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Mötesanteckningar RSG-patientsäkerhet 

Datum 2023-03-21 

Plats Videomöte  

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

Förhinder Elin deltar endast efter lunch 

Gäster  Annika Sköld-Landberg, Christian Andersson, Dan Webster, 
Emelie Ingvarsson, Lillemor Sjöberg, Louise Nordlund-Johansson 

  
 

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

Allmänt  
• Vårdhygien - vägledning 

Ändra datum för besök av Caroline Johansson plus inbjudna regionrepresentanter inom 

Vårdhygien. Efter diskussion är gruppen eniga om att skjuta på detta till hösten 2023. 

 

• NAG-Säkerhetskultur 

Camilla Karlsson, representant från Region Kalmar län byter arbetsgivare till Region 
Östergötland, men behåller sitt deltagande i gruppen.  

 

• Årsrapport för RSG-patientsäkerhet 2022 

Enligt tidigare rutin ska en årsrapport tas fram och som beskriver vad RSG-patientsäkerhet 
har arbetat med under föregående år. Årsrapporten är på gång och beräknar bli klar till mötet 
den 25/4, där den lyfts i gruppen. 

 

• Samordnat remissvar - synpunkter på vårdförlopp 

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

Ordförande Elmar erbjuder möjlighet till gemensamt svar för sydöstra sjukvårdsregionen. 
Efter diskussion beslutas att varje region svarar var för sig denna gång. 
  

• Händelseanalys 

Gruppen som reviderade metodhandboken för händelseanalys, tillsammans med Löf, har på 
eget initiativ påbörjat arbete med att ta fram filmer som stöd i arbetet. Inspelning av filmerna 
kommer göras den 3 april och förhoppningen är att materialet finns färdigt innan sommaren. 

 

• Uppdragsbeskrivning för NSG-patientsäkerhet 

Uppdragsbeskrivningen är klar och bifogas, se bilaga 1. 
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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 2.  

 

• SKR 

‒ SKR får sin finansiering via tre vägar: medlemsavgift, statliga bidrag, tilläggsfinansiering 

‒ Avvecklar sitt stöd inom regionernas patientsäkerhetsarbete 
o SKR har nu inga statliga medel för patientsäkerhetsarbete 
o Patientsäkerhet blir ett intressebevakningsområde 
o Support, förvaltning och utveckling av utarbetade produkter inom 

patientsäkerhetsområdet avslutas 
o (inom MAS-nätverket fortsätter arbetet) 

‒ SKR har upphandlat en konsult som tittar 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. Ska 

vara klart under våren. 

‒ Vården i siffror; arbete pågår kring ”Rapport patientsäkerhet”. Steg 1 handlar om att se 

över om det är rätt indikatorer på plats eller ska det fyllas på med nya? Steg 2 är att få 

beskrivningstexter på plats. Arbetet ska vara klart under 2023. NSG fick förfrågan att 

vara med i arbetet, men har tackat nej. 

 

• Nationella punktprevalensmätningar (PPM) 2023 

Med hjälp av tilläggsfinansiering kan SKR genomföra PPM och MJG under 2023. Därefter är 

framtiden kring dessa osäkert. 

- PPM-BHK, vecka 11-12 

- PPM-trycksår, vecka 37  

- PPM-VRI ersätts av den europeiska mätningen PPM-VRI ECDC, april/maj. Samtliga 

regioner har anmält minst ett sjukhus. 

 

• Socialstyrelsen 

‒ Den 3 mars genomfördes en workshop mellan Socialstyrelsen och NSG-patientsäkerhet 

kring ”Vad behöver vi arbeta med för att vara ett stöd? Hur ska stödet identifieras? och 

Hur ska stödet levereras?” 

o Behovsinventering: börjar med att gå igenom regionernas patientsäkerhets-

berättelser för att se om det går att identifiera behov av stöd där.     

o Nytt möte i april 

o Punkten kommer lyfts på det gemensamma mötet mellan NSG/RSG den 3 maj. 
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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 presentera 

 

 

 

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

• NAG-Uppföljning patientsäkerhet  

Erik deltar i gruppen som 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.  

‒ Aktuellt: planerar att titta på indikatorer på regionnivå och sammanställa en 

baslinjemätning på hur det ser ut i Sveriges regioner 

‒ Gruppen ska träffas nästa vecka (v. 13) och fortsätta arbetet. 

