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Mötesanteckningar RSG-patientsäkerhet 
Datum 2022-12-13 

Plats Videomöte  

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

   
 

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

Allmänt  
 Uppföljning av erfarenhetsutbyte – fall 

Diskussion kring datum för erfarenhetsutbytet som planeras till den 30 maj, 2023. 
- RJL: återkom med namn inför inbjudan till erfarenhetsutbytet 
- RKL: Kristin Irebring 
- RÖ: Anna Kullberg 

 
 Vårdhygien 

‐ NAG-Vårdhygien:  
Elmar bjuder in Caroline Johansson till mötet den 21 februari kl. 13-14, för att diskutera 
presentera och diskutera vägledningen. Regionerna kan med fördel bjuda in någon 
Vårdhygienrepresentant i diskussionerna – hur har vägledningen tagits om hand inom 
regionerna?  

‐ RAG-Vårdhygien:  
Region Stockholm – Gotland har bildat en sjukvårdsregional arbetsgrupp för området 
vårdhygien och det verkar finnas ambitioner för att införa arbetsgrupper i fler 
storregioner. Vårdhygien ligger direkt under Beredningsgruppen och uppdrag för RAG-
vårdhygien borde komma den vägen om det skulle bli aktuellt. 
 

 NSG-patientsäkerhets uppdragsbeskrivning 
Revision pågår, ser inte ut att bli några större förändringar. Axel skickar ut den till gruppen 
när revideringen är klar. 
 

 Avslutade nationella arbetsgrupper (NAG) 
Feedback från Axel, som skulle lyfta frågan till NSG-patientsäkerhet. Hur ser processen ut 
kring avslutade NAGar?  
‐ Nationella arbetsgrupper har ett uppdrag som rapporteras av när uppdraget är klart – 

vart tar rapporten vägen? Publiceras det på någon hemsida? 
- Kunskap och lärande: Hur sprids arbetet? Vart lyfts det?  
‐ Enligt Axel delar NSG-patientsäkerhet med sig av rapporterna när de är klara. 
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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 senaste 
mötesanteckningar (MA) i bilaga 1 och 2. MA från 12/12 kommer när de finns nedskrivna.  

 NSG-patientsäkerhet 
Nuvarande MAS-deltagare i NSG slutar vid nyår och gruppen inväntar ersättare.  
Maria Omberg är processtöd fram till sommaren, därefter är rollen osäker. 
 

 SKR 
Regeringens bidrag till SKR och SKRs framtid: 
‐ Statsbidragen blir noll kronor inför kommande år.  
‐ Tilläggsfinansiering är regionernas tillskott till att SKR ska stödja kunskapsstyrningen 

och erhålls för sista året under 2023.  
‐ Uppföljning patientsäkerhet: Inte klart hur det blir med MJG och PPM under nästa år. 

Lena ska äska pengar från tilläggsfinansieringen. 
‐ Från och med 2024 finns ingen finansiering för SKR att stötta patientsäkerhetsarbetet, 

PPM, material mm.  
‐ Socialstyrelsen önskar se att MJG-arbetet fortsätter, men hur? Ska det över till 

Socialstyrelsen från 2024?  
 

 Socialstyrelsen 
- Socialstyrelsen har under hösten behövt växla över många av patientsäkerhetsfrågorna 

mot beredskapsfrågor. 
- Uppföljning av det nationella patientsäkerhetsarbetet ska besvaras via enkät senast 20 

december. Mail utskickat från Socialstyrelsen till regionerna i slutet av november. 
 

 Nationellt verktyg 
Filmen om verktyget är i avslutningsfas. Kommer att bli klar under 2022. 
 

 Nationella möten NSG/RSG  
- Planering och värdskap av dagarna görs av NSG tillsammans med växelvis de sex olika 

RSG i Sverige. 
- 16 mars, 2023, kl. 13-16 via video. Värdskap: NSG-patientsäkerhet 
- 3 maj, 2023, heldagsmöte i Stockholm. Värdskap: Mellansveriges RSG-patientsäkerhet 
- 14 september, heldagsmöte i Stockholm. Värdskap: Norra RSG-patientsäkerhet 
- Värdskap för sydöstra sjukvårdsregionen RSG-patientsäkerhet planeras till 2024. 

 
 NSG-stöd för processer 

NSG-patientsäkerhet är med och tar fram ett arbetssätt för hur man ska beakta 
patientsäkerhet när man tar fram ett kunskapsstöd. Axel lyfter förslaget i RSG under våren.  
 

