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Mötesanteckningar RSG-patientsäkerhet 
Datum 2022-06-07 
Plats Zoom Videomöte   
Närvarande Axel Ros, Elin Fröding, Erik Stenqvist, Joanna Mellqvist, 

Lena Hagman, Yvonne Löfgren  
Förhinder Elmar Keppel 
Gäster Andreas Lagermo, Caroline Johansson, Karoline 

Johansson 
 
 
 

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

Allmänt  
• RSG-patientsäkerhet 

Yvonne meddelar att hon fått en ny tjänst och blir chef på Patientnämnden i Östergötland 
och att detta är hennes sista möte. Lycka till med nya utmaningar! 
o Ersättare i gruppen blir Anna C Kullberg, chefssjuksköterska och ansluter redan vid 

nästa möte – varmt välkommen! 
 

 

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 1-2.  

• ECDC – PPM-VRI 
Europeisk mätning kring vårdrelaterade infektioner som genomförs vart femte år i EU/EEA-
länder. Nästa mätning planeras till 2023 och SKR tittar på förutsättningarna för Sverige att 
vara med. Enligt ECDC:s beräkningar behöver minst 25 sjukhus vara med för att den data 
som samlas in ska anses ha ”god” representativitet. Det är omfattande protokoll – kan det 
förenklas? Lena Karlsson, SKR tar reda på mer information från Folkhälsomyndigheten kring 
mätningen, resursbehov mm, inför beslut om Sverige ska delta.  

 
• Säker vård i PrimärvårdsKvalitet 

Webbinarium 18 oktober 2022, kl. 13-15. Inbjudan kommer innan sommaren, för spridning 
via RSG-patientsäkerhet. 
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• PPM och MJG 
Remissvaret är spretigt; grundtonen är att det är bra med mätningar, samtidigt som det tar 
mycket tid för verksamheten. Socialstyrelsen önskar se fortsättning kring MJG. 

 

• PPM-BHK 
Pandemin har bidragit till ökat intresse för kommunernas deltagande. 

 

• PPM-trycksår 
Nationell mätning under vecka 37. Inmatning i datasystem under vecka 38-40 (19/9-9/10). 
PPM-databasen stänger 9/10 och därefter sammanställs datan. Resultaten planeras 
presenteras runt månadsskiftet oktober-november. 

 

• Handbok för Riskanalys 
Revideringsförslag ute på remiss, med svar innan sommaren. Planen är att den ska vara klar 
till patientsäkerhetsdagen den 15 september. 

 

• Verktyg för stärkt patientsäkerhet 
Webbinarium med information om Verktyget planeras till i höst. Förslaget att göra filmer 
utifrån befintligt material diskuteras med SKR:s kommunikatör. Den tillgänglighetsanpassning 
som måste till för publicering på Kunskapsstyrning.se är inte möjlig. Diskussion pågår om att 
göra någon form av inloggning i syfte att komma ifrån kravet på tillgänglighetsanpassning. 

 

• Klagomål och synpunkter 
Inera äger systemet, men vem äger statistiken? En fråga som inte löst ut sig än. 

 

• Kommittén för säker vård 
Hans Ruthberg, nuvarande ordförande ersätts av Kiku Pukk Härenstam 

 

• 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. Strategi för 
vårdhygien framtagen, som kallas Vägledning. Vissa formuleringar är inte klara och 
finjustering pågår. Fundering kvarstår kring vart kunskapsstödet ska placeras när det är klart 
för publicering.  
 

• Medskick till NSG:  
Webbutbildning för metoderna kring Händelse- och Riskanalys – ansvarsfrågan inte löst. Går 
det i stället att göra ett utskick till regionerna med fråga om någon redan har tagit fram en 
webbutbildning kring metodiken eller skulle kunna tänka sig att göra det. Axel ta med frågan 
till NSG-patientsäkerhet.  
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Information från arbetsgrupper utifrån RSG-patientsäkerhet  
Återkoppling från den/de senaste mötena. 

• Arbetsgrupp kring indikatorer  
Gruppen utgår från Socialstyrelsen. Utveckla mätetal och utveckling. Erik är med i 
Socialstyrelsens arbetsgrupp som ska ha sitt första möte den 13 juni. 

 
• Arbetsgrupp kring nationell mall för patientsäkerhetsberättelsen  

Under 2021 togs en ny nationell mall fram för patientsäkerhetsberättelsen. Den har använts 
en gång och har utvärderats under våren på uppdrag av NSG-patientsäkerhet. Utifrån 
inkomna synpunkter och förbättringsförslag i riket har mallen setts över av den nationella 
arbetsgruppen som var med och tog fram den, under ledning av Joanna och Lena. Mindre 
justeringar genomförda för att förtydliga budskap i inledning och bilaga. I övrigt inga 
förändringar. 

Planering: 
o Under vecka 23 skickar Joanna och Lena gruppens förslag på den justerade versionen 

vidare till NSG-patientsäkerhet för beslut, via Axel.  
o September: beslutad och kommuniceras ut. 

 
 

 
 

Lärande och information från regionerna  
Lära av varandra - stående punkt 

Erfarenhetsutbyte kring risker/avvikelser  
Diskussion:  
− Kort diskussion kring regionernas arbete med risk- och händelseanalys 

− Inom primärvården har några lex Maria som utretts på hög nivå gett synpunkter från Ivo. 
Känslan är att bedömningarna kring lex Maria är olika hårda beroende på olika 
handläggare. Kan upplevas lite orättvis, även om det ur lärande syfte kan vara bra.  
o Tips! Region Östergötland träffar Ivo två gånger per år för att diskutera trender och 

funderingar. 
 

