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Nr Ärende Föredragande Beslut, åtgärd etc. 

1.  Mötet öppnas Charlotta George Charlotta George öppnar rådets andra 

möte. Agenda presenteras. 

2.  Genomgång av tidigare möte Charlotta George Sammanfattning av huvudpunkterna på 

förra mötet. Information om rådet, dess 

sammansättning, uppdraget samt juste-

rade protokoll finns på socialstyrel-

sen.se samt på webbplatsen Samlat stöd 

för patientsäkerhet.  

3.  Pågående arbete hos respektive 

aktör 

Charlotta George Covid-19 pandemin har påverkat arbe-

tet för flertalet aktörer och fortsätter, i 

varierande grad, att påverka situationen.  

Följande framfördes vid diskussionen 

kring aktörernas pågående arbete: 

 Arbetsmiljöverket: många an-

mälningar med anledning av 

covid-19. Årlig uppföljning av 

det systematiska arbetsmiljöar-

betet i politikerstyrda organisat-

ioner. EU-kampanj 2020-2022 

– friska arbetsplatser belastar 

rätt.  

 E-hälsomyndigheten: arbetet 

pågår med den nationella läke-

medelslistan. Arbete pågår 
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också med EES, elektroniskt 

expertstöd.  

 IVO: inspektioner fick pausas 

med anledning av covid-19. 

Förhoppning att kunna åter-

uppta nödvändiga inspektioner 

snart. Genomförd och pågående 

tillsyn av äldreboendena med 

anledning av covid-19. Resultat 

kommer i höst.  

 Läkemedelsverket: covid-19 

har påverkat myndighetens alla 

delar: tillsyn, tillgänglighet till 

läkemedel – både nationellt och 

internationellt, medicinteknik, 

kommande vaccin, mm. 

 SBU: pågående regeringsupp-

drag om sätt att förbättra dia-

gnostik för att upptäcka brist-

ningar vid förlossningar. Flerta-

let kortare utredningar har 

gjorts med anledning av covid-

19.  

 SHK: har förstärkt med medi-

cinsk kompetens och påbörjar 

utredningar av hälso- och sjuk-

vården vid årsskiftet.  

 Strålsäkerhetsmyndigheten: in-

spektioner fick pausas med an-

ledning av covid-19.  Förhopp-

ning att kunna återuppta nöd-

vändiga inspektioner snart. Ar-

betet med nationellt system för 

remittenter fortsätter. Likaså 

med utredningar av oplanerade 

händelser i verksamhet med jo-

niserad strålning. 

 Forte: några uppdrag med spe-

cifik patientsäkerhetsfokus fö-

religger inte just nu men det in-

går indirekt i mycket av vård- 

respektive arbetslivsforsk-

ningen.  
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 Löf: arbetet, som innefattar fy-

siska besök i verksamheter, har 

fått pausats med anledning av 

covid-19. Fokus på arbete som 

inte kräver fysisk närvaro. 

Bland annat kommande lanse-

ring av Swe-PEWS (Svensk Pe-

diatric Early Warning Score) 

samt utbildning för ambulans-

team. 

 NSG Patientsäkerhet: arbetet 

har huvudsakligen fokuserat på 

covid-19. Analysverktyg där 

handlingsplanens fokusområ-

den används som grund har ta-

gits fram. Verktyget riktar sig 

de nationella programområdena 

och syftar till att ge en läges-

bild.  Pilottestas just nu.  

 Nätverket RSS äldreomsorg 

kommunal hälso- och sjukvård: 

arbetet har huvudsakligen foku-

serat på covid-19. Andra och 

viktiga frågor i den närmsta 

framtiden är omställningen till 

nära vård och frågor kring spe-

cialiserad vård i hemmet, sam-

ordning och gränssnittet pri-

märvården och kommunal 

hälso- och sjukvård. Psykisk 

hälsa är också ett stort område.  

 Patientnämnderna: under den 

första delen av spridningen av 

covid-19 fick patientnämnderna 

färre ärenden. Nu inkommer 

fler ärenden och viktigt att se 

vad de dessa handlar om. På-

gående analyser ute hos patient-

nämnderna grundar sig på verk-

samhetsplaneringen för 2020. 

Covid-19 kommer att vara ett 

område i analyserna som görs 

2021.  
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 SKR: snart publicering av sju 

års rapportering av markörbase-

rad journalgranskning (MJG) 

inom somatisk vård för vuxna. 

Ett analysverktyg med koppling 

till handlingsplanen för den 

kommunala hälso- och sjukvår-

den har tagits fram. Testas nu i 

åtta kommuner. Har även, i 

samarbete med NSG PS, tagit 

över arbetet med att utveckla 

motsvarande verktyg för reg-

ionerna från Socialstyrelsen. 

