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Bilaga 4 
 

Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd 

 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9): Med hjälp av 

processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå 

kvalitet. Förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av 

avvikelser. 

 Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28) samt Hälso-och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Inom det verksamhetsområde som kommunen 

bestämmer skall det finnas en sjuksköterska som svarar för att anmälan görs till den 

nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i 

samband med vård och behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av 

allvarlig skada eller sjukdom.  

 

 Patientsäkerhetslag SFS 2010:659: som anger att vårdgivaren är skyldig att bedriva 

systematiskt patientsäkerhetsarbete. Detta innebär bland annat att vårdgivaren ska 

vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador och 

att vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller kunnat ha 

medfört en vårdskada. Vårdgivaren ska till Inspektionen för vård och omsorg anmäla 

händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.  

Vidare är vårdgivaren enligt patientsäkerhetslagen skyldig att informera patienten eller 

närstående om inträffade vårdskador samt då även informera om patientnämnden, 

socialstyrelsen och om möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen.  

 Föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården 

(SOSFS 2008:1). Senaste versionen (SOSFS 2013:6): Föreskrifterna ska tillämpas vid 

användning av medicintekniska produkter eller vid analys av prov på patient, vid 

förskrivning samt utlämnade av medicintekniska produkter, vid tillförande av 

medicintekniska produkter och vid rapportering av negativa händelser och tillbud. 

 

Riskhantering 

 

 Enligt SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 § : 

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 

fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan 

medföra brister i verksamhetens kvalitet.  

För varje sådan händelse ska vårdgivaren eller den som bedriver social-tjänst eller 

verksamhet enligt LSS  

1. uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och  

2. bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följderna 
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Ett förebyggande säkerhetsarbete kan delas upp i riskanalys och händelseanalys. 

Riskanalys: 

Riskanalysen blickar framåt och frågar: Vad kan hända? Riskanalysen är viktig för att 

förebygga, innan skada skett. 

 

Händelseanalys:  

Händelseanalysen blickar tillbaka och frågar: Vad har hänt? Händelseanalysen är viktig i 

avvikelsehanteringen för att undvika upprepning. 

(mall för riskanalys som går att tillämpa även inom detta område, finns i 

arbetsmiljöhandboken på intranätet) 

 

Säkerhetskultur 

Tecken på en god säkerhetskultur när: 

 en organisation erkänner att fel inträffar 

 medarbetare kan rapportera avvikelser och risker utan rädsla 

 det finns ett utvecklat samarbete mellan personal, enheter och olika vårdgivare för att 

lösa problem. 

(se mall i SKL:s handbok ”Säkrare vård och omsorg”) 

 

Avvikelserapportering  

 

Lokala rutiner 

Verksamhetschef och enhetschef är ansvarig för att all vårdpersonal har kunskap om 

avvikelsehanteringen och denna riktlinje. Enhetschef ansvarar för att det lokalt på 

arbetsplatsen finns rutin för riskanalys, rutin för att avvikelserapportering utförs samt att de 

avvikelser som sker på arbetsplatsen följs upp och diskuteras exempelvis på arbetsplatsträffar. 

 

Hur och av vem ska en avvikelse/händelse rapporteras? 

 

Omvårdpersonal på särskilt boende inom Äldreomsorgen eller gruppboenden inom 

Verksamhet funktionshinder:  

Den personal som upptäcker en avvikelse skall omedelbart rapportera detta till tjänstgörande 

sjuksköterska samt därefter skriva en avvikelserapport i Procapita. Bevakning läggs till  

 Sjuksköterska grupp (tex SSK Slottsgården och inte individen) 

 Enhetschef  

Vid fallavvikelser ska även bevakning läggas till 

 Sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut från respektive boende/område (t ex 

Sjukgymnast, Slottsgården) 

 

Omvårdpersonal i hemtjänst och personlig assistans MED beviljad hemsjukvård:  

Den som upptäcker en avvikelse ska omedelbart skriva en avvikelserapport i Procapita och 

meddela tjänstgörande sjuksköterska. Bevakning läggs till:  

 Enhetschef 

 Sjuksköterska grupp (tex SSK hemtjänst Nogersund). 

Vid fallavvikelser ska även bevakning läggas till  

 Sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut inom respektive område (t ex 

Arbetsterapeut, hemtjänst grupp eller Sjukgymnast, Verksamhet funktionshinder). 
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Vårdpersonal hemtjänst UTAN beviljad hemsjukvård:  

Den som upptäcker avvikelse ska omedelbart skriva en avvikelserapport i Procapita. 

