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Mötesanteckningar RSG-patientsäkerhet 
Datum 2022-10-03 

Plats Hotell Högland, Nässjö  

Närvarande Elin Fröding, Elmar Keppel, Erik Stenqvist, Joanna 
Mellqvist, Lena Hagman,  

Förhinder Anna Kullberg, Axel Ros  

  
 

 

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

Allmänt  
 Uppföljning av tidigare erfarenhetsutbyten: 

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 kontaktar aktuella personer i regionerna, informera dem om uppföljningsmötet och 
skicka aktuellt namn till Lena som bjuder in till mötet med en videolänk. 

- 7/11 kl. 13-14 Trycksår  
o RJL: Dzenata Brandic (dzenata.brandic@rjl.se) och Anna Claesson Songsong 

(anna.claesson.songsong@rjl.se)  
o RKL: Eva Flobrandt (eva.flobrandt@regionkalmar.se) och Lena Hagman 
o RÖ: Namn saknas. Erik återkopplar namn till Lena snarast 

- 13/12 kl. 13-14 Fall – flyttas till våren  
o Region Kalmar läns representant har inte möjlighet den 13/12 och namn saknas i 

Region Östergötland – gruppen beslutar att flytta fram erfarenhetsutbytet till våren. 
o RJL: Annika Fransson (annika.a.fransson@rjl.se) och Anna Claesson Songsong 

(anna.claesson.songsong@rjl.se)  
 

 NAG-säkerhetskultur 
- Två representanter deltar utifrån sydöstra sjukvårdsregionen (SÖ SR) och Region 

Jönköpings representant byter tjänst och avslutar sitt deltagande i denna NAG. Räcker 
det med en representant från SÖ SR, eller ska platsen ersättas med exempelvis Berit 
Axelsson? Joanna pratar med Axel. 

 
 

 



 

2 
 

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.  

Axel är inte med på mötet, men skickar med de viktigaste punkterna: 
 Inspelning av instruktionsfilmer om Verktyget kommer ske i höst. 
 Med stor sannolikhet får SKR ingen finansiering från Socialdepartementet för att stödja 

arbetet med patientsäkerhet.  
 Rekrytering till NAG Verktyget är avslutad. SÖ SRs nominering Åsa Stumpf, MAS i Nybro, 

kom inte med. Det beror på att hon inte nominerades genom kommunernas nätverk, som 
hade nominerat två andra MAS-ar. Åsa är informerad. 

 Arbetet men en svensk handbok i metoden FRAM är påbörjat. 
 NSG kommer inleda ett samarbete med NAG Läkemedelskommittéer om läkemedel och 

patientsäkerhet. 
 NSG tillsammans med SKR och Primärvårdsrådet planerar att inleda ett samarbete om Nära 

vård-patientsäkerhet. 
 Nästa nationella patientsäkerhetsdag planeras till den 14 september 2023. 

 
 

 

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) 
− För RPO har en ny mall tagits fram inför kommande handlingsplaner. Gäller den även för 

RSG? Elmar efterhör. 
 
 
 

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

 NAG-Indikatorer 
Gruppen utgår från Socialstyrelsen och arbetar med att utveckla mätetal och utveckling. 
Just nu är det två grupper som så småningom ska bli en nationell arbetsgrupp (NAG).  
‒ Grupp 1 tittar på en modell för mätetal som går i linje med den nationella 

handlingsplanen 
‒ Grupp 2 tittar på indikatorer för patientsäkerhet 

o Medskick från Region Kalmar län till Erik att lyfta vidare till indikatorgruppen: att 
tänka in och ta fram mått för invånarmedverkan. 
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Lärande och information från regionerna  
Lära av varandra - stående punkt 

Erfarenhetsutbyte kring risker/avvikelser  
 

Diskussion i gruppen:  
 Allmän diskussion kring när det uppstår många PVK-infektioner och tromboflebiter med 

sepsis, samtidigt som det inte bara finns en rutin, utan många. Åtgärd: engagera 
stabledning och vårdhygien. 

 
 
 
 

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

Vad har hänt sedan sist? 
 
Region Jönköpings län:  
Joanna berättar och visar strukturen kring mått utifrån Stratsys. 
 
Region Östergötland: 
Erik presenterar regionens övergripande handlingsplan för ökad patientsäkerhet. 

 
Region Kalmar län: 
Elmar och Lena berättar och visar strukturen kring mått utifrån Stratsys. 

 
 
 

Diskussionspunkter  

Diskussionspunkt: Patientsäkerhetsdialoger, -ronder och PIR  
Hur kan det hänga ihop? Punkten flyttas till nästa möte den 7/11 

Förberedelser för alla inför 7/11: 
 Förbered material att presentera kring hur ni arbetar inom regionerna 
 Läs igenom och tänk till kring bilaga 2, för fortsatt diskussion. 

  

Diskussionspunkt: Mått och mätetal  
Punkten flyttas till ett kommande möte. 

 
Diskussionspunkt: Gemensamma utbildningar inom SÖ SR   
Punkten flyttas till ett kommande möte. 
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Nästa möte; RSG-patientsäkerhet  

7 november 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 
 Erik: Information från senaste träffarna inom arbetsgruppen kring indikatorer 
 Erik/Anna: Skicka namn till Lena snarast på deltagare till erfarenhetsutbytet kring trycksår 
 Alla:  

− Förberedelser inför diskussionspunkt: Patientsäkerhetsdialoger, -ronder och PIR 
o Förbered material att presentera kring hur ni arbetar inom regionerna 
o Läs igenom och tänk till kring bilaga 2 

− 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? 
‒ 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 

 

7 nov 09.00 – 14.30 Videomöte Zoom  

13 dec 09.00 – 14.30 Videomöte Zoom  

 


