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Deltagare

Från Socialstyrelsen:
Åsa Brozén, Agneta Calleberg, Louise Djurberg, Charlotta George
Arbetsmiljöverket, Kersti Lorén, Folkhälsomyndigheten, Malin Grape, e-hälsomyndigheten, Anette Aronsson, Forskningsrådet för
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Staffan Arvidsson, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Peder Carlsson, Läkemedelsverket, Charlotte Asker Hagelberg, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) Pelle Gustafson, Nationell samverkansgrupp
Patientsäkerhet (NSG patientsäkerhet), Charlotta Nelsson, Nätverket Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) äldreomsorg kommunal hälso- och sjukvård och omsorg), Malin Swärd, Patientnämnden Uppsala, Marie-Charlotte Stenborn Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Sigurd Vitols, Statens Haverikommission (SHK), Jonas Bäckstrand, Strålsäkerhetsmyndigheten, Lena Thorsson,
Inbjudna men ej närvarande: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Agneta Andersson

Nr

Ärende

Föredragande

1.

Mötet öppnas

Charlotta George

2.

Beslut, åtgärd etc.

Charlotta George öppnar rådets femte möte.
Agenda presenteras. Inga övriga frågor anmäls.
Gemensamt arbete med priori- Charlotta George,
Kort statusuppdatering: laget runt.
tering och samverkan kring nat- Löf, Läkemedelsver- Fördjupad information kring pågående arbete
ionella åtgärder
ket, Socialstyrelsen
från följande medlemmar i rådet.
 Kort statusuppdateLöf: bland annat information kring aktuell staring
tistik gällande antal anmälningar och utbetal Fördjupad informatningar samt genomgång av Löf:s skadeförebygion
gande arbete. Detta arbete baseras på skadestatistik och sker i samarbete med professionella
 Diskussion om geföreningar. Grundtanken är att initiera och lämna
mensamt planeringsöver, vara tidigt ute, arbeta i projektform samt
underlag, prioritering
stödja tidig forskning. Därtill arrangerar Löf fleroch samverkan
talet utbildningar, kurser och konferenser. Primär målgrupp för Löf:s arbete är de verksamheter som verktyg tas fram till, men studenter
och nyfärdiga inom alla professioner är en viktig
grupp.
Följande framfördes under diskussionen:
 Viktigt arbete och imponerande att man
kan nå ut brett nationellt.
 Intressant att se resultaten över tid, som
visar på verkliga effekter även om man
kan behöva vänta på dem.
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Den gemensamma bilden, och en enad
uppfattning om vad som bör göras, är
central.
Läkemedelsverket: myndigheten har ett stort och
brett uppdrag. Dagens dragning fokuserar på information om Läkemedelsverkets arbete med covid-19 vaccinerna, med bland annat övergripande jämförelser, summering av säkerhetsprofiler, åtgärder kring uppföljning av samtliga
cvoid-19 vaccin samt säkerhetsövervakningen.
Följande framfördes under diskussionen:
 Mångfacetterat uppdrag kring patientsäkerhet, där myndigheten följer produktens livscykel från idé tills de försvinner.
 Skador kan ske i hela läkemedelsprocessen och det är centralt att bringa reda i
de olika stegen.
 Andra myndigheters och organisationers
uppdrag tangerar läkemedelsprocessen,
till exempel patienternas syn respektive
arbetsmiljö.
Socialstyrelsen: som ett led i den nationella samordningen genomför myndigheten dialogträffar
med kommuner och regioner samt stämmer av
regelbundet i olika nätverk, till exempel med
NSG patientsäkerhet, SKR och MAS-MAR-nätverket. Arbetet med den globala handlingsplanen
pågår. Vidare medverkar myndigheten i arbetet
med markörbaserad journalgranskningen. Det
pågår också ett stort förarbete kring ett ramverk
för indikatorer, en fördjupad analys av WHO:s
curriculum i patientsäkerhet och en grundläggande e-utbildning i patientsäkerhet tas fram.
Socialstyrelsen har också publicerat en sida på
LinkedIn, Agera för säker vård. Se vidare under
punkten 4.
Diskussion om gemensamt planeringsunderlag,
inklusive prioritering och samverkan/samordning:
På grund av tidsbrist hinner punkten inte hanteras. Inför nästa möte skickas planeringsunderlaget ut och samtliga medlemmar fyller i det.

SOCIALSTYRELSEN

3.
4.

5.
6.

2021-02-04

Genomgång/fortsatt arbete med Charlotta George
frågor från föregående möte
Kommunikation kring genom- Åsa Brozén
förandet av handlingsplanen

Gemensam planering av nästa
möte
Nästa möte

Charlotta George
Charlotta George
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På grund av tidsbrist hinner frågan inte hanteras.
Den nya sidan på LinkedIn, Agera för säker
vård, syftar till att fungera som en kanal för dialog och information. Tanken är att kommunicera
det som pågår nationellt och medverkan från rådets medlemmar välkomnas. Förslag på att göra
nedslag hos medlemmar i rådet i syfte att synliggöra rådets arbete. Den medlem som önskar
delta på sidan kan kontakta Åsa Brozén.
Vidare genomgång av kommunikationsplaneringen.
Följande framfördes under diskussionen:
 Viktigt att tala med samma röst, vilket
sidan Agera för säker vård liksom Samlat stöd för patientsäkerhet möjliggör.
Vid nästa möte arbetar medlemmarna med planeringsunderlaget som skickas ut i förväg.
Nästa möte den 24 mars 2021, kl. 13-16.
Diskussions- och beslutspunkter:


Kvarstående fråga från mötet den 2 december 2020.
Agenda:
1. Inledning
2. Gemensamt arbete med prioritering och
samverkan kring nationella åtgärder:
fördjupad information från några rådsmedlemmar, diskussion om inkomna underlag, diskussion om prioritering och
samordning/samverkan för mötet utvalda nationella åtgärder.
3. Fortsatt arbete med frågor från föregående möte
4. Kommunikation kring genomförandet av
Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet
5. Gemensam planering av nästa möte,
inkl. förberedelser
Dagens ppt-presentation och protokoll delges
samtliga deltagare.
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