region Östergötland: Martin Zetterlund 

RPO-Infektionssjukdomar, processtöd: Lillemor Elfström Broling 
 

Diskussion: 
− Lena skickar inbjudan med information inför erfarenhetsutbytet. 

 
 

• Remiss kring handboken för Riskanalys 
Inbjudan att lämna synpunkter på utkastet till Handbok för metoden riskanalys. Den gamla 
handboken nu delas upp i två delar; en som redan publicerats och som gäller utredningar 
och händelseanalyser samt en för riskanalyser. Inbjudan att lämna synpunkter gäller den 
andra delen som nu har vidareutvecklats med en fylligare bakgrund till varför riskanalyser 
ska göras och med en uppdaterad metodbeskrivning.  
 
Planering: 
o 4 maj kom förfrågan: insamling av synpunkter i regionerna (RÖ, RJL, RKL) 
o 1 juni: Inkomna synpunkter skickas till alla i vår grupp (maila alla) senast en vecka 

innan mötet, med syftet att alla ska hinna förbereda och läsa igenom inför 
sammanställning på nästa möte.  

o 7 juni RSG-möte: genomgång av inkomna synpunkter för hela sjukvårdsregionen i RSG-
patientsäkerhet. Gemensamt svar tas fram i wordformat. 

o Elmar och Lena slutjusterar svaret och skickar ut för en sista genomläsning av gruppen. 
o 10 juni (senast) skickas RSGs remissvar till anna.lundin@regionstockholm.se 
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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 1 och 2.  

Inledning:   
Arbete pågår fortfarande kring revideringen av NSG-patientsäkerhets uppdragsbeskrivning.  

 
• NAG-Vårdhygien 

NSG-patientsäkerhet har satt ihop en skrivelse att lämna till beredningsgruppen kring att 
arbetsgruppen har ett större uppdrag, större roll än det som inryms i en NAG. 

 
• Nationella rådet 

Arbetsgruppen ska arbeta med specifika områden, där ett område är indikatorer och 
uppföljning.  

 
• 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 deltar i arbetsgruppen. 

 

• Nationell patientsäkerhetsdag 15 september 
Planering pågår och ett programförslag finns. Temat är samma som WHOs ”Medication 
without harm”.  
 

• Beslutsunderlag kring MJG och PPM 
Tiden för synpunkter har nu gått ut och sammanfattningsvis är det spretiga synpunkter från 
riket, som håller på att sammanställas för inskickande till SKR. 
 

• Verktyg för stärkt patientsäkerhet 
Fyra filmer planeras och är på gång att tas fram som användarstöd; introduktion och tre 
lärtillfällen. 

 
• NSG- och RSG-möte 

o Ett fysiskt möte i Stockholm planeras per termin framöver.  
o 19 maj, digitalt: 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. Vår grupp blev tilldelad 
området PIR – patientsäkerhet i realtid och Elin presenterar. Övriga områden: e-
utbildning inom patientsäkerhet, patientsäkerhetsdialoger, Gröna korset, 
chefsutbildning/handlingsplan och psykologisk trygghet. 

o 15 september, Stockholm: i samband med den nationella patientsäkerhetsdagen. 
o 9 november, digitalt: Info från SKR kring sitt framtida patientsäkerhetsarbete, övrig 

planering ej klar.  
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Information från Regionsjukvårdsledningen (RSL) 
Återkoppling av Elmar Keppel från den/de senaste mötena i sydöstra RSL.  

Handläggande enhets namn (sydostrasjukvardsregionen.se) 

Aktuellt från Regionsjukvårdsledningen och Samverkansnämnden (SVN) 
− Workshop den 3 maj. Diskuterade kring samverkan och hur det kan gå till. 
− Mats Bojestig var föreläsare där bland annat Kunskapsstyrningsorganisationens upplägg 

lyftes – det har tagit tid att ta fram strukturen och nu behövs tid för att få den på plats. 
− Speed-dating med kontaktannonser. 

 
 

Nominering NAG-verktyg 
Bilaga 3-5. 
NSG patientsäkerhet har tillsammans med SKR och i samverkan med Socialstyrelsen utvecklat ett 
verktyg för att utifrån den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet stödja utvecklingen 
av patientsäkerhetsarbetet i första hand inom regionerna. Verktyget finns i tre versioner, förutom 
det för regionerna så finns det ett med målgrupp kommunerna och ett med målgrupp 
kunskapsstyrningen t.ex. NPO. 

Arbetet med analysverktyget på nationell nivå behöver hållas ihop. Det finns bland annat behov av 
stöd till regioner (och kommuner) i samband med implementering av verktyget. 

Även om analysverktyget är uppbyggt för att vara självinstruerande behövs stöd för att komma i 
gång med arbetet och en sammanhållande gruppering som kan vara mottagare av identifierade 
behov av fortsatta stöd, tillhandahålla forum för lärande mm. Detta är viktigt även över tid.  
 
