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Mötesanteckningar RSG-patientsäkerhet 

Datum 2022-09-02 

Plats Zoom videomöte  

Närvarande Axel Ros, Elin Fröding, Elmar Keppel, Erik Stenqvist, Lena 
Hagman, Anna Kullberg  

Förhinder Joanna Mellqvist  
 

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

Allmänt  
• Ny deltagare i SÖ RSG-patientsäkerhet: Varmt välkommen i gruppen Anna Kullberg, 

chefssjuksköterska i Region Östergötland. 

• Axel byter roll inom Region Jönköping län – återkommer med information om det kommer 

påverka representationen i denna grupp utifrån NSG-patientsäkerhet. 

 

• Introduktion Anna Kullberg och planering framåt: 

Vad är vårt uppdrag? Vad vi ska arbeta med? 

- Uppdragsbeskrivningen, bilaga 1, ger gruppen mandat att arbeta med frågorna lokalt 

och gemensamt.  

- Handlingsplan, bilaga 2 

o Uppföljning av tidigare erfarenhetsutbyten: Läggs in i agendaplaneringen för hösten.  

Vad har hänt sedan sist, hur ser det ut nu? Inbjudna gäster förbereder en 

presentation på 10 min/region (=30 min) + 30 minuter för diskussion.  

• Alla pratar med aktuella personer i regionerna och informerar dem om 

uppföljningsmötet, skickar aktuellt namn till Lena som bjuder in till mötet med 

en videolänk. 

• 7/11 kl. 13-14 Trycksår – skicka namn och mailadress till Lena.  

• 13/12 kl. 13-14 Fall – skicka namn och mailadress till Lena. 

o Kommun- och patientmedverkan: Lyfta en punkt framöver kring hur vi inom 

respektive region arbetar med patientmedverkan.  

• Bjuda in NAG-representant till diskussionen. 

o Gemensamma utbildningar: Läggs in i agendaplaneringen för hösten. 

• Kan vi ta kraft av varandra? Ha liknande struktur och grundinformation som bas. 

• Stort behov ses kring utbildning för chefer tex kring ”Vad är patientsäkerhet? 

systematiskt patientsäkerhetsarbete?” osv. 

• Filmer är bra och kan vara ett komplement, men fysiska utbildningar 

rekommenderas. 

• Rullande block, så det att hoppa på lite då och då 

• Axel har ett befintligt upplägg som han delar med sig av till gruppen. 
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• Kunskapsstyrningsorganisationen är ifrågasatt - vara eller inte vara? Tar mycket resurser 

från regionerna och frågan är om Kunskapsstyrningsorganisationen ger den effekt som var 

tänkt? Mer tid behövs för att utvärdera. 

 

• Planering inför nästa möte den 3/10 i Nässjö. Diskussionspunkter: 

- Mått och mätetal: Vad behöver vi mäta inom patientsäkerhetsområdet? Vad kan vi inom 

sydöstra sjukvårdsregionen mäta tillsammans? 

o Omvårdnadskvalitetsmätningar. Alla läser igenom och tänker till kring bilaga 7-8 

från RSG-mötet 10/5. Lena bifogar även bilagorna i Outlook till mötet den 3/10, där 

vi tillsammans diskuterar och utvecklar vidare. 

o RJL – regionens förslag på indikatorer för patientsäkerhet ska vara klart i oktober 

och Joanna föreslås att presentera förslaget. 

o Förhoppningsvis kanske det finns något att presentera utifrån den nationella 

arbetsgruppen kring indikatorer - Erik 

- Patientsäkerhetsdialoger, -ronder och PIR – hur kan det hänga ihop? Alla läser igenom 
och tänker till kring bilaga 6 från RSG-mötet 10/5. Lena bifogar även bilagorna i Outlook 
till mötet den 3/10, där vi tillsammans diskuterar vidare.  

- Gemensamma utbildningar inom sydöstra sjukvårdsregionen (om tid finns, annars ett 
kommande möte) 

 

 

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 3.  