 

• Granskning och bedömning av SKR:s utvalda publikationer  

Gruppen ska vara ett stöd till NSG-patientsäkerhet kring att värdera hur viktiga SKR:s 

befintliga produkter och publikationer är, utifrån en mall. Dessutom rekommendera vilka som 

är användbara och av värde att fortsatt förvalta, uppdatera och utveckla samt att ge förslag 

på var de ska förvaltas.   

‒ Arbetsgrupp ska bildas med en deltagare från varje RSG-patientsäkerhet. Samordnare för 

gruppen är Agneta Resare, västra sjukvårdsregionen.  

‒ Uppdrag enligt ovan. 

‒ Elmar utses till sydöstra sjukvårdsregionens representant och meddelar detta till Agneta 

Resare. 

‒ Tidsplan: 

1. 30 mars: informationsmöte i arbetsgruppen med representation från vardera RSG. 

2. April: 2 x2 möten för gruppen via Teams 

3. April: Arbete med granskningsmaterial (19 produkter/publikationer) 

4. April: Nationell sammanställning av regionernas granskning och bedömning (inom 

MAS-nätverket görs motsvarande bedömning utifrån kommunernas perspektiv) 

5. 3 maj möte med NSG/RSG: Sammanställningen presenteras  

 

 

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2022/05/RSL_nyhetsbrev_maj_2022.pdf
https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansgrupper/natverk-for-processtod/
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Nationellt möte 3 maj med NSG- och alla RSG-patientsäkerhet  
Diskussions- och planeringspunkt. 

Sydöstra sjukvårdsregionens RSG-patientsäkerhet har med kort varsel fått värdskapet att 

planera en två timmars workshop på eftermiddagen den 3 maj. Planeringen påbörjas: 

Planering 

- 3 maj, 2023, heldagsmöte på SKR i Stockholm.  

- Förmiddagen planeras av NSG-patientsäkerhet och Socialstyrelsen.  

- Eftermiddagens workshop, kl. 14-16, planeras av sydöstra sjukvårdsregionens RSG-

patientsäkerhet 

- Under dagens möte diskuteras innehåll och upplägg inför den 3/5 

Diskussion kring innehåll: 

- Gruppen enas om område för diskussionspunkter under workshopen:  

o Omställningen till Nära vård och patientsäkerhet  

- Riksrevisionens rapport, om statens insatser för att motverka vårdskador och 

missförhållanden i vård och omsorg om äldre, har nyligen publicerats. Denna rapport handlar 

om multisjuka äldre och vårdens övergångar. Behov som resursomfördelning med läkare i 

kommunen lyfts. De som granskade pandemi kom också fram till att läkarresurser behövs 

inom kommunen. 

- Finns det exempel i Sverige som arbetar med patientsäkerhet i vårdens övergångar?  

o Elmar skickar ut en fråga till övriga RSG-patientsäkerhet i Sverige 

- Vore värdefullt att någon från SKR eller Socialstyrelsen kunde inleda workshopen och 

berätta om konceptet nära vård och aktuella aktiviteter. Elmar kontaktar nedanstående två 

förslag och hör efter om någon av dem har möjlighet att delta inleda workshopen under cirka 

30 min (föreläsning).  

o SKR: Lisbeth Löpare-Johansson håller ihop arbetet kring nära vård på SKR  

o Socialstyrelsen: Irene Nilsson Karlsson 

- Diskussionsfrågor vid borden:  

o Spåna kring vad patientsäkerhet är inom området nära vård 

o Alla: fundera och ta fram frågor till diskussionsunderlag vid borden 

o Diskussion och en deltagare per bord återger kort inför alla? Eller… 

o Padlet i diskussionen som visualiseras direkt på stor bildskärm och om tid finns kan 

några enstaka reflektera inför alla? 

Diskussion kring upplägg: 

- Planering fram till kl. 14:  

o Socialstyrelsen föreläser ca 60 min 

o Resten av tiden planerar NSG för, bland annat grupparbete vid bordssittning. 

