
Varmt välkommen till nationella 

patientsäkerhetsdagen!



Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Program under dagen

09.00 - 09.15 Inledning

09.15 - 10.30 Handlingsplanen lanserades 2020 – vad har hänt sedan dess?

10.30 - 11.00 Fika

11.00 - 12.00 Goda exempel från olika delar av landet

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.30 Parallella sessioner och rundabordssamtal

14.30 - 15.00 Fika

15.00 - 15.45 Utmaningar och vägen framåt

15.45 - 16.00 Avrundning på dagen

16.00 - 17.00 Mingel



Nationell handlingsplan för ökad 

patientsäkerhet lanserades 2020 
Vad har hänt sedan dess?

Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet

2022-05-30



Global pandemi – allt fokus på att hantera den!
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Om vi ska nå de globala målen är en god och 

säker vård en grundläggande förutsättning

• God hälsa är en 

grundläggande förutsättning 

för människors möjlighet att nå 

sin fulla potential och att bidra till 

samhällets utveckling. 

• Att hälso- och sjukvården är 

säker är nödvändigt och därför 

är arbetet med patientsäkerhet 

en prioriterad global fråga.



Fakta om patientsäkerhet från WHO

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

• 1 av 10 patienter skadas i samband med vård på sjukhus

• 4 av 10 patienter skadas i primärvård och i sjukvård i hemmet

• 1 miljon patienter avlider av skador i samband med kirurgi 

• Vårdrelaterade infektioner drabbas 10 av 100 patienter på 

sjukhus

Osäker vård är en av de 10  största orsakerna till dödsfall 

och bestående men i världen

Källa: https://www.who.int/features/factfiles/patient_safety/en/



WHO har ytterligare stärkt sitt fokus inom 

patientsäkerhet 

• OECD lyfter fram att bristande patientsäkerhet årligen kostar

cirka 15% av sjukvårdsbudgeten

• Nya resolutioner beslutade i WHA under 2019, där fokus bland

annat ligger på ledarskap, säkerhetskultur, kompetens och ökat

lärande

• WHO har initierat och under 2021 lanserat ”Global Patient

Safety Action Plan” 2021-2030

• Sveriges deltar i det globala patientsäkerhetsarbetet och lyfts

ofta som ett gott exempel

Internationella patientsäkerhetsdagen den 17 september

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg



• Årets tema: The ongoing COVID-19 pandemic has significantly exacerbated the risk of 

medication errors and associated medication-related harm. It is in this context 

that ‘Medication Safety’ has been selected as the theme for World Patient Safety Day 

2022, with the slogan ‘Medication Without Harm’.

• Socialstyrelsen tar fram material - använd gärna och sprid vidare!

– Kampanjmaterial 

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Patientsäkerhetsdagen 2022 – Medication Safety

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/aktorer-i-omvarlden/internationella-patientsakerhetsdagen/?utm_campaign=nyhetsbrev220830&utm_medium=email&utm_source=apsis


Att stärka arbetet för en god och säker vård 

berör många aktörer

Socialstyrelsen har i uppdrag av 

regeringen att

• stödja arbetet med patientsäkerhet i landet

• samordna insatser för genomförandet av 

handlingsplanen

• analysera och återrapportera till regeringen



Nationellt råd för patientsäkerhet – består av 

både myndigheter och nationella organisationer



Sedan handlingsplanen lanserades har ett Nationellt 

råd för patientsäkerhet etablerats – ökad samverkan

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

et

Syftet med rådet är att 

säkerställa ett tydligt, 

samordnat och kraftfullt 

genomförande av 

handlingsplanen

• i samverkan konkretisera, prioritera

och dela upp de insatser och 

åtgärder

• förankra prioriterade insatser och 

åtgärder inom de egna 

organisationerna

• samverka kring uppföljning och 

revidering av handlingsplanen



Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Socialstyrelsens har tagit avstamp i 

de grundläggande förutsättningarna

• Engagerad ledning och tydlig styrning

• En god säkerhetskultur

• Adekvat kunskap och kompetens

• Patienten som medskapare



Redan när den nationella handlingsplanen tog 

fram påbörjades ett brett förankringsarbete
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• Dialoger med landets region, kommun- och hälso- och 

sjukvårdsledningar

• Samverka med företrädare i nationella, regionala och 

lokala patientsäkerhetsgrupper och tillsammans med ...

