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Avdelningen för kunskapsstyrning
Charlotta George, sakkunnig patientsäkerhet
charlotta.george@socialstyrelsen.se

Socialstyrelsen söker deltagare till workshops om patientsäkerhet
Utveckling av ett nationellt kunskapsstöd
Socialstyrelsen har fått i regeringsuppdrag att utveckla ett nationellt kunskapsstöd inom patientsäkerhet. Det övergripande målet är att vårdskadorna ska minska. Utgångspunkten ska
vara hälso- och sjukvårdens behov.
Under maj och juni bjuder vi därför in medarbetare inom hälso- och sjukvården till ett antal
workshops. För att få en så bred representation som möjligt välkomnar vi olika yrkesgrupper i
offentlig såväl som privat verksamhet, exempelvis sjuksköterskor, undersköterskor, läkare,
psykologer, dietister, röntgensjuksköterskor, arbetsterapeuter, tandläkare, tandsköterskor,
radiologer, fysioterapeuter, verksamhetsutvecklare, medicinskt ledningsansvariga läkare och
chefläkare med flera.
Vi kommer att ha workshops som var och en belyser olika behov och områden i hälso- och
sjukvården: tandvård, psykiatri, somatisk sjukhusvård, studerande samt hemsjukvård/primärvård och ambulanssjukvård. Till varje träff bjuder vi in cirka 15 deltagare.

Syfte
Syftet med träffarna är att ta reda på behov, förutsättningar och drivkrafter i arbetet för en
ökad patientsäkerhet. Inga särskilda förberedelser inför mötet krävs.

Aktuella datum och områden:
16 maj 2016 kl 13-16

Tandvård

17 maj 2016 kl 13-16

Psykiatri

31 maj 2016 kl 13-16

Somatisk sjukhusvård

1 juni 2016

Studenter

kl 13-16

8 juni 2016 kl 13-16

Primärvård och hemsjukvård

9 juni 2016 kl 13-16

Ambulanssjukvård
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Praktiskt
Träffarna kommer hållas i Socialstyrelsens lokaler, Rålambsvägen 3, Stockholm. Vi bjuder
på fika under mötet. En för ändamålet oberoende upphandlad leverantör leder diskussionerna
i grupperna.

Nå ut med information till deltagare
För att på bästa sätt nå ut med information till berörda yrkesgrupper behöver vi din hjälp. Vi
är tacksamma om du har förslag på någon/några medarbetare som kan delta i, för din verksamhet, relevanta workshops.
Socialstyrelsen behöver ditt svar senast 2 maj 2016. Vi kommer därefter sätta samman
grupper och skicka ut mer information till deltagarna.
Har du några frågor, tveka inte att kontakta mig, Charlotta George, charlotta.george@socialstyrelsen.se, tel: 070-162 41 98 eller Ulrika Roslund Gidlöf, mail: ulrika.roslund-gidlof@socialstyrelsen.se, tel: 070-162 38 90

Stort tack, med vänlig hälsning,

Charlotta George
Sakkunnig patientsäkerhet
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