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Nationell patientsäkerhetsdag  
15 september 

Välkommen till Nationell patientsäkerhetsdag på temat Agera för säker vård 
- en inspirationsdag och mötesplats där du kan ta del av goda exempel, 
nätverka och träffa kollegor från hela landet. 

Under dagen kommer vi att ta upp ämnen som utgår från den nationella hand- 
lingsplanen i patientsäkerhet och vi kommer prata om vad som har hänt sedan 
handlingsplanen lanserades i februari 2020. Vi kommer bland annat att få möta 
representanter i Nationellt råd för patientsäkerhet och få lyssna till goda exempel 
från hälso- och sjukvården i regioner och kommuner.

Målgrupp: patientsäkerhetsdagen vänder sig till dig som ansvarar för, leder  
och samordnar arbetet med patientsäkerhet på övergripande nivå i regioner  
och kommuner.

Tid och plats

Den 15 september kl. 09.00 – 16.00
Norra Latin, Drottninggatan 71b, 111 36 Stockholm, https://norralatin.se/



Nationell patientsäkerhetsdag2

Program
08.00 – 09.00  Ankomst och registrering

09.00 – 09.15  Inledning av dagen

 09.15 – 10.30 Nationella handlingsplanen för patientsäkerhet  
  lanserades 2020 – vad har hänt sedan dess? 

Socialstyrelsen, Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet och Sveriges Kom-
muner och Regioner berättar om sina respektive uppdrag och roller och vad som 
hänt sedan handlingsplanen lanserades. 
Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet, Socialstyrelsen, Charlotta  
Nelsson, ordförande för NSG patientsäkerhet och Lena Karlsson, samordnare för 
patientsäkerhetsfrågor, SKR.

10.30 – 11.00  Kaffepaus

11.00 – 12.00  Goda exempel från olika delar av landet. 

Lyssna till hur olika regioner och kommuner agerat för säker vård.

TILLSAMMANS – Agera för säker vård i Kalmar län
I arbetet utifrån den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet har Re-
gion Kalmar län, länets kommuner och invånare tillsammans kommit en bra bit på 
vägen. ”– Patientsäkerhet utan gränser med fokus på de vi är till för” är förhåll-
ningssättet för det gemensamma förbättringsarbetet.
Sara Sundman, verksamhetsutvecklare, Kalmar kommun, Elmar Keppel, chefläka-
re, Region Kalmar län och Lena Hagman, utvecklingsstrateg inom patientsäkerhet, 
Region Kalmar län.

Nationella handlingsplanen – från analys till systematiskt patientsäkerhetsar-
bete i Härnösands kommun
Från inledande analys till lokal handlingsplan och praktisk nytta i verksamheten –
Härnösands kommun berättar om arbetet och delar med sig av sina erfarenheter. 
Anders Engelholm, MAS, Härnösand kommun. 

Agera för säker vård i Region Skåne 
Region Skåne berättar hur man tagit sig an Nationell handlingsplan för ökad  
patientsäkerhet ur ett regionalt och lokalt perspektiv. 
Ann Svensson, regional chefsjuksköterska, Avdelningen för hälso- och 
sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret och Martin Hultén, chefläkare, Förvaltning 
psykiatri, habilitering och hjälpmedel, Region Skåne.

Handlingsplanen som utgångspunkt för patientsäkerhetsdialoger och röd tråd 
i chefsutbildning i patientsäkerhet
Region Västmanland berättar om hur handlingsplanen och dess struktur har an-
vänts som utgångspunkt för patientsäkerhetsdialoger och hur den gjorts till en röd 
tråd i regionens utbildning i grundläggande patientsäkerhet för chefer. 
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Johan Nordmark, chefläkare och verksamhetschef för Centrala patientsäkerhet-
steamet i Region Västmanland, Birgit Johansson, chefläkare Centrala patientsäk-
erhetsteamet i Region Västmanland och Sandra Hultin Dojorti, chefsjuksköterska, 
Centrala patientsäkerhetsteamet i Region Västmanland.