 
 

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

Vad har hänt sedan sist? 
Region Jönköpings län:  
Till hösten ska det finnas ett indikator-set på plats. Verktyget planeras även att användas. 
 
Region Östergötland: 
Regional handlingsplan framtagen och politiskt beslutad den 11 maj. En övergripande 
handlingsplan, formulerad som en strategi kring styrande av organisationen och vilka som 
ska arbeta med vad.  
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Region Kalmar län: 
Arbetet med den regionala handlingsplanen fortgår; målstyrningssystemet anpassas, 
plattform för samarbete och lärande över gränser undersöks och arbetsgruppen för 
invånarmedverkan har börjat komma i gång. 

 
 

NAG-verktyg; nominering 
En nationell arbetsgrupp kring det nationella verktyget planeras och nominering av deltagare är 
på gång.  

Gruppen fick i uppdrag att diskutera förslag på deltagande från respektive region inför dagens 
möte, för fortsatt planering av nomineringar enligt checklistan.  

 
Diskussion: 
• Region Jönköpings län: Kan Berit Axelsson vara en resurs i arbetet? Axel Ros anmäler sig 

som nomineringsförslag för NSG-/RSG-representant.  
• Region Östergötland: inga nomineringsförslag. 
• Inom Kalmar län är det flera kommuner som använder verktyget. Intressefrågan skickades till 

kommunsidan, som önskar nominera Åsa Stumpf, MAS i Nybro kommun. Axel har fått 
kontaktuppgifter och kontaktar henne. 

 
 

Remiss kring handboken för Riskanalys 
Inbjudan att lämna synpunkter på utkastet till Handbok för metoden riskanalys.  
 
Planering: 
• 4 maj kom förfrågan: insamling av synpunkter i regionerna (RÖ, RJL, RKL) 
• 1 juni: Inkomna synpunkter skickas till alla i vår grupp senast en vecka innan mötet, med 

syftet att alla ska hinna förbereda och läsa igenom inför sammanställning på nästa möte.  
• 7 juni RSG-möte: genomgång av inkomna synpunkter för hela sjukvårdsregionen i RSG-

patientsäkerhet. Gemensamt svar tas fram i wordformat. 
• 10 juni (senast) skickas RSGs remissvar till anna.lundin@regionstockholm.se 

 
Diskussion: 
• Diskussion i gruppen kring inkomna synpunkter – sammanställs i enskilt dokument.  
• Axel tar kontakt med Anna kring metodiken FRAM och bifogar sin bilaga. 
• Yvonne, Joanna och Lena sammanställer ett gemensamt svar och skickar ut i gruppen 
• Efter godkännande av gruppen skickar Lena in remissvaret - senast fredag 10 juni.  

 
 

 
 

mailto:anna.lundin@regionstockholm.se
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Fokusområde inom patientsäkerhet 
Fokusområde 6: Erfarenhetsutbyte kring vårdrelaterade infektioner  
Presentationsrunda och erfarenhetsutbyte – lära av varandra: Hur ser arbetet ut i regionerna 
kring vårdrelaterade infektioner?  
Upplägg: presentation 10 min x3, plus 20-30 minuter till gemensam diskussion. 

Region Jönköpings län: Andreas Lagermo och Karoline Johansson, se bilaga 3 
Region Kalmar län: Caroline Johansson, se bilaga 4 
Region Östergötland: Martin Zetterlund (deltog inte, men bifogar bilagan), se bilaga 5 
(RPO-Infektionssjukdomar: Lillemor Elfström Broling, inbjuden och tackat ja, men deltog inte) 
 
Diskussion: 
• NAG-vårdhygien behöver starta en arbetsgrupp för att granska och uppdatera texter i 

Vårdhandboken. Smittskydd- och vårdhygienläkare saknas i gruppen just nu. Caroline 
skickar en påminnelse till de tre cheferna i sydöstra sjukvårdsregionen. 

• Engagemang från högsta ledningen och i verksamheten är viktigt för att nå framgång. 
• Generationsskifte bland undersköterskor – behov av att fylla på med kunskap.  
• Inom sydöstra sjukvårdsregionen finns redan idag ett gott samarbete inom området 

vårdrelaterade infektioner, för att lära och ta stöd av varandra.  
 
Lena skickar bilagorna till gästdeltagarna.  

 

 

Övriga frågor 
• Planering för höstens möten 

− 2 september, digitalt möte – inbjudan skickad via Outlook √ 
− 3 oktober, fysiskt möte i Nässjö, Hotell Högland – inbjudan skickad via Outlook √ 
− 7 november, digitalt möte – inbjudan skickad via Outlook √ 
− 13 december, digitalt möte – inbjudan skickad via Outlook √ 

 
 
 

Nästa möte; RSG-patientsäkerhet  
2 september 2022, Videomöte via Zoom, kl. 08.00 – 12.00 (inbjudan i Outlook) 
Förberedelse inför möte:  
• Axel: Information från senaste träffarna inom NSG-patientsäkerhet 
• Elmar: Information från senaste träffarna inom RSL 
• Erik: Information från Socialstyrelsens arbetsgrupp kring 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 
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Mötestider för hösten 2022 

Datum  Klockan Mötesform Övrigt 
 2 sep 08.00 – 12.00 Videomöte Zoom  

 3 okt 09.30 – 15.30 Fysiskt möte i Nässjö 
Hotell Högland 

 

7 nov 09.00 – 14.30 Videomöte Zoom  

13 dec 09.00 – 14.30 Videomöte Zoom  
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