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Ämne 
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Louise Djurberg 
Justerad av 

Samtliga deltagare 

Signatur 

 

Deltagare 

Från Socialstyrelsen: 

Agneta Calleberg, Christian Danielsson, Louise Djurberg, Charlotta George, Mats Jergelind 

Arbetsmiljöverket, Kersti Lorén, Folkhälsomyndigheten, Malin Grape, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), 

Staffan Arvidsson, Läkemedelsverket, Charlotte Asker Hagelberg och Torbjörn Söderström, Löf regionernas ömsesidiga försäk-

ringsbolag (Löf) Pelle Gustafson, Nationell samverkansgrupp Patientsäkerhet (NSG patientsäkerhet), Charlotta Nelsson, Nätver-

ket 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, 

Strålsäkerhetsmyndigheten, Lena Thorsson,  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Lena Karlsson 

Ej närvarande: e-hälsomyndigheten, Anette Aronsson, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Peder Carlsson, Statens Haveri-

kommission (SHK), Jonas Bäckstrand, 

 

 

 

 
 

Inbjudna men ej närvarande: Statens Haverikommission (SHK), Jonas Bäckstrand, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Ag-

neta Andersson 
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Nr Ärende Föredragande Beslut, åtgärd etc. 

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

Agenda presenteras. Inga övriga frågor anmäls.  

2.  Kort statusgenomgång  

 

Charlotta George Medlemmarna i rådet bereds möjlighet att rap-

portera om vad som hänt sedan sist: 

Socialstyrelsen har lanserat Säker vård –nation-

ell utbildning i patientsäkerhet, samt rapporten 

Livsviktig lärande, om kunskap och utbildning 

inom patientsäkerhet.  

3.  Övergripande aktiviteter för 

2022 per medlem 

Respektive deltagare Genomgång av powerpointpresentationen per 

deltagare.  

 

4.  PM för rådets arbete Christian Danielsson Kort genomgång av PM kring fortsatt utveckling 

av rådets arbetsformer och den nationella sam-

ordningen. Ställningstagande till tre övergri-

pande ambitionsnivåer (liten, mellan och stor) 

för rådets tre uppgifter: 

1. I samverkan konkretisera, prioritera och 

dela upp insatser och åtgärder. 

2. Förankra prioriterade insatser och åtgär-

der inom de egna organisationerna. 

3. Samverka kring uppföljning och revide-

ring av handlingsplanen. 
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Summering av diskussionen: olika perspektiv 

har lyfts i kommentarerna. Aktörer med tydliga 

patientsäkerhetsuppdrag kan och vill ta en större 

operativ roll. Aktörer med mindre patientsäker-

hetsuppdrag ser att informations-, kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte samt inspiration är av stort 

värde. I den breda konstellationen är det en ut-

maning att nå ett kraftfullt arbete. 

Beslut: Formerna för rådets arbete utvecklas un-

der 2022.  

5.  Diskussion kring vägval och 

fortsatt arbete 

Christian Danielsson  Förslag på tre vägval gällande innehåll i rådets 

möten, samverkan och arbete mellan möten samt 

uppföljning och revidering av handlingsplanen.  

Beslut idag kommer att bli tongivande för arbe-

tet framåt. 

Summering av diskussion: några av aktörerna 

befinner sig i ambitionsnivå liten medan andra i 

ambitionsnivå mellan alternativt stor. Det finns 

en gemensam skepsis mot att rådet endast funge-

rar som en informationskanal men ett aktivt ar-

bete kräver större engagemang. Alternativen är 

antingen att samtliga deltagare bidrar aktivt eller 

att mindre operativa arbetsgrupper bildas, som 

arbetar mer intensivt mellan rådets möten för att 

sedan rapportera in till rådet. Det finns ett stöd 

för det sistnämnda alternativet.   

Beslut: Fortsatt arbete i rådet kommer att ske  

dels vid möten då samtliga deltagare i rådet träf-

fas, dels i mindre arbetsgrupper som träffas mel-

lan de gemensamma mötena och sedan rapporte-

rar in till rådet.  

6.  Mötesplanering 2022 Charlotta George Förslag att rådet i sin helhet ses fysiskt under två 

heldagar 2022 och att Socialstyrelsen bjuder in 

de aktörer som önskar ingå i mindre gruppe-

ringar till uppstartsmöte i början av 2022.  

Följande aktörer önskar få inbjudan till upp-

startsmöte i början av 2022: SKR, NSG patient-

säkerhet, Närverket Regionala samverkans- och 

stödstrukturer (RSS), Löf, Patientnämnderna och 

Läkemedelsverket.  

Beslut: Uppstartsmöte för de deltagare som öns-

kar ingå i mindre arbetsgrupper den 28 januari 

2022, kl. 10-12. 
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Heldagsmöten för rådet 2022 den 9 maj samt 

den 10 november. 

7.  Inkommande fråga till rådet Charlotta George Genomgång av inkommen fråga till rådet samt 

svar lämnat av Socialstyrelsen.  

8.  Summering av 2021 Charlotta George Summering av året som gått och tack till samt-

liga deltagare.  

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

gare powerpointpresentationen och protokoll. 

Mötesbokningar för 2022 kommer att skickas ut.  


