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Mötesanteckningar RSG-patientsäkerhet 
Datum 2023-02-21 

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  
 Vårdhygien - vägledning 

Caroline Johansson sjuk och agendapunkten flyttas fram. Inbjudna regionrepresentanter är 
informerade. Elmar kontaktar Caroline om nytt datum (25 april?) och återkopplar till gruppen. 
 

 Erfarenhetsutbyte – patientmedverkan 
Erfarenhetsutbytet planeras till den 21 mars, 2023, kl. 13.00-14.30. Hur ser arbetet ut kring 
patientmedverkan nationellt och inom regionerna? Hur involveras våra invånare i 
förbättringsarbete och utveckling inom patientsäkerhetsområdet för en säkrare vård?    
Upplägg: presentation av NAG 20 min och regionerna 10 min x3, plus 30–40 minuter till 
gemensam diskussion. Lena bjuder in deltagarna. 
- NAG-Patientmedverkan: Lillemor Sjöberg 
- RJL: Louise Nordlund-Johansson och Annika Sköld-Landberg 
- RKL: Emelie Ingvarsson och Dan Webster 
- RÖ: Christian Andersson 
 

 Uppföljning av erfarenhetsutbyte – fall 
Erfarenhetsutbyte med uppföljning planeras till den 30 maj, 2023. Östergötland tar över 
värdskapet i RSG-patientsäkerhet från och med maj och bjuder in deltagarna när 
planeringen för dagen är klar. Så länge kan ALLA be sina representanter att blockera 
datumet i sin kalender. 
- RJL: Anna Claesson Songsong och Annika Fransson 
- RKL: Kristin Irebring 
- RÖ: Anna Kullberg 

 
 Synpunkter på vårdförlopp 

Två vårdförlopp är aktuellt för synpunkter nu och svar ska lämnas senast den 24 mars. 
- Depression hos vuxna  
- Självskadebeteende hos vuxna  

Elmar erbjuder möjlighet till gemensamt svar för sydöstra sjukvårdsregionen – i så fall 
skickas synpunkter till Elmar och Lena senast den 15 mars. 
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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 löpande efter NSG-möten, se senaste 
mötesanteckningar (MA) i bilaga 1–3.  

 SKR 
‒ Patientsäkerhet är endast ett bevakningsområde för SKR under 2023, inga aktiviteter 

planeras för regionerna. 
‒ Från och med 2024 finns ingen finansiering för SKR att stötta patientsäkerhetsarbetet, 

PPM, material mm. SKS ger uppdrag att se över vad som kan gå över i kunskaps-
styrningsorganisationen. På SKR:s sidor för patientsäkerhet finns innehåll som de 
önskar släppa ansvaret för. NSG-patientsäkerhet kommer troligen få i uppdrag att gå 
igenom och komma med rekommendationer rörande innehållet. 

‒ Vården i siffror ligger under SKR. Samarbete på gång med NSG-patientsäkerhet kring 
indikatorer kopplade till nationella handlingsplanen och dess resultat. 

‒ SKR upphandlar en konsult som ska titta på vad som ska göras med PPM och MJG i 
framtiden. Uppdraget handlar bland annat om att utvärdera mätningarnas effekt för 
Sverige och om betydelsen av att fortsätta mäta respektive avsluta mätningarna. 

 
 Nationella punktprevalensmätningar (PPM) 2023 

‒ PPM-BHK, vecka 11–12 
‒ PPM-VRI ersätts av den europeiska mätningen PPM-VRI ECDC, april/maj 
‒ PPM-trycksår, vecka 37  

 
 NSG-patientsäkerhet 

‒ Uppdragsbeskrivning: Revideringen av NSG-patientsäkerhets uppdragsbeskrivning är 
klar och så fort Axel får tillgång till slutversionen skickar han ut den i gruppen. 

 
 Socialstyrelsen 

‒ Nationella handlingsplanen: vad händer efter 2024? Jobbar med frågan hur 
handlingsplanen ska uppdateras – vad är nästa steg, hur ska det se ut framöver? 
Långsiktigt arbete, där resultat ses över tid. Handlingsplanen innehåller 35 nationella 
åtgärder, hur långt har regioner och kommuner kommit? Går det att spetsa till 
aktiviteterna? 