• ECDC – PPM-VRI 

Europeisk mätning kring vårdrelaterade infektioner som genomförs vart femte år i EU/EEA-

länder. Nästa mätning planeras under två veckor i april 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 och kräver resurser. Folkhälsomyndigheten meddelar att de har 

personella resurser för att ta emot all data. 

  

• Nationell mall för Patientsäkerhetsberättelse 

Reviderad och publicerad. 

 

• Handböcker  

- Händelseanalys; reviderad och publicerad november 2021 

- Riskanalys; reviderad och beräknas vara klar den 15 september 2022 

- FRAM-analys; arbetet med att ta fram en handbok beräknas starta under hösten 2022. 

Önskemål framfört från NSG-patientsäkerhet till SKR kring att ta fram enkla digitala 
utbildningar till handböckerna. 
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• PPM-trycksår 

Nationell mätning under vecka 37. Information har gått ut och nationell sammanställning 

planeras inom 10 veckor. 

 

• Nationella arbetsgrupper (NAG) 

- NAG-verktyg för ökad patientsäkerhet; nominering till gruppen är inte klar. 

- NAG-vårdhygien; Vägledningen är på gång och ska godkännas (7/9?) 

- NAG-säkerhet; uppdragsbeskrivningen snart klar och nominering till arbetsgruppen 

planeras under hösten 2022.  

 

• Säker vård i Primärvården 

Använda den nationella handlingsplanen och exempelvis Primärvårdskvalitet (PVQ) är ett 

bra verktyg för delar av handlingsplanen. Verktyget bygger på patientdata vilket innebär att 

det borde gå att hitta vårdskador.  

 

• PPM och MJG 

Troligen avsätts inga överenskommelsepengar inför kommande år och frågan är hur 

förvaltning av befintliga verktyg som PPM och MJG ska se ut i framtiden och vad som ska 

utvecklas?  

 

 

 

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

Gemensamma möten för alla regionala programområden (RPO) och regionala 

samverkansgrupper (RSG) i sydöstra sjukvårdsregionen.  

Minnesanteckningar: Handläggande enhets namn (sydostrasjukvardsregionen.se) 

Nätverk för processtöd - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se). 

 

Aktuellt från Regionsjukvårdsledningen och Samverkansnämnden (SVN) 

− Inget nytt att rapportera - nästa möte planeras till den 15/9. 

 

 

 

Information från arbetsgrupper som utgår från RSG-patientsäkerhet  
Återkoppling från den/de senaste mötena. 

• NAG-Indikatorer  

Gruppen utgår från Socialstyrelsen, representeras av Erik och arbetar med att utveckla 

mätetal och utveckling. 

Gruppen har haft två kortare möten. Inledningsvis tittar gruppen bland annat på 

grundläggande begrepp kring mätetal.  

 

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2022/05/RSL_nyhetsbrev_maj_2022.pdf
https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansgrupper/natverk-for-processtod/
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Lärande och information från regionerna  
Lära av varandra - stående punkt 

Erfarenhetsutbyte kring risker/avvikelser  
 

Diskussion i gruppen:  

• IVO och lex Maria 

− IVO har centralt skärpt till anmälningarna kring lex Maria. Ambitionen är god, men 

fokuset i kompletteringsbegäran ligger på detaljnivå – är det rätt fokus? 

− Regionerna är medvetna om att internutredningar inte alltid håller måttet och 

utbildningsnivån behöver bli bättre. 

− Tidigare kallade IVO till dialogmöten. Idag sköts kommunikationen mellan IVO och 

regionerna främst via epost, vilket upplevs som bekymmersamt. Vore lättare och mer 

värdeskapande att prata med varandra. 

− För lång handläggningstid - ibland tar beslut två år.  

 

• Händelse på en patologavdelning 

− Patologavdelning med bristande bemanning, där man tidigare köpt in hjälp för att 

hantera flödet. Enheten fick medel för att anställa ST-läkare, med syftet att inte 

behöva skicka något externt. Pandemin kom och nu kan det ta månader att få ett 

svar, vilket leder till sent ställda diagnoser och flera lex Maria-anmälningar. 

− Åtgärd: På gång med extern hjälp igen, för att få bort flaskhalsen. 