Tandvård – en riskfri verksamhet?
Tandvården, genom NAG patientsäkerhet, har med hjälp av Verktyg för stärkt 
patientsäkerhetsarbete kartlagt vilka patientsäkerhetsrisker som finns inom privat 
och offentlig tandvård. Ta del av resultatet samt av hur Folktandvården Stockholm 
har använt verktyget och hur resultatet används i deras förbättringsarbete.
Ulf Söderström, senior strateg, tidigare tandvårdsstrateg och cheftandläkare, 
Region Västerbotten och Katarina Lundell, tandvårdsstrateg och leg tandläkare, 
Folktandvården Stockholm.

12.00 – 13.00  Lunch 

13.00 – 14.30 Parallella seminarier och rundabordssamtal
Under detta pass ges parallella seminarier och rundabordssamtal med många olika 
teman. Du som deltagare väljer på plats vilka seminarier och rundabordssamtal du 
vill delta i.

Parallella seminarier:

1. Läkemedelshantering i hemsjukvården – vilka förutsättningar behövs för 
att skapa säkrare delegeringar? 
Socialstyrelsen genomför en analys med fokus på delegering i hemsjukvården 
med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 
2017:37 om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. 
Socialstyrelsen berättar om arbetet och de tidiga iakttagelserna. Sedan ges 
tillfälle att gemensamt diskutera vilka förutsättningar och vilket stöd som be-
hövs på olika nivåer för att skapa säkra delegeringar i hemsjukvården. 

Carina Skoglund, sakkunnig i patientsäkerhet på Patientsäkerhetsenheten och He-
lena Ström, utredare på Hälso- och sjukvård och tandvård 2, Socialstyrelsen. 

Seminariet ges två gånger efter varandra med start kl. 13.00 samt 13.50.

2. En säker läkemedelsprocess och tillgängliga hälsodata – en förutsättning 
för god patientsäkerhet 
Läkemedelsverket inleder seminariet med utgångspunkt i Världshälsoorgani-
sationens tredje globala mål, Medication without harm. En säker läkemedels- 
hantering berör många olika områden. Många aktörer, både nationellt och 
internationellt, har ansvar i kedjan.  
E-hälsomyndigheten tar vid och talar om tillgången på hälsodata som en 
avgörande del av en säker vård samt hur Nationella läkemedelslistan, när 
den är implementerad, kommer att ge förutsättningar för invånare, vård och 
apotek att ha en samstämmig bild av aktuella förskrivningar.

Torbjörn Söderström, chefläkare, Läkemedelsverket och Max Herulf, chefläkare, 
E-hälsomyndigheten.

Seminariet ges två gånger efter varandra med start kl. 13.00 samt 13.50.
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3. Säkra personförflyttningar – en arbetsmiljöfråga som även påverkar 
patientsäkerheten 
Inom vård och omsorg orsakas mer än hälften av alla anmälda belastnings 
olyckor och belastningssjukdomar av lyft och förflyttningar. Säkra personför-
flyttningar är alltså en arbetsmiljöfråga, men påverkar också patientsäkerhet-
en. Arbetsmiljöverket berättar om den EU-gemensamma kampanj för säkra 
personförflyttningar som pågår. Sedan ges tillfälle att diskutera och delge 
varandra lärande exempel på hur man kan arbeta för en god arbetsmiljö och 
patientsäkerhet där personförflyttningar förekommer.

Kersti Lorén, sakkunnig handläggare ergonomi och Elin Vidlund, sakkunnig 
handläggare ergonomi, MTO, Arbetsmiljöverket.
Seminariet ges två gånger efter varandra med start kl. 13.00 samt 13.50.

4. Med fokus på riskanalys  
Seminariet ger deltagaren en bild av potentialen, nyttan och platsen för 
riskanalys som kraftfullt verktyg i proaktivt patientsäkerhetsarbete med ut-
gångpunkt i den nya handboken för riskanalys.

Anna Lundin, patientsäkerhetsstrateg, Region Stockholm, Lena Karlsson, 
samordnare för patientsäkerhetsfrågor SKR, Pelle Gustafson, chefläkare LÖF och 
Urban Nylén, Medicinalråd Socialstyrelsen.

