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Nr Ärende Föredragande Beslut, åtgärd etc. 

1.  Mötet öppnas Charlotta George Charlotta George öppnar rådets åttonde möte. 

Agenda presenteras. Inga övriga frågor anmäls.  

2.  Kort statusgenomgång  

 

Charlotta George Samtliga närvarande medlemmar presenterar 

kort vad de har gjort kring patientsäkerhet sedan 

senaste mötet.  

3.  Fördjupad presentation Statens 

Haverikommissionen (SH) 

Jonas Bäckström PP-bilder visas. Se dessa för mer information.  

Jonas Bäckström har en dragning kring hur myn-

digheten arbetar kring hälso- och sjukvård. SHK 

har uppdrag att titta på hälso- och sjukvården, 

men har inte gjort detta tidigare så mycket. Det 

finns behov att myndigheten tittar på hälso- och 

sjukvården med anledning av antalet vårdskodor. 

Myndigheten ser nu över vilka frågor de skulle 

kunna börja med.  

En diskussion uppkommer kring viktiga patient-

säkerhetsområden att belysa såsom till exempel 

medicintekniska produkter. Vidare diskuteras 

kring vad Rådet kan bidra med, såsom att vara 

en viktig kontaktyta som ger förslag och kan 

vara en samverkanspart vid utredningar till SHK. 

4.  Nationella åtgärder – diskuss-

ion om fokusområde 3 Säker 

vård här och nu 

Christian Danielsson 

och Charlotta George 

Ett nytt arbetssätt introduceras där deltagarna 

prioriterar två av de olika åtgärderna i fokusom-

råde 3 via en enkät. Åtgärd 3.1 Vidta åtgärder 
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riktade till alla nivåer i hälso- och sjukvårdssy-

stemet för att öka medvetenheten och kunskapen 

kring patientsäkerhet, exempelvis kommunikat-

ions- och informationsinsatser och målgruppsan-

passade utbildningsinsatser inom patientsäkerhet 

och åtgärd 3.4 Verka för ett ökat fokus på pati-

entsäkerhet i hälso- och sjukvårdens grund- och 

specialistutbildningar får flest röster. 

 

En whiteboardövning görs där deltagarna skriver 

in de aktiviteter som de vill samarbete kring och 

vilka aktörer som behöver samverka i den fram-

förda aktiviteten. 

 

Flera av medlemmarna framför att de måste för-

ankra sina prioriteringar hos den myndighet eller 

organisation som de representerar. 

 

Charlotta George informerar om att övningarna 

kommer att dokumenteras och skickas ut till del-

tagarna som har möjlighet att komplettera samt 

att Rådet kommer att arbete vidare med fokus-

område 4 på nästa möte. 

5.  Diskussion utifrån enkätunder-

sökning om rådets arbete 

Christian Danielsson 

och Charlotta George  

Christian Danielsson går igenom resultatet från 

enkätundersökningen och Socialstyrelsens för-

slag utifrån svaren. Därefter går Christian ige-

nom de förslag som har inkommit från delta-

garna. Se pp-bilder för mer information. 

Information ges om att SoS kommer att ta fram 

en arbetsbeskrivning till nästa gång. Den kom-

mer att skickas ut för synpunkter och vidare dis-

kussion. 

Charlotta George poängterar att Rådets uppgift 

främst är att samverka. Hon ser fram emot hur vi 

kan utveckla detta samverkansarbete i framtiden.  

Charlotta uppmanar alla att komma med syn-

punkter till utkast på arbetsbeskrivning. 

6.  Kommunikation och aktiviteter 

kring internationella patientsä-

kerhetsdagen  

 

Charlotta George Charlotta George informerar om den internation-

ella patientsäkerhetsdagen den 17 september och 

den globala handlingsplanen. Socialstyrelsen har 

varit med i arbetet med den globala handlings-

planen och den ligger i linje med Sveriges hand-

lingsplan. Den globala handlingsplanen kommer 
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att skickas ut till deltagarna. Temat för patientsä-

kerhetsdagen är säker mödra- och förlossnings-

vård. Under nästa vecka kommer Socialstyrelsen 

skicka ut produkter som kan användas av delta-

garna. Budskapet är att Sveriges förlossnings-

vård är bäst i världen men att det finns utveckl-

ingsområden.  

7.  Nästa möte Charlotta George 
Socialstyrelsen kommer att delge samtliga delta-

gare PP-bilder och protokoll. Vidare kommer det 

att skickas ut ”save the date” datum gällande en 

fysisk endagarsträff.  