 NSG-patientsäkerhet och läkemedel 
NAG-LOK har ett uppdrag att stödja så läkemedel används på ett bra sätt. Workshop har 
genomförts mellan NSG-patientsäkerhet och NAG-LOK, som kom fram till att det vore 
värdefullt att samarbeta kring patientsäkerhet och läkemedel – plattform hittad. NSG-
patientsäkerhet kommer engagera NAG-LOK i olika sammanhang framöver. 
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 Chefläkarnätverk 
Arbetsgrupp uppstartat kring samverkan mellan chefläkare och MAS/MAR med Hans 
Ruthberg i spetsen. Frågeställningar som exempelvis vad pågår just nu? gemensamma 
frågor? hur ska vi kunna samverka? 
 
 

 

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) 
− Varje år uppdateras handlingsplanen för RSG-patientsäkerhet. Handlingsplanen beskriver 

kortfattat prioriterade förbättringsområden och aktiviteter för 2023.  
o Efter diskussion i gruppen och en sista justering via mail har Elmar skickat in 

handlingsplanen enligt rutin. 
o Alla RSGs handlingsplaner ska lyftas för diskussion på möte i RSL den 21 december.  
o För året 2022 skrivs även årsrapport - inför nästa år kommer årsrapporten ingå i 

handlingsplanen. 
o Alla framtagna handlingsplaner 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 vidare. 
o Kan vi få till patientmedverkan i RSG-patientsäkerhet? 

 Bjuda in Lillemor Sjöberg som är deltagare i NAG-patient- och 
närståendemedverkan till ett erfarenhetsutbyte under våren 2023.  
 Steg 1: Anna kontaktar Lillemor kring deltagande den 21 mars 2023.  

o Efter mötet, den 14/12 meddelade Anna att Lillemor kan och vi planerar 
vidare utifrån det, se steg 2 nedan. 

 Steg 2: ALLA Erfarenhetsutbyte – regionerna bjuder in representanter som 
kan berätta hur patienter, närstående medverkar i patientsäkerhetsarbetet 

 
 

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. 
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‒ Enligt Erik inget nytt att rapportera. 
 

Lärande och information från regionerna  
Lära av varandra - stående punkt 

Erfarenhetsutbyte kring risker/avvikelser  
 

Diskussion i gruppen:  
 Händelse/tillbud: Inom en region hade defibrillatorerna på sjukhusen olika årsmodeller 

och fabrikat - en samordnad upphandling genomfördes. Bra tanke att ha samma 
utrustning överallt, men två incidenter uppstod med den nya utrustningen där tekniken 
inte fungerat som det skulle. Det gick bra i båda fallen. Medicinsktekniskt problem där 
lärandet handlar om att det är svårt beroende på hur man är organiserad. 

Åtgärd: Den gamla utrustningen plockades fram. Anmält till företaget. Specifika 
utredningar kring patienterna ska startas. 

 Diskussion kring IVOs tillsyn av akutflöde och tillgång på vårdplatser 
 Omvårdnadskvalitetsmätning är genomförd i Region Östergötland, se resultat i bilaga 3. 

21 enheter och 288 patienter deltog inom sjukhus och primärvård.  
 

 
 

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

Vad har hänt sedan sist? 
Region Jönköpings län:  
LSG-patientsäkerhet håller ihop patientsäkerhetsarbetet och är navet 
 
Region Östergötland: 
Formerar just nu de strategiska grupperna. Taktisk grupp på gång kring aktiviteter. 

 
Region Kalmar län: 
Arbete pågår utifrån regionens fyra arbetsgrupper och planering inför nästa steg. 
  

 

NAG – uppföljning patientsäkerhet  
Mail från Axel den 17/10 kring nominering inför den nya gruppen. Regionerna samlar in 
namnförslag till dagens möte då punkten lyfts igen för genomgång och diskussion av 
regionernas namninsamlingar. 
 
Region Jönköpings län: Inga namnförslag 
Region Kalmar län: Inga namnförslag 
Region Östergötland: Erik utses av gruppen, utifrån sin roll i NAG-Indikatorer. Erik skickar in 
sitt CV och jävsblankett.  
  
Diskussion: 
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 Utifrån NSG-patientsäkerhet kommer Axel vara delaktig till viss del i gruppen. 

Diskussionspunkt: Patientsäkerhetsdialoger, -ronder och PIR  

Hur kan patientsäkerhetsdialoger, patientsäkerhetsronder och PIR (patientsäkerhet i realtid) 
hänga ihop? 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? 