Seminariet ges två gånger efter varandra med start kl. 13.00 samt 13.50.

5. Håll koll på vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändningen! 
Europeiska punktprevalensmätningar i Sverige 
Folkhälsomyndigheten berättar om två PPS mätningar av VRI, riskfaktor-
er och antibiotika på SÄBO och i slutenvård; Svenska HALT för SÄBO och 
Europeisk PPS för akutsjukhus. Man kommer att ta upp resultat från Svenska 
HALT-mätningar och informera om de kommande mätningarna med fokus på 
när, var, hur och varför. Exempel på hur data kan användas lokalt, regionalt 
och övergripande i det förebyggande arbetet kommer att ges.

Tomas Söderblom, utredare och Wenjing Tao, utredare, Folkhälsomyndigheten.

Seminariet ges två gånger efter varandra med start kl. 13.00 samt 13.50.

6. Hur ger vi säker vård när vi delar patienten med varandra? 
Patient med höftfraktur: från ortopeden till SÄBO/korttidsboende och sen hem 
- samma patient, flera vårdgivare och olika dokumentationssystem. Seminari-
et belyser risker när det kommer till vårdövergångar region-kommun-region. 
Seminariet utgår från en fallbeskrivning och övergår i rundabordssamtal med 
frågeställningen: hur vi kan minska risker och förbättra vården för patienten? 
Rita Fernholm, Med. Dr., distriktsläkare, kvalitets- och patientsäkerhetsstrateg 
Stockholms Läns Sjukvårdsområde och Helen Fernholm, sjukgymnast, Skoga 
Äldreboende, Solna kommun. 

Seminariet ges en gång med start kl. 13.00.
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Proaktiv patientsäkerhet med PrimärvårdsKvalitet 
Hur kan patientsäkerhetsrisker och skador upptäckas i primärvården? “Säker 
vård i primärvården” är ett projekt i samarbete mellan SKR och Socialstyrelsen 
som ligger linje med nationell handlingsplanför ökad patientsäkerhet. Under semi-
nariet kommer deltagarna ta del av arbetet med PrimärvårdsKvalitet och på vilket 
sätt det kan användas för att förebygga vårdskador i primärvården. 

Malin André, allmänläkare, docent, Uppsala och Eva Arvidsson, allmänläkare, 
PhD, Jönköping.
Seminariet ges en gång med start kl. 13.50.

Open space i Aulan 

Parallellt med seminarierna kommer det att pågå samtal, ”open space”, i Aulan 
kring teman som deltagarna lyft fram som viktiga. Du som deltagare rör dig fritt 
mellan de teman som intresserar dig. Du väljer själv hur länge du stannar i samtalet.   

Teman:
• Patientmedverkan i patientsäkerhetsarbetet.
• Säker vård – ökad kunskap och utbildning i patientsäkerhet.
• Samverkan, kommuner och regioner, i patientsäkerhetsarbetet. 
• Säkerhetskulturens betydelse.
• Markörbaserad journalgranskning – utvecklingen framåt.
• Ta fram en egen handlingsplan och Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete.

14.30 – 15.00  Kaffepaus 

15.00 – 15.45  Utmaningar och vägen framåt - panelsamtal 

Samtalet kommer handla om vad som är viktigt att fokusera på för att stärka 
patientsäkerhetsarbetet framåt. Myndigheter och nationella organisationer ger 
sin bild av läget och vad de kommer att bidra med för att skapa en god och säker 
vård. 
Johan Ahlberk, generaldirektör, Statens haverikommission, Peder Carlsson, 
avdelningschef, IVO, Pelle Gustafson, chefläkare, Löf, Marie-Charlotte Stenborn, 
Patientnämnden Uppsala och representant för landets patientnämnder och Urban 
Nylén, medicinalråd, Socialstyrelsen. 
Moderator: Penilla Gunther, Fokus patient.

15.45 – 16.00  Avrundning på dagen

16.00 – 17.00  Mingel med lättare förtäring