Bevakning läggs till  

 Enhetschef. 

Om det finns behov av kontakt med sjukvården p g a avvikelsen ring på dagtid vardagar 

primärvårdens distriktssköterskor och på jourtid 1177. 

 

Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast:  

Den som upptäcker en avvikelse ska omedelbart skriva en avvikelserapport i Procapita och 

lägga bevakning till enhetschef, MAS. 

 

Enhetschef:  

Den som upptäcker en avvikelse ska omedelbart skriva en avvikelserapport i Procapita och 

lägga bevakning till MAS.   

 

Vid allvarlig händelse skall MAS samt verksamhetschef omgående underrättas genom 

personlig kontakt. 

 

 

Vad skall rapporteras?  

Om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling drabbats av eller utsatts för 

risk att drabbas av skada eller sjukdom. 

 

Exempel; 

Läkemedel: 

 förväxlingar 

 feldosering  

 utebliven medicinering (då personal glömt att ge ordinerad medicin till vårdtagaren) 

 fel tidpunkt  

 fel från apoteket 

 

Fall;  

 En händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett 

om skada inträffat eller ej. 

 

Medicintekniska produkter; 

 Felaktigt underhåll eller felaktig användning av medicintekniska produkter eller annan 

utrustning som tekniska försörjningssystem, informationssystem mm. Exempel; 

rullstol, säng, lift, rollator, olika larm, droppaggregat, blodsockermätare mm (kan 

skrivas under något av rubrikerna ”fall”, ”läkemedel”, ”vård och behandling”).  

 

Felaktig eller utebliven undersökning eller behandling som i den aktuella situationen varit 

klart initierad enligt vedertagen praxis. (skrivs under rubriken vård och behandling) 

 

Brister i vårdens organisation och i vårdkedjan (rubrik bristande överrapportering) 

 mellan vårdgivare 

 brister i läkarmedverkan som medfört en patientsäkerhetsrisk 

 brister i lokala arbetsrutiner 
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Bristande eller felaktig information/instruktion till personal, boende eller anhörig(vård och 

behandling) 

 

Vårdrelaterade infektioner (vård och behandling) 

 

Trycksår (vård och behandling) 

 

Vidare ska MAS underrättas då en patient/vårdtagare har begått eller gjort försök att begå 

självmord. ( vård och behandling) 

 

Vid tveksamheter gällande registrering, kontakta sjuksköterska, enhetschef eller MAS. 

 

I avvikelserapporten i Procapita skall uppges:  

 Händelseförlopp (ska alltid anges) 

 Under rubriken ”Bedömning av orsak till händelsen” är det bra om vårdpersonal kan 

uppge det man vet har orsakat en händelse eller vad man tror kan ha orsakat en 

händelse. 

 Under rubriken ”Förslag till åtgärd för att händelsen inte ska upprepas” är det bra om 

vårdpersonal, utifrån sin erfarenhet, kan ge förslag på åtgärder för att förebygga 

liknande händelse. 

 Fliken ”Ytterligare uppgifter” ska även fyllas i. 

 

Mottagare av avvikelserapport 

 

Enhetschef:  

Enhetschef gör en intern händelseanalys; 

 Analys av orsak till händelsen 

 Riskbedömning av sannolikheten för att liknande händelse ska inträffa igen. 

 Vidta åtgärder för att minska risken för upprepning: OBS denna punkt är avgörande 

för att uppnå syftet med avvikelserapporteringen: att kunna vidta förebyggande 

åtgärder och därmed höja vårdens kvalité. 

 Fylla i rutan ”riskanalys”. Dokumentera under ”utredning enhetschef”. 

 Bevakning läggs till MAS, vad gäller fallavvikelser räcker det att lägga bevakning till 

MAS vid upprepande fall eller fallskador.  

 Ta med avvikelsen till nästkommande teamträff. 

 Återföra rapporterade, analyserade avvikelser till personalen 

 Ev använda erfarenheterna av avvikelserna som underlag i verksamhetsplanen 

 

Sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut. 

 Göra en bedömning av avvikelser och vidta omedelbara åtgärder där det behövs. 

 Bistå enhetschef med att bedöma, analysera och åtgärda rapporterad avvikelse.  