- Planering kl. 14-16: SÖ RSG-patientsäkerhet 

o Inledning RSG (5-10 min) 

o Inledningsföreläsning av Lisbeth eller Irene? (30 min) 

o Diskussion vid borden (fika samtidigt?) (45 min) 

▪ Vad är patientsäkerhet inom området nära vård? 

o Återsamling och reflektioner från diskussionerna (15 min) 

o Lokalt exempel (15 min) Elmars exempel? Andra exempel i riket? 

o Tack och överlämning till NSG 

https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2023-03-14-arbetet-med-lex-maria-och-lex-sarah-behover-bli-mer-effektivt.html
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Diskussion - allmänt: 
- Det är kort om tid och gruppen har endast två inplanerade möten innan den 3 maj. Hur 

lägger vi upp det på bästa sätt? 
o Grundstrukturen har planerats på mötet 21 mars 
o Allas ansvar och delaktighet att fortsätta bolla frågor och tankar via mail för att komma 

framåt i planeringen 
o På nästa möte den 25 april behöver allt bli klart och denna punkt prioriteras. 

 

 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2022  
Diskussionspunkt. 

Vad kan vi lära av varandra? 

Diskussion i gruppen:  

− Patientsäkerhetsberättelserna från vardera region är utskickade till gruppen före mötet för 

genomläsning, bifogas även här. 

o Region Jönköpings län, se bilaga 3 

o Region Östergötland, se bilaga 4 

o Region Kalmar län, se bilaga 5 

− Processen kring att skriva den regionövergripande berättelsen ser olika ut i de tre 

regionerna.  

o Region Jönköpings län använder enkätfrågor för att få in material från verksamheterna 

och patientsäkerhetsberättelser som sammanställs till en övergripande berättelse. 

o Region Kalmar läns verksamheter gör sin uppföljning i Stratsys, vilket automatiskt förs 

över till berättelsen, där nivån över skriver patientsäkerhetsberättelser som 

sammanställs till en övergripande berättelse. 

o Region Östergötland tar kontakt med personer som berörs och sammanställer på 

övergripande nivå  

 

 

 

Fokusområde inom patientsäkerhet 
Erfarenhetsutbyte med inbjudna gäster 

Fokusområde 7: Erfarenhetsutbyte kring patient- och närståendemedverkan  
Presentationsrunda och erfarenhetsutbyte – lära av varandra: 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. 

NAG-Patientmedverkan: Lillemor Sjöberg, se bilaga 6 

Region Jönköpings län: Louise Nordlund-Johansson, Annika Sköld-Landberg, se bilaga 7 

Region Östergötland: Christian Andersson, se bilaga 8 

Region Kalmar län: Emelie Ingvarsson, Dan Webster, se bilaga 9  
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Diskussion: 

- Den nationella arbetsgruppen tittar på och tar fram verktyg och metoder, till exempel 

delaktighetstrappan. Dialogmöten och sammanställning av material. Kommer med förslag på 

spridning och kommunikation 

- Peer = personer med egen erfarenhet inom psykiatrin 

- Patient safety partner med i utvecklingen av patientmedverkansarbetet (någon som jobbar 

inom organisationen med erfarenhet av att vara patient) 

 

Lena skickar bilagorna till gästdeltagarna. 

 

 

 

 

Lärande och information från regionerna  
Lära av varandra - stående punkt 

Erfarenhetsutbyte kring risker/avvikelser  

Diskussion i gruppen:  

- Kliniska farmaceuter och Apodos: Om ett läkemedel är restat ska apoteket kontakta 

förskrivaren för att få ett ersättningsläkemedel. En patient fick i stället recept att hämta ut 

vid sidan om Apodos. Sedan gjorde man apodosen också. Detta upptäcktes i tid, men hade 

kunnat resultera i att patienten hade fått dubbel dos. 

 

 

 

 
Nästa möte; RSG-patientsäkerhet  

25 april 2023, Zoom videomöte, 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 NAG-Uppföljning patientsäkerhet 

• Elmar: Information från arbetsgruppen kring SKRs publikationer 

• Alla:  
− Förberedelser inför diskussionspunkt: NSG/RSG-möte den 3 maj  

o Fundera och ta fram frågor till diskussionsunderlag; Vad är patientsäkerhet inom 
området nära vård? 

o Hjälpas åt att driva arbetet framåt via mail  
− 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, 

planering till 3/5 

25 april 09.00 – 14.30 Videomöte Zoom Slutplanering 3/5, årsrapport. 

RKL lämnar över värdskapet 

till RÖ 

30 maj 09.30 – 15.30 Fysiskt möte i Nässjö 

Hotell Högland 

Fall 

 