• Medicinskt ansvariga och chefer i kommunerna

• Möta nationella nätverk för chefläkare och 

chefsjuksköterskor

• Föreläsa och informera och delta i utbildningar, 

ledarskapsprogram, etc
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Socialstyrelsen gjorde i början av 2022 en enkätuppföljning 

som visade att regioner och kommuner arbetar aktivt med att 

ta fram handlingsplaner som utgår från den nationella 

handlingsplanen.

• 80 procent av landets kommuner och…

• …samtliga regioner svarade på enkäten! 



17 av regionerna har behandlat den nationella 

handlingsplanen vid möte i regionledningen 

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Ja
17 (81%)

Nej
3 (14%)

Vet inte
1 (5%)

n = 21 regioner

Har den nationella 

handlingsplanen för ökad 

patientsäkerhet behandlats 

vid möte i regionledningen?



11 regioner har en handlingsplan för patientsäkerhet 

och ytterligare 7 har beslut att ta fram en

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Ja
11 (52%)

Nej, men det 
finns beslut att 

ta fram en
7 (33%)

Nej
3 (14%)

n = 21 regioner

Finns det en 

regionövergripande 

handlingsplan för 

patientsäkerhet för 

regionens hälso- och 

sjukvårdsverksamhet?

Kommentar för regioner 

som svarat Nej:

• 2 regioner har pågående

arbete med att ta fram en

handlingsplan

• Den 3:e regionen ska

anpassa det regionala

styrdokumentet till den

nationella handlingsplanen



41 procent av kommunerna har behandlat nationella 

handlingsplanen vid möte i förvaltningsledningen

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Ja
94 (41%)

Nej
112 (49%)

Vet inte
24 (10%)

n = 230 kommuner

Har den nationella 

handlingsplanen för ökad 

patientsäkerhet behandlats 

vid möte i 

förvaltningsledningen?



29 kommuner har en handlingsplan för patientsäkerhet 

och ytterligare 56 har beslut att ta fram en

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

Ja
29 (13%)

Nej, men det 
finns beslut att 

ta fram en
56 (24%)

Nej
145 (63%)

n = 230 kommuner

Finns det en 

kommunövergripande 

handlingsplan för 

patientsäkerhet för 

kommunens hälso- och 

sjukvårdsverksamhet?



Uppföljning och analys inom området behöver 

utvecklas 

Ett arbete som pågår både nationellt, 

regionalt och lokalt

• Utveckla indikatorer, mått och mätetal

• Kunna följa resultat både i realtid och 

utveckling över tid

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg



Vi behöver kunna svara på frågan! 
Hur säker är vården? 

2021-05-05

Igår – idag – imorgon

• Har vården varit säker? 

• Är vården säker här och nu? 

• Ökar riskmedvetenhet och beredskap? 

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg



Behov av att stärka kunskap och utbildning in 

patientsäkerhet

WHO Global patient 

safety action plan

WHO Multi-

professional patient 

safety curriculum

Nationell handlingsplan för 

ökad patientsäkerhet

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 



Nationell webbutbildning i patientsäkerhet

• Riktar sig till chefer och medarbetare 

i hälso- och sjukvården

• Ger bred och relevant kunskap i 

patientsäkerhet 

• Är framtagen i bred samverkan

• Kostnadsfri och öppen för alla

• Kursbevis 
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Webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet 

fortsätter att utvecklas

• Öka kunskapen och medvetenheten 

om patientsäkerhet 

• Vänder sig till chefer och medarbetare 

• Samlar det nationella arbetet och 

vägleder till olika aktörers kunskapsstöd 

inom patientsäkerhet.

• Har funnits sedan 2017 och utvecklas 

kontinuerligt

• Togs fram i bred samverkan

Webbplatsen hittar du här: https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/



Hur vi kommunicerar kring patientsäkerhet har 

stor betydelse för att nå effekt
• Budskapen: kortare huvudbudskap, tips på

hur du kan använda dem och hur de hänger

ihop.