‒ Planerar för att genomföra en analys av regioners och kommuners 
patientsäkerhetsberättelser. 

‒ Nya uppdrag på gång med liknade angreppssätt som den nationella handlingsplanen för 
ökad patientsäkerhet:  
o Nationell plan för att minska bristen på vårdplatser 
o Nationell plan för kompetensförsörjningsproblem i vården 
o Nationell plan för förlossningsvården 

 
 NAG-säkerhetskultur 

Stort uppdrag med flera olika arbetsgrupper. Delrapport kring utvärdering av HSE (hållbart 
säkerhetsengagemang) framtagen och förslag lämnas på att HSE behöver revideras och 
utvecklas. Två medlemmar slutar och ersättare behöver rekryteras. Aktuellt med tidigare 
förslag från Nybro kommun? – Axel undersöker och återkopplar. 
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 Patientsäkerhetsberättelse 
Patientsäkerhetsberättelserna ska finnas publicerade senast den 1 mars varje år. NSG-
patientsäkerhet och Socialstyrelsen diskuterar tillsammans hur man kan ta reda på vilket 
behov av stöd som finns för regionerna? Skulle en uppföljning av patientsäkerhets-
berättelsens sista avsnitt kunna vara ett alternativ? Vid diskussion i gruppen är detta inget 
som rekommenderas som en enskild del, eventuellt i så fall som en av flera delar. 
Regionerna har olika förutsättningar och avsnittet hanteras och skrivs på olika sätt. 
 

 Introduktion till arbete inom patientsäkerhet 
Under framtagandet har skriften gått under namnet ”kunskapsstöd” och vänder sig till de  
som ska ta fram kunskapsstöd inom kunskapsstyrningsorganisationen och inom regioner  
och kommuner. Skriften ska vara ett stöd för att tänka med patientsäkerhet, exempelvis 
processbeskrivning med konsekvensbeskrivning där patientsäkerhet arbetas in eller om  
NPO behöver hjälp inom patientsäkerhetsområdet ska man höra av sig till den RSG-
patientsäkerhet som är värd för det specifika området. 
Remissrunda inom bland annat RSG-patientsäkerhet av skriften under våren, med svar 
senast 15 juni. 
 

 Patientsäkerhet och läkemedel 
NAG-LOK och NSG-patientsäkerhet arbetar tillsammans kring riskläkemedel. 
 

 Nationellt verktyg  
Film framtagen och finns på SKR:s hemsida. Nystartad NAG. 
 

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

olika RSG-patientsäkerhet i Sverige. 
- Värdskap enligt planering: 

o Möte i maj: Mellansveriges RSG-patientsäkerhet 
o Möte i okt-nov: Norra RSG-patientsäkerhet 
o Möte under 2024: Sydöstra sjukvårdsregionen RSG-patientsäkerhet 

- 3 maj, 2023, heldagsmöte i Stockholm. Förmiddagen planeras av NSG-patientsäkerhet 
och Socialstyrelsen. Eftermiddagen, kl. 13-16, planeras av ett RSG-patientsäkerhet. Lokal 
ej löst i nuläget. Enligt tidigare planering har mellansveriges RSG-patientsäkerhet 
värdskap denna dag. Axel frågar om SÖ SR RSG kan stötta upp denna eftermiddag? 

Diskussion: 
- Mellansveriges RSG vill inte ha ansvaret själva utan önskar samarbete med ett annat 

RSG, förslagsvis sydöstra RSG.  
- SÖ RSG kan tänka sig att hjälpa till med planeringen, men skulle föredra att göra det 

själva med tanke på att planeringen blir svårare ju fler som är inblandade och att det bara 
är två månader till mötet.  

- Om SÖ SR RSG-patientsäkerhet ska anta ansvaret krävs att hela gruppen engagerar sig 
lika mycket och medverkar i planeringen. Det är kort om tid och gruppen har endast två 
inplanerade möten innan den 3 maj. 