Hur arbetar regionerna? 
Region Östergötland:  
 Testat lite olika innan men använder patientsäkerhetsdialoger sedan ett år tillbaka.  
 Chefläkare och chefsköterska träffar alla verksamheten (verksamhetschef med olika 

representanter). Ibland deltar en administratör. 
 Inbjudan till ett 2-timmars möte skickas ut i god tid innan.  
 18-månadersintervall mellan dialogerna. 
 Agendafrågor går i linje med den nationella handlingsplanen, se bilaga 4 
 Skapar en bra dialog 
 Svårt att få med högsta ledningen 

 
Region Jönköpings län:  
 Patientsäkerhetsrond  

o Halvdag vartannat år på sjukhusverksamheterna 
o Chefläkare, chefsjuksköterska, patientsäkerhetssamordnare 
o Paus under pandemin, men på gång att starta upp igen 
o Upplägg: 

1. Samtal med medarbetare, möte med klinikledning där sjukvårdsdirektör är med. 
2. Diskussion kring förutsättningar inom patientsäkerhet 
3. Intervjua patienter och personal i verksamheten 
4. Återsamling för en avslutande diskussion 

 Patientsäkerhetsdialog 
o Chefläkare: en gång per år, kring patientsäkerhetsfrågor som exempelvis hur har det 

gått utifrån patientsäkerhetsberättelsen? 
 Under pandemin utvecklades PiR, som tar tempen på patientsäkerheten här och nu - 

heldag. Journalgranskning, intervjuer av patienter och personal på förmiddagen. Samma 
dag sammanställs en rapport som återkopplas tillsammans med förbättringsförslag.  

 Diskussion pågår kring att göra dialogen under våren med syftet att följa upp 
patientsäkerhetsberättelsen och att ronden genomförs under hösten. 

 På kliniknivå skrivs en kortare form av patientsäkerhetsberättelse i Stratsys. 
 
Region Kalmar län:  
 Patientsäkerhetsrond varje år på sjukhusverksamheterna, halvdag 

o Inom primärvården genomförs inga riktade ronder och inom psykiatrin genomförs mer 
dialoger. De tre sjukhusen gör på lite olika sätt: genomför rond, dialog och/eller PiR 

o Urvalet av deltagare skiljer sig beroende på sjukhus - exempelvis: Chefläkare, 
patientsäkerhetssamordnare, sjukhuschef, hygienöverläkare, apotekare plus 
verksamheten. 
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o Ungefärligt upplägg:  
‐ Spontana samtal och intervjuer med patienter och medarbetare  
‐ Möte med klinikledning där sjukvårdsdirektör är med. 
‐ Diskussion kring förutsättningar inom patientsäkerhet, genomgång av mått i 

Stratsys och diskussion kring utvalda mått beroende på verksamhetens resultat 
 Patientsäkerhetsberättelse 

o Verksamheterna skriver sin patientsäkerhetsuppföljning direkt i Stratsys som 
automatiskt faller in i patientsäkerhetsberättelsen 

 
Diskussion: 
 Över lag svårt att få med högsta ledningen 
 Viktigt att synas i verksamheten och visa intresse.  
 Kravlös dialog 
 PiR ger mer än vanliga ronder, dialoger, men kan vara svårt på en problemklinik, kräver 

viss mognad.  
 Utveckling pågår inom alla regioner – lyftas igen på ett kommande möte längre fram. 

  

 

Planering framåt  

 Planering för kommande diskussionspunkter 

- Våren 2023: 
 Kommun- och patientmedverkan: Lyfta en punkt framöver kring hur vi inom 

respektive region arbetar med patientmedverkan. Bjuda in NAG-representant till 
diskussionen. 

- Hösten 2023: 
 Mått och mätetal (indikatorer för patientsäkerhet) 

- Med i planeringen framåt: 
 Gemensamma utbildningar:  
 Aktivt ledarskap – hur får vi till det? Lyfta ledningens engagemang på ett möte?  

 
 

Nästa möte; RSG-patientsäkerhet  

21 februari 2023, videomöte via Zoom, kl. 13.00 – 16.00 (inbjudan i Outlook) 

Förberedelse inför möte:  
 Axel: Information från senaste träffarna inom NSG-patientsäkerhet 
 Elmar: Information från senaste träffarna inom RSL 
 Erik: Information från senaste träffarna inom arbetsgruppen kring indikatorer 
 Alla:  

− Bjud in Vårdhygienrepresentant mellan kl. 13-14, under Caroline Johanssons punkt 
− Inför erfarenhetsutbyte – patient- och närståendemedverkan 21/3: vem deltar från 

vardera region? 
− Lära av varandra: Ta fram någon risk/avvikelse att dela i gruppen. 
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− 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 våren 2023 

Datum  Klockan Mötesform Övrigt 

21 feb 13.00 – 16.00 Videomöte Zoom Vårdhygien, Caroline 

21 mars 09.30 – 15.30 Fysiskt möte i Nässjö 
Hotell Högland 

Lillemor, PSB 

25 april 09.00 – 14.30 Videomöte Zoom  

30 maj 09.30 – 15.30 Fysiskt möte RÖ tar över värdskapet, Fall 

 

 

 