• Illustrationer som visar handlingsplanens

områden och exempel på

användningsområden.

• Kommunikationsmaterial exempel på

produkter du själv kan ta fram.

• En utförlig manual som ger en överblick

över konceptet och ger stöd i hur det kan

användas.

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg



Vad händer framöver?

Fortsätta att driva frågan och agera för en 

säker vård!

• Nationellt curriculum för patientsäkerhet

• Fler utbildningar inom området

• Verktygslåda för säker vård

• Nya indikatorer och utvecklad uppföljning och analys

• Bidra till en säker vård – kapacitetsplanering och 

beredskapsförsörjning

• Expertgrupp med företrädare för patienter och närstående 

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg



Tack!

Charlotta George

charlotta.george@socialstyrelsen.se



Nationellt system för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård________________________________
SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

NSG Patientsäkerhet

NSG patientsäkerhet –
vägen hit och vidare

Charlotta Nelsson, ordförande (Region Mellansverige)



Nationellt system för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård________________________________
SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

NSG Patientsäkerhet

Kunskapsstyrning i Sverige – mål och organisation

MÅL - bästa möjliga kunskap 
tillgänglig och enkel att 
använda, vid varje patientmöte

Samtliga regioner i samverkan
• Stöd av SKR
• Samarbete med 

kommunerna



Nationellt system för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård________________________________
SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

NSG Patientsäkerhet

NSG 
Patientsäkerhets 

uppdrag

• Stödja programområdena med 
patientsäkerhetsperspektiv

• Samordna och leda regionernas 
patientsäkerhetsarbete

• Utveckling och fördjupning av 
patientsäkerhetsbegreppet/-arbetet 
patientsäkerhetsarbete = ett kunskapsområde

• Fokus på säkerhet, patientens perspektiv, hela 
processen mm

• Patientsäkerhetsarbete i resten av vården –
utveckling mot Nära vård, primärvården mm

• Förvalta och stödja det ”klassiska” 
patientsäkerhetsarbetet (fokus somatisk 
slutenvård)



Nationellt system för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård________________________________
SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

NSG Patientsäkerhet

Så vad gör vi…?



Nationellt system för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård________________________________
SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

NSG Patientsäkerhet

2018

Struktur 
NSG – RSG
Uppdraget

Nationell handlingsplan - SoS

Verktyg för stärkt 
patientsäkerhets-

arbete –
kunskapsstyrnings-

systemetNAG MJG

NAG 
Säkerhetskultur

NAG 
Vårdhygien

NAG 
PoNMiPS

Nationella Rådet – AU - arbetsgrupper

Verktyg för stärkt 
patientsäkerhetsarbete –
regioner och kommuner

”Remissinstans” för PS-frågor via RSG
Nationella RSG-möten

Utbildning och lärträffar Verktyget – regioner och kommuner
Mall för PSB, e-utbildningen, 

2022

Ineras medicinska råd
Chefläkarnätverket

SLS Säker Vård



Nationellt system för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård________________________________
SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

NSG Patientsäkerhet

Aktuellt och på gång
• Revidering av mall för PSB

• NAG Verktyget

• NAG Uppföljning patientsäkerhet
• Koppling till arbetsgrupp AU Nationella Rådet

• Patientsäkerhet i primärvård

• Patientsäkerhet och läkemedel

• Kunskapsstöd patientsäkerhet

• Integrering patientsäkerhet i konsekvensbeskrivningen 
för vårdförloppen

• Modell för stöd till nationella programområden och 
arbetsgrupper



Nationellt system för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård________________________________
SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

NSG Patientsäkerhet

Socialstyrelsen –
myndighet med 

regeringsuppdrag

SKR –
arbetsgivar-
organisation

NSG PS –
regionernas 

kunskapsstyrning

etet

Samverkan på 
nationell nivå
i patientsäkerhetsarb



Nationellt system för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård________________________________
SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

NSG Patientsäkerhet

Gruppering Samverkan

NSG patientsäkerhet Kommunrepresentant med sedan 2021

RSG patientsäkerhet En eller flera kommunrepresentanter ingår i många 
RSG patientsäkerhet