 

 

 

 

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

Vad har hänt sedan sist? 
 

Diskussion i gruppen:  

− Arbetet har precis börjat komma i gång efter sommaren 

− Värdeskapande att diskutera mått tillsammans med de sjukvårdande förvaltningarna.  

− I Region Östergötland finns nu en regional handlingsplan framtagen och politiskt 

beslutad. En övergripande handlingsplan, formulerad som en strategi kring styrande av 

organisationen och vilka som ska arbeta med vad. Erik och Anna förbereder sig på att 

berätta mer på nästa möte den 3/10 (bakgrund och varför)  
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Diskussionspunkt: mått och mätetal 

Vad behöver vi mäta inom patientsäkerhetsområdet? 

Vad kan vi inom sydöstra sjukvårdsregionen mäta tillsammans?  

 

Diskussion: 

• Mäter vi för lite? För mycket? 

• Mäter vi rätt saker? 

• Vad gör vi med resultatet? Hur används det? 

• Om vi inte använder resultaten och analyserar – varför mäter vi då? 

• Frekvens av uppföljning? Beroende av mått - månadsvis där det går. 

• Mycket mått finns redan, tex via Vården i siffror – dock är det stor eftersläpning på vissa 

resultat, upp till två år, vilket gör att resultaten inte blir användbara. 

• Vad som ska mätas exakt behöver få ta tid att ta fram, det viktiga nu är att man mäter. Bra 

att kunna jämföra sig med andra.  

• Värdefullt att lägga till ett tolkningsstöd 

• Lyfta punkten igen för vidare diskussion på nästa möte den 3/10 

 

 

 

 

Övriga frågor 

• Reflektioner för sommarperioden 
Region Östergötland: 
− Vårdplatsbrist. Överbeläggningsplatser har tagits bort. Omfallsplansnivå under hela 

sommaren. Även nu i höst har platserna inte ökat till normala förhållanden. 

− Inte så mycket brutna semestrar 

− Patientskador: en utlokaliserad patient, långa vårdtider på akuten 

 

Region Jönköping län: 

− Pressat läge, men sjukhusen har klarat sig på marginalerna 

− Långa vårdtider på akuten (året om) 

− Känner inte till några allvarliga vårdskador 

 

Region Kalmar län: 

− Tidvis hög belastning i verksamheterna 

− Ingen hög överbeläggning eller utlokalisering 

− Covid bland personalen har påverkat under vissa veckor, ganska lugnt bland patienter 
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Nästa möte; RSG-patientsäkerhet  

3 oktober 2022, fysiskt möte på Hotell Högland i Nässjö, kl. 09.30 – 15.30 (inbjudan i 
Outlook) 

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

• Elmar: Information från senaste träffarna inom RSL 

• Erik: Information från senaste träffarna inom arbetsgruppen kring indikatorer 

• Alla:  
− Förberedelser inför diskussionspunkter: 

o Mått och mätetal: 
▪ Omvårdnadskvalitetsmätningar – läs och tänk till kring bilaga 7-8 (finns i 

Outlookinbjudan för 3/10) 
▪ Joanna – förbered en presentation kring framtagna patientsäkerhetsindikatorer 
▪ Erik – några tankar utifrån nationella indikatorer? 

o Patientsäkerhetsdialoger, -ronder och PIR – läs och tänk till kring bilaga 6 (finns i 
Outlookinbjudan för 3/10). 

o Gemensamma utbildningar inom SÖ SR – fundera på vad som är värdeskapande. 
− Lära av varandra: Ta fram någon risk/avvikelse att dela i gruppen. 
− Nationell satsning på ökad patientsäkerhet: vad har hänt sedan sist hos er? Hur går 

arbetet framåt? 
o Erik och Anna: Förbered en presentation kring den regionala handlingsplanen 

− Hör av er med aktuella punkter till agendan, senast en vecka innan.  

 

 

 

Vid anteckningarna // Lena Hagman 

 

 

 

 

 

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 

Anna och Axel kan ej 

7 nov 09.00 – 14.30 Videomöte Zoom Trycksår 

13 dec 09.00 – 14.30 Videomöte Zoom Fall 

 

 