- Axel efterhör om mellansveriges RSG önskar fortsätta med planeringen eller lämna över 
till SÖ RSG-patientsäkerhet. Återkoppling till gruppen så snart han fått besked. 
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- Förslag på diskussionspunkter om SÖ SR RSG-patientsäkerhet står för värdskapet:  
o Omställningen till Nära vård och patientsäkerhet?  
o Hur skapar vi nytta av avvikelsehanteringen?  
o Vårdens övergångar?  
o Patientmedverkan? 

 

 

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) 
− Stöd för implementering av kunskap; projektstyrning, målstyrning och processtyrning. 

Tre seminarium erbjuds under våren, med syftet att lära av varandra och kunna göra mer 
likt varandra för att stärka vår samverkan inom SÖ SR. Varje region är värd över var sitt 
seminarium: 
o Februari: projektstyrning, Region Östergötland 
o Mars: målstyrning, Region Kalmar län 
o Maj: processtyrning, Region Jönköpings län 

− Elmar pratar med RSL kring byte av ordförande från och med 1 maj. 
 
 

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

 NAG-Uppföljning patientsäkerhet  
Gruppen arbetar med att ta fram och utveckla en modell för att mäta och värdera 
patientsäker som går i linje med den nationella handlingsplanen. Syftet är att kunna följa 
utvecklingen av pågående arbete för en ökad patientsäkerhet. Erik deltar i gruppen. 
 
‒ Två grupper har nu blivit en grupp; NAG - Uppföljning patientsäkerhet. 
‒ Viktigt att hålla ihop de olika nationella arbeten som pågår kring indikatorer; Vården i 

siffror, Socialstyrelsen och NAG-Uppföljning patientsäkerhet.  
‒ Ett förslag på modell har tagits fram och lämnas över till Nationella rådet – Erik skickar 

ut förslaget i gruppen. 
‒ En första arbetsuppgift skulle kunna vara en inventering kring vilka indikatorer 

regionerna i Sverige har i nuläget. 
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Lärande och information från regionerna  
Lära av varandra - stående punkt 

Erfarenhetsutbyte kring risker/avvikelser 
Diskussion i gruppen:  

- Diskussion kring Säkerhetskulturtrappan A-E: Kan användas i olika konstellationer, på en 
arbetsplats eller till ledningsgrupp för att diskutera ett par av frågeställningarna vid ett par 
olika tillfällen tex efter en medarbetarundersökning. 

- Ansträngt vårdplatsläge i sommar. Diskussion kring förhållningssätt gentemot 
verksamheten? Redan nu i max-läge. Checklistor, systemförändring krävs tillsammans 
med tydlig ledning. Riktlinje för vårdplatser och hur man ska agera i olika lägen – Axel 
och Elmar skickar ut i gruppen. 

- Utbildning: gemensam utbildningsinsats för genombrottsmetodik inom patientsäkerhet för 
ledningsgrupper? 

 

Övriga frågor 

 Säkerhetsmeddelanden 
− Tips önskas kring arbete med processen kring säkerhetsmeddelanden.  
− Tänka funktion, inte person 
− Rutin för säker process kan finnas i Region Östergötland – Anna kollar och återkopplar. 
− Inköp har ett etablerat arbetssätt i Jönköping och sköter det i första hand. Chefläkaren 

blandas in om det är en risk för verksamheten. 

 Podd-tips från Joanna 
− Näravårdpodden - en podcast från SKR | Att införa överallt, konsten att hitta en läkare och att 

kunna ringa varandra! (transistor.fm) 

 

Nästa möte; RSG-patientsäkerhet  

21 mars 2023, Nässjö, Hotell Högland, kl. 09.30 – 15.30 (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 
 Elmar kontaktar Caroline Johansson om nytt datum (Vårdhygien – vägledning) 
 Elmar, Lena: SÖ RSG-patientsäkerhets årsrapport för 2022 
 Alla:  

− Förberedelser inför diskussionspunkt: Patientsäkerhetsberättelse 2022  
o Vad kan vi lära av varandra? 

− 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 
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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 

Patientmedverkan, PSB, 
årsrapport 

25 april 09.00 – 14.30 Videomöte Zoom Vårdhygien, Caroline? RKL 
lämnar över värdskapet till RÖ 

30 maj 09.30 – 15.30 Fysiskt möte Fall 

 

 