LSG patientsäkerhet Flera LSG har kommunrepresentanter med i gruppen

NAGar Kommunrepresentant finns i NAG Vårdhygien, NAG 
säkerhetskultur, NAG Verktyget, (NAG Uppföljning 
patientsäkerhet)

SKRs nätverk för 
kommunernas 
kontaktpersoner

NSG:s Johan Lindberg ingår i nätverket
NSG:s ordförande deltar på nätverksmötena          
under ”patientsäkerhetspunkten”

NSG patientsäkerhet och kommunsamverkan



Nationellt system för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård________________________________
SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

NSG Patientsäkerhet

Patientsäkerhet måste knådas in i arbetet/degen 
redan från början



Nationellt system för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård________________________________
SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

NSG Patientsäkerhet

TACK!



Lena Karlsson, handläggare inom patientsäkerhet samt kommunal hälso- och sjukvård 

SKRs nuvarande uppdrag inom 
patientsäkerhetsområdet



Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

− SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation för Sveriges alla 

kommuner och regioner. 

−Driver medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service.



Överenskommelser 

med staten, utveckling 

av specifika 

insatsområden inom 

patientsäkerhet

Förvaltning av 

uppföljningsdelar från 

Patientsäkerhets-

satningen 2011-2014

SKR:s uppdrag inom patientsäkerhet



Förvaltning av 

uppföljningsdelar från 

patientsäkerhetssatningen

2011-2014

Överenskommelse med staten, 

utveckling av specifika 

insatsområden inom 

patientsäkerhet

NSG-patientsäkerhet, Kunskapsstyrning

Kommunala kontaktpersoner för patientsäkerhet MAS/MAR 

RSS äldre- och kommunal hälso- och sjukvård

Process med medlemmar 

i nationella grupper

Samverkan

myndigheter, intresse organisationer m.fl.

SKR:s uppdrag



Nollvision utgångspunkt avseende 

vårdskador

❑ Stödja implementeringen av den 

nya patientsäkerhetslagen 2011

❑ Patientens behov i centrum 

❑ Uppmuntra, stärka och 

intensifiera 

patientsäkerhetsarbetet i 

landstingen

Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting 

angående en nationell satsning för 

ökad patientsäkerhet 2011-2014.

Källa: Patientsäkerhetssatning 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om förbättrad patientsäkerhet. 

Länk: https://www.regeringen.se/contentassets/2f064c7fd8254d1984426e9d76daebda/godkannande-av-en-overenskommelse-om-forbattrad-patientsakerhet-2012

Förvaltning av uppföljningsdelar från 

Patientsäkerhetssatningen 2011-2014

https://www.regeringen.se/contentassets/2f064c7fd8254d1984426e9d76daebda/godkannande-av-en-overenskommelse-om-forbattrad-patientsakerhet-2012


SKR är en sammanhållande länk för 

de delar som finns kvar från  

patientsäkerhetssatningen;

❑ PPM-databasen

❑ Markörbaserad journalgranskning

❑ Handböcker 

Källa: Patientsäkerhetssatning 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om förbättrad patientsäkerhet. 

Länk: https://www.regeringen.se/contentassets/2f064c7fd8254d1984426e9d76daebda/godkannande-av-en-overenskommelse-om-forbattrad-patientsakerhet-2012

Patientsäkerhetssatningen 2011-2014Förvaltning av uppföljningsdelar från 

Patientsäkerhetssatningen 2011-2014

https://www.regeringen.se/contentassets/2f064c7fd8254d1984426e9d76daebda/godkannande-av-en-overenskommelse-om-forbattrad-patientsakerhet-2012


Förvaltning av uppföljningsdelar från 

patientsäkerhetssatningen

2011-2014

NSG-patientsäkerhet, Kunskapsstyrning

Kommunala kontaktpersoner för patientsäkerhet MAS/MAR 

RSS äldre- och kommunal hälso- och sjukvård

Process med medlemmar 

i nationella grupper

Samverkan

myndigheter, intresse organisationer m.fl.