 Fylla i rutan ”riskanalys” och konsekvens av fallet. Dokumentera under ”utredning 

sjuksköterska” 

 

MAS: 

 Vid behov bistå enhetschef med att bedöma, utreda och besluta om fortsatt 

handläggning av rapporterade avvikelser. 
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 Går igenom avvikelser samt gör en bedömning om ytterligare analys eller åtgärder ska 

vidtas än de som sjuksköterska och enhetschef angett. MAS gör även bedömning om 

ev Lex Maria anmälan. 

 Återföra rapporterade och analyserade avvikelser till verksamhetschef, omsorgsnämnd 

och verksamheter vid behov samt två gånger per år.  

 

 

Redovisning till Omsorgsnämnden; 

MAS gör en sammanställning av avvikelserna som redovisas för omsorgsnämnden samt för 

verksamheterna två gånger per år. Omsorgsnämnden hålls fortlöpande underättat vid ev. 

anmälan enligt Lex Maria. 

 

Vårdgivaren ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbete är 

fördelat inom verksamheten. Enligt 10§ i Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast 1 mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse som ska innehålla: 

1. Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits 

2. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten  

3. Vilka resultat som uppnåtts. 

 

 

Checklista vid avvikelse 

 

Ansvarig Steg Aktivitet  Anmärkning 

All vård och 

omsorgspers

onal 

1 Den personal som upptäcker eller är delaktig i 

avvikelsen kontaktar tjänstgörande sjuksköterska 

som vidtar omedelbara åtgärder om så krävs. 

Avvikelsen ska dokumenteras av den som 

upptäcker eller är delaktig i avvikelsen. 

Bevakning till sjuksköterska, enhetschef och vid 

fallavvikelser sjukgymnast och arbetsterapeut. 

 

Avvikelse registreras i 

Procapita. 

 

Leg. hälso- 

och 

sjukvårdspers

onal 

1-2 Sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast som 

upptäcker, får kännedom om eller är delaktig i en 

avvikelse vidtar omedelbara åtgärder om så krävs 

samt bedömer om kontakt med läkare ska tas. 

Bistå enhetschef i den interna händelseanalysen. 

Avvikelsen samt vidtagna åtgärder dokumenteras 

i omvårdnadsjournalen samt i avvikelserapporten. 

Bevakning läggs till enhetschef och MAS. 

 

Vid allvarlig avvikelse 

kontaktas MAS samt 

verksamhets chef 

omgående. 

 

 

Enhetschef 3 Enhetschefen ansvarar för en intern 

händelseanalys: 

- redogör för de troliga bakomliggande orsakerna 

- vilka åtgärder kommer att vidtas för att 

händelsen inte skall upprepas 

- riskanalys (hur stor är risken att det ska hända 

igen) 

 

Dokumenteras i 

avvikelsen/procapita. 

Enhetschef 4 Bevakning läggs till MAS, vid fallavvikelser 

enbart vid upprepande fall eller fallskador.  

Se även rutin 

”fallprevention” 
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Vid fall bevakning även till sjukgymnast och 

arbetsterapeut 

 

MAS 5 Vid behov bistå enhetschef med att bedöma, 

utreda och besluta om fortsatt handläggning. 

Bedömer och utreder om anmälan skall ske enligt 

Lex Maria. Avvikelse som inte föranleder Lex 

Maria-anmälan återkopplas till enhetschef och 

ansvarig legitimerad personal. 

 

Dokumenterar i 

avvikelsen/procapita. 

MAS 6 Vid Lex Maria-anmälan görs kompletterande 

utredning. Patient eller anhörig informeras om 

anmälan samt bereds möjlighet att delta i 

utredningen. Anhöriga informeras om 

förtroendenämnd, IVO och kommunens 

ansvarsförsäkring. 

Anmälan ska ske inom två månader från det 

händelsen inträffat. Omsorgsnämnden informeras 

om Lex Maria anmälan till IVO.  

 

 

http://www.IVO.se 

 

 

Ärende till nämnd. 

Dokumenteras i 

patientens journal. 

Enhetschef 7 Analyserade avvikelser som inte föranlett Lex 

Maria-anmälan återförs till personalen i lämpligt 

forum → teamträffarna 

Använda erfarenheterna av avvikelserna som 

underlag i verksamhetsplanen. 

 

 

 

 

MAS 8 Svar från IVO efter en Lex Maria återkopplas till 

omsorgsnämnden, berörd personal, patient och 

ev. anhörig. 

 

 

MAS 9 Sammanställning av samtliga avvikelser två 

gånger per år. Redovisas för omsorgsnämnden 

samt för verksamheterna. 

Patient- 

säkerhetsberättelse en 

gång per år. 

 

 

http://www.ivo.se/

