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Deltagare

Från Socialstyrelsen:
Agneta Calleberg, Louise Djurberg, Charlotta George, Thomas Lindén, Urban Nylén, Carina Skoglund
Arbetsmiljöverket, Kersti Lorén, e-hälsomyndigheten, Anette Aronsson, Folkhälsomyndigheten, Malin Grape, Inspektionen för
vård och omsorg, Peder Carlsson, Läkemedelsverket, Charlotte Asker Hagelberg, SBU, Sigurd Vitols, Statens haverikommission,
Jonas Bäckstrand, Strålsäkerhetsmyndigheten, Lena Thorsson, Forte, Staffan Arvidsson, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) Pelle Gustafson, NSG patientsäkerhet, Charlotta Nelsson, Nätverket RSS äldreomsorg kommunal hälso- och sjukvård
och omsorg, Malin Swärd, Patientnämnden Uppsala, Marie-Charlotte Stenborn, Sveriges Kommuner och Regioner, Agneta Andersson
Inbjudna men ej närvarande: Vårdanalys

Nr

Ärende

Föredragande

Beslut, åtgärd etc.

1.

Mötet öppnas

Charlotta George

2.

Genomgång av nationell handlingsplan

Charlotta George

3.

Genomgång av förslag på rådets uppgifter

Agneta Calleberg, Urban Nylén

Charlotta George öppnar rådets första
möte. Avdelningschef Thomas Lindén
hälsar välkomna.
Agenda presenteras.
Samtliga deltagare presenterar sitt
namn, organisationen de representerar
samt hur organisationen kan bidra i Rådets arbete.
Information om processen att ta fram
och innehållet i handlingsplanen samt
regeringsuppdraget att ansvara för samordning och insatser för genomförandet
av handlingsplanen.
Diskussion om rådets uppgifter, så som
de är formulerade i handlingsplanen:
Uppgift 1: i samverkan konkretisera,
prioritera och dela upp insatser och åtgärder som framgår av handlingsplanen,
Uppgift 2: förankra prioriterade insatser
och åtgärder inom de egna organisationerna,
Uppgift 3: samverka kring uppföljning
och revidering av handlingsplanen.
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Genomgång av förslag på väg- Carina Skoglund
ledande principer och framgångsfaktorer för rådets arbetsformer
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Följande framfördes. En central uppgift
för rådet är prioritering av genomförandet av de nationella åtgärderna. Ett gemensamt prioriteringsarbete kan ge ett
mer kraftfullt och samordnat genomförande och en samsyn i vad som är mest
angeläget att samverka kring.
Rådets arbete behöver stödja regionerna
och kommunerna och arbetet bör därför
utgå från behoven. En behovsinventering skulle vara till nytta för att peka ut
väsentliga områden att prioritera och
det är centralt att nulägesanalyser görs
kontinuerligt.
Deltagarna i rådet har olika ansvarsområden och uppdrag och kan inte alltid
agera samfällt. Det är dock centralt att
rådet skapar sig en gemensam bild utifrån behoven.
Diskussion av förslag på vägledande
principer och framgångsfaktorer för rådets arbetsformer:

• Representanterna har mandat att fö-

•
•

•
•

reträda sina organisationer och tar
vid behov tillbaka frågor till sina respektive organisationer.
Rådets möten utgår från förberedda
underlag för att skapa förutsättningar
för ett effektivt arbete
Det är en framgångsfaktor om rådet
har samsyn i centrala patientsäkerhetsfrågor, men varje myndighet/organisation arbetar utifrån sina förutsättningar, mandat och uppdrag.
Nationella åtgärder kan genomföras
av en eller i samverkan mellan flera
myndigheter/organisationer i rådet.
Rådets arbete bidrar till gemensamt
ägarskap i genomförandet av den
nationella handlingsplanen.

Följande framfördes. Föreslagna punkter är relevanta. Samsyn och gemensamt ägandeskap är centralt, liksom
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tydlighet i roller och respekt för respektive aktörs uppdrag.
5.

Kommande arbete

Charlotta George

6.

Nästa möte

Charlotta George

Diskussion hur covid-19 pandemin påverkar arbetet med den nationella handlingsplanen. Flexibilitet i arbetet är nödvändig.
Den 17 september är det Internationella
patientsäkerhetsdagen. Rådets medlemmar stämmer av inom respektive organisation kring eventuell planering inför
dagen. Återkoppling till Charlotta George i mitten av augusti
Förslag på nästa möte den 8 september,
som hålls digitalt.
Förslag på agenda:







Genomgång av tidigare möte
Fortsatt diskussion av förslag
på vägledande principer och
framgångsfaktorer för rådets arbetsformer
Diskussion om målbild för rådets arbete på kort och lång sikt
Årsplanering av rådets arbete
Diskussion om aktiviteter kring
17 september

Dagens ppt-presentation och protokoll
delges samtliga deltagare.

