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Mötesanteckningar RSG-patientsäkerhet 
Datum 2022-11-07 

Plats Videomöte  

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

Gäster via video Dzenata Brandic, Eva Flobrandt och Karin Johansson 

 

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

Allmänt  
 NAG-säkerhetskultur 

- Två representanter deltar utifrån sydöstra sjukvårdsregionen (SÖ SR) där Region 
Jönköpings representant byter tjänst och har meddelat att hon avslutar sitt deltagande i 
denna NAG. Ny information nu är att hon ändå fortsätter som deltagare i NAGen. 

 
 Värdregion för Sydöstra RSG-patientsäkerhet 

I maj 2023 tar Region Östergötland över värdskapet för RSG-patientsäkerhet efter Region 
Kalmar län. Värdskapet ligger på två år och är rullande mellan de tre regionerna. 

 

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. 

 NSG-patientsäkerhet 
Nuvarande MAS-deltagare i NSG slutar och gruppen inväntar ersättare. Revideringen av 
NSG-patientsäkerhets uppdragsbeskrivning är klar, Axel skickar ut i gruppen. 
 

 PPM-VRI ECDC  
Europeisk mätning kring vårdrelaterade infektioner, som planeras att genomföras under 
april/maj 2023. Information är skickad till rikets region- och hälso- och sjukvårdsdirektörer. 

 
 Utbildning kring utredning av vårdskador  

Film är på gång att tas fram kring händelseanalys. Det är gruppen som reviderat handboken 
som nu på eget initiativ arbetar med att ta fram utbildningsfilm och/eller bildspel. Arbetet är 
inte finansierat av SKR. 
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 Nationellt verktyg 
Filmer finns framtagna och håller på att tillgänglighetsanpassa via SKR. 
 

 Nationella möten NSG/RSG  
- 9 november, 2022: halvdag via video 
- Eventuellt 16 mars, 2023: halvdag via video 
- 3 maj, 2023: heldagsmöte i Stockholm. 

 
 Utveckling av Vården i siffror  

Vården i siffror önskar starta ett nätverk för att se över aktuella indikatorer på Vården i siffror. 
Inte klart hur det samarbetet kommer att se ut. 
 

 NSG-patientsäkerhet och NSG-stöd för processer 
Tillsammans tas ett arbetssätt fram för hur man ska beakta patientsäkerhet när man tar fram 
ett patientsäkerhetsstöd. 
 

 Socialstyrelsen 
Förändringar pågår på Socialstyrelsen med bland annat en ny sektorsindelning, där 
beredskapsfrågor är prioriterat. Arbetet med den nationella handlingsplanen och nationella 
indikatorer ligger kvar.  
 

 Processen kring avslutade nationella arbetsgrupper (NAG) 
Nationella arbetsgrupper har ett uppdrag som rapporteras av när uppdraget är klart – vart tar 
rapporten vägen? Hur sprids arbetet? Vart lyfts det? Publiceras det på någon hemsida? Ett 
exempel är NAG-MJG som har rapporterat av – vart ligger det materialet och vad händer nu? 
Axel tar med frågan till NSG och återkommer. 
 
Axel beskriver den nationella diskussionen kring MJG 
- Arbetssätt som kräver resurser 
- Spretigt svar från regionerna kring nyttan av MJG på lokal och nationell nivå. 
- Flera önskar fortsätta, fast med digital sökning av markörer, vilket kostar pengar 
- SKR får inga pengar från Socialdepartementet 
- Fortsätta som vanligt under 2023, trots att inga pengar avsätts 

 
 

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). 
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Aktuellt från Regionsjukvårdsledningen och Samverkansnämnden (SVN) 
− Uppdrag för RSG: Ny mall framtagen för den årliga handlingsplanen, som ska användas av 

både RPO och RSG. Elmar och Lena har testat att lägga in tidigare handlingsplan i den nya 
mallen, se bilaga 3. 
o Handlingsplanen ska kortfattat beskriva prioriterade förbättringsområden och aktiviteter 

för 2023. Den ska vara klar och inskickad senast 30/11.  
o Tidigare handlingsplan finns på Sydöstra sjukvårdsregionen (tillsammans med 

årsrapport och mötesanteckningar) 

Diskussion: 
o Kommunmedverkan i RSG-patientsäkerhet – hur skulle medverkan kunna se ut? Hur 

kan vi få till det? Elmar lyfter frågan den 11/11 
o Patientmedverkan i RSG-patientsäkerhet: Få till? 

 Förslag att bjuda in Lillemor Sjöberg som är deltagare i NAG-patient- och 
närståendemedverkan till ett möte under våren 2023. Anna kontaktar Lillemor. 

o Områden att arbeta med i handlingsplanen: 
 Ska vi ha alla stående punkter? 
 Lägga till ”Gemensamma mått inom patientsäkerhet” 

o Funderingar kring nya mallen – Elmar lyfter på AU den 11/11: 
 ”Nationellt insatsområde”: gäller den kolumnen för RSG och vad innebär den i så 

fall? 
 ”Prioriterat område och patientlöften”: vad innebär patientlöften? Saknar förklaring 

eller definition. 
 ”Status”: problem-fokuserat. Hur ska man hantera/färgmarkera områden som inte 

hunnit kommit i gång än? Helt omarkerat eller någon färg? 
o RSGs tidigare handlingsplan behöver uppdateras och gruppen är överens om att vi gör 

det via mail den här gången, eftersom vi gjorde ett stort arbete förra året.  
1. Elmar stämmer av gruppens funderingar med AU den 11/11.  
2. Därefter skickas dokumentet ut i gruppen   
3. ALLA ansvarar för att bidra till uppdateringen, med svar till alla, senast den 25/11 
4. Senast den 30/11 skickar Lena och Elmar in handlingsplanen för 2023. 