Diskussion: 
• Alla tar hem checklistan och diskuterar förslag på deltagande från respektive region innan 

nästa möte den 7 juni.  
• Inom Kalmar län är det flera kommuner som använder verktyget. Elmar och Lena efterhör 

intresse av att delta i den nationella arbetsgruppen. 
 
 
 

Lärande och information från regionerna  
Stående punkt – lära av varandra 

Erfarenhetsutbyte kring risker/avvikelser (Alla 20 min) 
Allmän diskussion:  
− Patientsäkerhetsdialoger, rond och PIR (patientsäkerhet i realtid). Inte alltid så lätt att få 

det att hänga ihop och planera så det blir värdeskapande för verksamheterna. Få ihop 
även de olika ronderna så innehållet går i linje med den nationella handlingsplanen?  
o Axel skickar ut ett dokument som har tagits fram på Gotland med 23 frågor från 

verktyget, bilaga 6.  
o Diskussionspunkt på nästa möte med frågeställningen: hur kan vi få det att hänga 

ihop?  

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2022/05/RSL_nyhetsbrev_maj_2022.pdf
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Region Kalmar län:  
Händelse/tillbud: En yngre patient sökte till akuten, påstod att han förgiftats på en fest. 
Patienten har vissa diagnoser som han behandlas för tex ADHD, drogmissbruk. En icke-
legitimerad läkare träffade patienten, som var motoriskt orolig och utåtagerande. Misstänkte 
drogutlöst psykos och bestämde sig för att kontakta en narkosläkare, i stället för sin bakjour. 
Patienten sövdes och flyttades till IVA på annat sjukhus.  Vårdintyg saknades, så patienten 
väcktes. Han kontaktade pressen. Anmälan via lex Maria till IVO då patienten utan vårdintyg, 
har utsatts för tvångsåtgärder utan att en vital indikation förelåg. Anmälan har avvisats från 
IVO som stödjer beslutet på yttranden som hävda vital indikation - inget i tillgängliga 
journalhandlingar stödjer ett sådant påstående. Kritik mot den unga läkaren som brast i 
dokumentation enligt dem, medan narkosläkaren bedömdes ha handlat rätt. Synpunkter från 
regionen skickades in till IVO. 

Dialogmöte mellan IVO och chefläkarna har efterfrågats för framtida tankar.  

Diskussion:  

• Begära överprövning, kan vara ett alternativ - då skickar man det till IVO en gång till. 

 
 

 
Nationell satsning på ökad patientsäkerhet  
Stående punkt – vägen framåt, erfarenhetsutbyte, aktiviteter. 

Vad har hänt sedan sist? 
Diskussion:  
− Region Östergötland är på gång med sin regionala handlingsplan som ska upp för 

politiskt beslut den 11 maj. 
− Aktivt ledarskap – hur får vi till det? Lyfta ledningens engagemang på ett möte i juni 

eller under hösten 2022?  
− Vad behöver vi mäta inom patientsäkerhetsområdet och vad kan vi inom sydöstra 

sjukvårdsregionen mäta tillsammans? En fråga att lyfta under hösten 2022? 
 

 

Omvårdnadskvalitetsmätningar 
Gäst: Lillemor Sjöberg, chefssjuksköterska, Region Östergötland. Bilaga 7-8 
Proaktivt patientsäkerhetsarbete: 2020 påbörjade Region Östergötland en pilot med 
omvårdnadskvalitetsmätningar, tex ”Har patienten PVK?”, och vid JA-svar ”Behöver patienten ha 
sin PVK? Eller kan vi ta bort den?”. Frågor finns för olika områden. 
 
Diskussion: 
• Positivt att behovet och intresset från ledningen ses 
• Beslut taget att implementera instrumentet i verksamheten 
• Regionövergripande mäts omvårdnadskvaliteten två gånger per år 
• Mäta dagligen? På rond? 
• Titta på bifogat material – kan vi tänka till och utveckla tillsammans, lyfta på ett möte till hösten 

2022. 
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Övriga frågor 
• Planering för höstens möten 

− 2 september, digitalt möte – inbjudan kommer i Outlook 
− 3 oktober, fysiskt möte i Nässjö, Hotell Högland – inbjudan kommer i Outlook 
− November, digitalt möte – datum bokas i juni 
− December, digitalt möte – datum bokas i juni 
 
 
 

Nästa möte; RSG-patientsäkerhet  
7 juni 2022, Nässjö, Hotell Högland, kl. 09.30 – 15.30 (inbjudan i Outlook) 
Förberedelse inför möte:  
• Axel: Information från senaste träffarna inom NSG-patientsäkerhet 
• Elmar: Information från senaste träffarna inom RSL 
• Erik: Information från NAG-Indikatorer 
• 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 09.30 – 15.30 Fysiskt möte i Nässjö 
Hotell Högland 

Fokusområde 6: VRI 

 

Mötestider för hösten 2022 
Datum  Klockan Mötesform Övrigt 
 2 sep 09.00 – 14.30 Videomöte Zoom  

 3 okt 09.30 – 15.30 Fysiskt möte i Nässjö 
Hotell Högland 
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