SKR:s uppdrag



Överenskommelse med staten, utveckling av 
specifika insatsområden inom patientsäkerhet

2022

• Utifrån den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet ska SKR i samarbete med 
Socialstyrelsen fortsätta att stödja huvudmännen i deras fortsatta arbete med att ta fram 
lokala handlingsplaner för patientsäkerhet.

• SKR har i samverkan med nationella samverkansgruppen för patientsäkerhet och 
Socialstyrelsen utvecklat ett verktyg för att utifrån den nationella handlingsplanen stödja 
utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet inom regionerna och kommunal hälso- och sjukvård. 
SKR ska även under 2022 fortsätta stödja implementeringen av analysverktygen.

• SKR ska föra en dialog med regioner och kommuner när det gäller insatser huvudmännen kan 
vidta för att identifiera vårdskador inom primärvården och den prehospitala vården. 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. Insatser för säkrare vård i sammanhållen, jämlik och säker vård 2022,källa: 

https://skr.se/skr/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen/handlingarfranskr/overenskommelsemellanstatenochsverigeskommu

nerochregioneromsammanhallenjamlikochsakervard2022.61025.html

https://skr.se/skr/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen/handlingarfranskr/overenskommelsemellanstatenochsverigeskommunerochregioneromsammanhallenjamlikochsakervard2022.61025.html


Överenskommelse med staten, utveckling av specifika 

insatsområden inom patientsäkerhet

NSG-patientsäkerhet, Kunskapsstyrning

Kommunala kontaktpersoner för patientsäkerhet MAS/MAR 

RSS äldre- och kommunal hälso- och sjukvård

Process med medlemmar 

i nationella grupper

Samverkan

myndigheter, intresse organisationer m.fl.

SKR:s uppdrag



• Stärkt patientsäkerhetsarbete i 

kommuner. Genomförandestöd till 

verktyg för stärkt 

patientsäkerhetsarbete

• Verktyg för stärkt 

patientsäkerhetsarbete i kommuner 

och sammanställning av 

nulägesanalys

• Ljudinspelad Powerpoint

Analysverktyg patientsäkerhet 
för kommunerna

2020-2021

Pandemi!

Mer information om analysverktyget finns på SKR:

https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientsakerhet/systematisktpatientsakerhetsarbete/analysverktygkommunerna.33406.html

https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientsakerhet/systematisktpatientsakerhetsarbete/analysverktygkommunerna.33406.html


●Projektplan: Stödja implementeringen av analysverktyg                      
inom kommuner och regioner, jan -22

●Arbetsgrupp, arbetsprocess feb-mars 2022

• Kommunala kontaktpersoner för patientsäkerhet MAS/MAR

• NSG patientsäkerhet

• RSS Kommunala hälso- och sjukvård samt äldreområdet

• Socialstyrelsen 

Stödja implementeringen av analysverktyg 
inriktning för kommuner

2022

Mer information om analysverktyget finns på SKR:

https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientsakerhet/systematisktpatientsakerhetsarbete/analysverktygkommunerna.33406.html

https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientsakerhet/systematisktpatientsakerhetsarbete/analysverktygkommunerna.33406.html


• Lärande exempel, kommuner som använt analysverktyget vid utarbetningen av lokal 
handlingsplan för patientsäkerhet. Ydre, Umeå och Härnösand

• Film, för ledning och beslutsfattare, Härnösands kommun

På gång….

• Webbinarium med fokus på att få igång ett genomförande, inbjudan kommer 

• Utbildningsfilm Analysverktyget, planeringsstadiet för ett genomförande

Stödmaterial för att komma igång med att fram 
lokal handlingsplan med hjälp av analysverktyget

2022

Mer information om analysverktyget finns på SKR:

https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientsakerhet/systematisktpatientsakerhetsarbete/analysverktygkommunerna.33406.html

https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientsakerhet/systematisktpatientsakerhetsarbete/analysverktygkommunerna.33406.html


Överenskommelse med staten, utveckling av 
specifika insatsområden inom patientsäkerhet

2022

• Utifrån den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet ska SKR i samarbete med 
Socialstyrelsen fortsätta att stödja huvudmännen i deras fortsatta arbete med att ta fram 
lokala handlingsplaner för patientsäkerhet. 