 
 

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 HURet, en modell för mätetal som går i linje med den nationella 

handlingsplanen. Ingen tid satt för när det ska vara klart. Erik skickar ut material till 
gruppen. 

‒ Grupp 2 tittar på indikatorer för patientsäkerhet.  
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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 – fortsättning på diskussion från föregående möte. 

− Tips att ringa IVOs handläggare när det kommer en kompletteringsbegäran, om man 
har funderingar kring något, var prioritering ska läggas osv. 

 Vid en patientsäkerhetsrond på en intensivvårdsavdelning lyftes en säkerhetsrisk kring 
PVK med backventil. Problemet är att det är svårt att veta om PVKn är i en artär eller 
ven och det kan ha betydelse för vilket läkemedel som kan ges.  
Åtgärd: Kollar med upphandling om det finns andra alternativ.  
− Joanna kollar med en kontakt på IVA. 

 
 
 
 

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

Vad har hänt sedan sist? 
Inom Region Kalmar län fortgår arbetet med den regionala handlingsplanen; 
målstyrningssystemet anpassas och prioriteringsområde 3 med arbetsgruppen för 
invånarmedverkan har checkat av sin aktivitetslista utifrån tre utgångspunkter: 
1. Skapa förutsättningar för invånare att aktivt kunna delta och bidra i 

patientsäkerhetsarbetet  
2. Ta till vara invånares kunskap, erfarenheter och upplevelser 
3. Involverar invånare i planering och utformning av processer, i patientsäkerhetsarbetet 

samt i analys, lärande, åtgärder och uppföljning  
 

 
 

NAG – uppföljning patientsäkerhet  
Mail från Axel den 17/10, se bilaga 4-5. Regionerna samlar in namnförslag till nomineringen 
innan nästa möte den 13 december då punkten lyfts igen för genomgång och diskussion av 
regionernas namninsamlingar. 

 
Diskussion: 
 Erik kommer att nomineras, utifrån sin roll i NAG-Indikatorer. 
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Fokusområde inom patientsäkerhet  

Fokusområde 1: Erfarenhetsutbyte, avstämning och uppföljning kring trycksår  
Erfarenhetsutbyte inom området trycksår genomfördes i denna grupp i februari 2020. 
Eftersom det är nya deltagare i två regioner, sedan förra träffen, så blir den planerade 
uppföljningen också ett erfarenhetsutbyte, med syftet att lära av varandra. Hur ser arbetet ut i 
regionerna kring trycksår? Vad har hänt sedan förra träffen 2020, hur ser det ut nu? 
Upplägg: presentation 10 min x3, plus 20-30 minuter till gemensam diskussion. 

Region Östergötland: Karin Johansson och Anna Kullberg, se bilaga 6 
Region Jönköpings län: Dzenata Brandic, se bilaga 7 
Region Kalmar län: Eva Flobrandt och Lena Hagman, se bilaga 8 

Lena skickar bilagorna till gästdeltagarna. 
 

Övriga frågor 

 Vårens möten 
− Diskussion och beslut: 

Två videomöten och två fysiska träffar planeras under våren. Lena skickar ut inbjudan 
via Outlook.  
o 21 februari: halvdag via videomöte  
o 21 mars: heldag på Höglandshotellet i Nässjö. Elmar bokar. 
o 25 april: heldag via videomöte 
o 30 maj: heldag i Nässjö eller Östergötland. Anna och Erik återkommer kring 

planering av dagen. 

 Kommande möten 
− Diskussionspunkt den 13/12: Patientsäkerhetsdialoger, -ronder och PIR 
− Erfarenhetsutbyte/uppföljning kring fall planeras till den 25 april. Återkoppla med namn 

på deltagare till Lena som bjuder in till mötet med en videolänk. 
 
 
 

Nästa möte; RSG-patientsäkerhet  

13 december 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 
 Alla:  

− Samla in och fyll i namnförslag i checklistan för NAG-uppföljning patientsäkerhet 
− Förberedelser inför diskussionspunkt: Patientsäkerhetsdialoger, -ronder och PIR 

o Förbered er på att presentera kring hur ni arbetar inom regionerna  
o Läs igenom och tänk till kring Gotlands 23 frågor, för fortsatt diskussion. 

− 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. 
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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  

 

Mötestider för våren 2023 

Datum  Klockan Mötesform Övrigt 

21 feb 13.00 – 16.00 Videomöte Zoom  

21 mars 09.30 – 15.30 Fysiskt möte i Nässjö 
Hotell Högland 

 

25 april 09.00 – 14.30 Videomöte Zoom  

30 maj 09.30 – 15.30 Fysiskt möte RÖ tar över värdskapet 

 