Ska testas i några regioner i ok-

tober. Handboken för risk- och 

händelseanalys genomgår just 

nu en revidering och uppdate-

ring. En uppdaterad version av 

vägledningen Arbetsmiljö och 

patientsäkerhet har publicerats. 

Planerar för MJG 2021. Verk-

tyget MJG för pre hospital vård 

är under utveckling.  

 Socialstyrelsen: en grundläg-

gande e-utbildning i patientsä-

kerhet, kopplad till Samlat stöd 

för patientsäkerhet, tas fram 

just nu. Kartläggning av före-

komsten av patientsäkerhet i 

hälso- och sjukvårdens grund-

utbildningar har genomförts. 

Arbetet med att sprida kunskap 

och information om handlings-

planen pågår, bland annat i 

form av träffar och föreläs-

ningar. Bland annat får alla 

hälso- och sjukvårdsdirektörer 

utskick i veckan och samma ut-

skick ska även gå till samtliga 

kommunledningar.           

4.  Aktiviteter Internationella pati-

entsäkerhetsdagen 17 septem-

ber 

Charlotta George Information och diskussion om aktivite-

ter kring WHO:s initiativ World Patient 

Safety Day den 17 september som upp-

märksammas i Sverige. Årets tema är 
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hälso- och sjukvårdspersonalen och de-

ras säkerhet. Socialstyrelsen genomför 

följande aktiviteter kopplar till samord-

ningsarbetet: 

 Re-lansering av handlingspla-

nen, där delar som rör årets 

tema lyfts fram.  

 Tre kortfilmer tas fram till soci-

ala medier. 

 Infografik att dela i sociala me-

dier. 

Materialet kan nås via följande kam-

panjsida: https://patientsakerhet.social-

styrelsen.se/om-patientsakerhet/aktorer-

i-omvarlden/internationella-patientsa-

kerhetsdagen/  

Åsa Brozén, kommunikationsstrateg på 

Socialstyrelsen, är kontaktperson.   

5.  Fortsatt diskussion kring rådets 

arbete – målbild på kort och 

lång sikt samt gemensamt pla-

neringsunderlag 

Charlotta George Följande framfördes: 

Målbild för rådets arbete på kort och 

lång sikt:  

 Arbetet under hösten bör foku-

sera på att hitta arbetsformerna 

för rådet.   

 Varje aktör bidrar utifrån din 

unika roll. 

 Förankring hos de målgrupper 

som rådet är till för är central. 

 Rådets arbete bör utgå från be-

hovs- och omvärldsanalyser. 

Den omvärldsanalys som re-

spektive aktör gör inom ramen 

för sin egen verksamhetsplane-

ring kan vara till gagn i rådets 

arbete. 

 Förslag att varje aktör sorterar 

in sina pågående uppdrag i 

handlingsplanens fokusområ-

den. Det kan fungera som en 

kartläggning av behoven och 

var kunskap saknas. 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/aktorer-i-omvarlden/internationella-patientsakerhetsdagen/
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/aktorer-i-omvarlden/internationella-patientsakerhetsdagen/
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/aktorer-i-omvarlden/internationella-patientsakerhetsdagen/
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/aktorer-i-omvarlden/internationella-patientsakerhetsdagen/
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 Diskussion om målbild på lång 

sikt fortsätter på nästa 

rådsmöte.    

Gemensamt planeringsunderlag för åt-

gärder och insatser: 

I syfte att kartlägga pågående arbete 

med bäring på patientsäkerhet hos re-

spektive aktör, samt som ett stöd för 

samverkan och prioritering, har Social-

styrelsen tagit fram ett förslag till ge-

mensamt planeringsunderlag i excel. 

Materialet delges samtliga deltagare ef-

ter mötet för vidare diskussion.  

Centralt att hitta en gemensam arbetsyta 

för rådets interna arbete. Socialstyrelsen 

utreder möjligheterna.    

6.  Kommande arbete Charlotta George 
Länk till kampanjsidan för Internation-

ella patientsäkerhetsdagen skickas ut till 

samtliga deltagare samt kontaktuppgif-

ter till ansvarig kommunikatör. Plane-

ringsunderlaget skickas ut för återkopp-

ling.  

 

7.  Nästa möte Charlotta George 
Nästa möte föreslås äga rum i slutet av 

oktober eller början av november.  

Förslag på agenda: 

 Synpunkter på och diskussion 

kring planeringsunderlaget som 

ett stöd i rådets arbete 

 Fortsatt diskussion av målbild 

för rådets arbete på lång sikt 

 Inventering av pågående arbete 

hos respektive aktör  

 Planering av rådets arbete 2021 

Dagens ppt-presentation och protokoll 

delges samtliga deltagare.  