• SKR har i samverkan med nationella samverkansgruppen för patientsäkerhet och 
Socialstyrelsen utvecklat ett verktyg för att utifrån den nationella handlingsplanen stödja 
utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet inom regionerna och kommunal hälso- och sjukvård.  
SKR ska även under 2022 fortsätta stödja implementeringen av analysverktygen. 

• SKR ska föra en dialog med regioner och kommuner när det gäller insatser huvudmännen kan 
vidta för att identifiera vårdskador inom primärvården och den prehospitala vården. 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. Insatser för säkrare vård i sammanhållen, jämlik och säker vård 2022,källa: 

https://skr.se/skr/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen/handlingarfranskr/overenskommelsemellanstatenochsverigeskommu

nerochregioneromsammanhallenjamlikochsakervard2022.61025.html

https://skr.se/skr/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen/handlingarfranskr/overenskommelsemellanstatenochsverigeskommunerochregioneromsammanhallenjamlikochsakervard2022.61025.html


Anmälan: Klicka på länken

Säker vård i PrimärvårdsKvalitet 

(delegia.com)

Målgrupp: Personer som arbetar på 

övergripande nivå och inom 

primärvårdens vård- och 

hälsocentraler samt personer som 

ansvarar för patientsäkerhetsområdet. 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=18892&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=106844&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1


Anmälan: Klicka på länken
Innovativa lösningar inom patientsäkerhet, 

kommunal hälso- och sjukvården (delegia.com)

anmäl dig här

Målgrupp: Personer på övergripande 

nivå inom den kommunala hälso- och 

sjukvården samt personer som 

ansvarar för patientsäkerhet. 

MAS/MAR, Verksamhetschef och 

chefer inom hälso- och sjukvården, 

strateger-, utvecklare- och 

kvalitetsansvariga inom 

patientsäkerhetsområdet. 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=19053&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=108122&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=19053&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=108122&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1


Utredning av risker

Handbok för metoden 

riskanalys

Utredning av allvarliga 

vårdskador

Vägledning vid utredning och 

handbok för metoden 

händelseanalys

Publicerad november 2021

https://webbutik.skr.se/
Publiceras september 2022

https://webbutik.skr.se/

Del 1. Del 2.

Handboken 

uppdelad i två

https://webbutik.skr.se/
https://webbutik.skr.se/


Illustration av inledningen
Helena Lindholm, tecknare 
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Inledning av dagen tillsammans med SoS, NSG - PS och SKR



Rundabordssamtal i Aulan 13.00-14.30
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1. Patientmedverkan i patientsäkerhetsarbetet

2. Säker vård – ökad kunskap och utbildning i patientsäkerhet

3. Samverkan, kommuner och regioner, i patientsäkerhetsarbetet

4. Säkerhetskulturens betydelse

5. Markörbaserad journalgranskning – utvecklingen framåt

6. Ta fram en egen handlingsplan och Verktyg för stärkt 

patientsäkerhetsarbete 

7. Säkerhet II och resiliens i praktiken



Nu är det fikapaus fram till kl 15!



Utmaningar och vägen framåt 
Samtalet leds av moderator Penilla Gunther, Fokus patient 

John Ahlberk, generaldirektör, Statens haverikommission

Peder Carlsson, avdelningschef, IVO

Pelle Gustafson, chefläkare, Löf

Marie-Charlotte Stenborn, förvaltningschef Uppsala, representant för landets 

patientnämnder 

Urban Nylén, medicinalråd, Socialstyrelsen



Illustrationer från paneldebatt, goda 

exempel och rundabordssamtal
Helena Lindholm, tecknare 
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Avslutande panelsamtal med Penilla Gunther
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Goda exempel från olika delar av landet
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Rundabordssamtal - samverkan
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Rundabordssamtal – Säkerhetskulturens betydelse
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Rundabordssamtal - patientmedverkan
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Rundabordssamtal – markörbaserad journalgranskning
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Hur har dagen varit?

Gå in på www.menti.com på din telefon

Knappa in koden: 22 77 74 58

1. Med ett ord – vilken känsla du tar med dig härifrån?

2277 7458
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Med ett ord – vilken känsla du tar med dig härifrån?



Stort tack till er alla!
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