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Flöde i Lifecare Avvikelsehantering

Internal 2
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Utredning

Internal 3



Användares startsida/hemsida

Internal 4

Åtgärder och Utredningar
där du är ansvarig eller
medansvarig

Avvikelser för de delar och organisationer 
där du är behörig

Ikoner i vänster list
beror på din 
behörighet

Har du behörighet till andra Produkter som 
nås via samma länk kan du byta produkt här



Pågående Utredningar

Internal 5

Pågående utredningar för
SoL/LSS respektive
Klagomål och synpunkter
och
Vårdskada 

Tryck på aktuell Utredningstyp
för att komma till Utredningar

Användarens behörighet avgör 
vilka delar av 
Lifecare Avvikelsehantering
samt vilka Organisationers

Avvikelser som visas här



Välj aktuell Utredning

Internal 6

Öppna 
Filterfunktionen
om du vill 
ändra urval

Via Kugghjulet kan du 
göra en individuell inställning
av vilka kolumner som visas

Den lilla pilen i kolumnrubriken visar vilken kolumn resultatet
är sorterat utifrån.
Pilens riktning anger sorteringsordning i kolumnen
Genom att trycka på annan kolumn ändrar du sorteringen

Tryck på aktuell Utredning (rad) 
för att gå vidare



Utredningsvyn

Internal 7

Aktiviteter som kan
göras i en Utredning

Kan användas för navigering mellan vyerna

Information om uppgifter som krävs innan man kan avsluta Utredningen
Lokal rutin gällande Riskmatris och Statistik

Möjliga aktiviteter i vyn Rapport 



Samtycke – enligt Lokala rutiner

Internal 8

Samtycke avser INTE samtycke
för att utreda Avvikelsen

Avser hämta/lämna information
enligt GDPR



Anteckning – enligt Lokala rutiner

Internal 9

Funktionen Anteckningar
kan användas för kortare
anteckningar

Ordbehandlingsdel

Frastexter
Lokal rutin

Fullskärmsläge med
ordbehandling 

Funktion för att ”Tvätta text” 
Innan den klistras in 
– för att slippa få med 
oönskad formatering 
eller koder från orginaltext



Utredningsdokument

Internal 10

Skillnaden mellan med eller utan
Beslutfattare

Ordbehandlingsdel

Frastexter
Lokal rutin

Fullskärmsläge med bibehållen
över och underdel i 
dokumentet

Fullskärmsläge med enbart
ordbehandling 

Funktion för att ”Tvätta text” innan
den klistras in – för att slippa få
med oönskad formatering 
eller koder från orginaltext



Anmälan IVO – Lokal rutin
Lex Sarah och Vårdskada

Internal 11

Om IVO-anmälan dokumentet 
används så sätts datum och 
Beslutsfattare även i dessa 
fält i Utredningsuppgifter

Lokala rutiner avgör om man använder
IVO-anmälan dokumentet i Lifecare Avvikelser
eller gör detta via IVO:s funktioner 

Uppgifter från Avvikelsen läggs in i dokumentet



Dokumentation – lista för Anteckningar, 
Utredningsdokument, Infogade dokument och IVO-
anmälningar 

Internal 12

Skrivskyddat 
dokument

Lägg till Dokumentation

Visa Alla Anteckningar



Utredningsuppgifter
SoL/LSS

Internal 13

Lokal rutin avgör om 
Riskmatrisen finns i utredningen

Välj Lagrum

Klassificering

IVO-rapport

Berörda personer

Informerade personer

Fält för enklare Anteckningar
EJ avsett som utredningsdokument



Utredningsuppgifter
Vårdskada

Internal 14

Lokal rutin avgör om 
Riskmatrisen finns i utredningen

Klassificering

IVO-rapport

Berörda personer

Informerade personer

Fält för enklare Analys och bedömning
EJ avsett som utredningsdokument



Utredning Vårdskada – Patientens beskrivning och upplevelse 

Internal 15

Dokumentera patientens beskrivning av händelsen 
och sin upplevelse av händelsen

Alternativt  om beskrivningen erhålls på annat sätt
Infoga som dokument och ange här referens till
det infogade dokumentet



Utredningsuppgifter
Klagomål och 
synpunkter

Internal 16

Lokal rutin avgör om 
Riskmatrisen finns i utredningen

Fält för enklare Anteckningar
EJ avsett som utredningsdokument

Berörda personer

Informerade personer



Utredningsuppgifter Klagomål och synpunkter
Återkoppling

Internal 17

Dokumentation av Återkoppling
Återkoppling kan dokumenteras flera gånger



Klassificering och Meddelande om allvarligt missförhållande
motsvarande för Meddelande om allvarlig vårdskada

Internal 18

Vid klassificering av en 
Avvikelse i en Utredning som 
endera
• Allvarligt missförhållande
• Påtaglig risk för allvarligt 

missförhållande
eller
• Allvarlig vårdskada
• Risk för allvarlig vårdskada

kan E-postnotifiering till
användare skapas, till
ex vis MAS, SAS 

Vilka som meddelats visas i Utredningsuppgifter



Skriv ut funtion

Internal 19

Utskriftsfunktion finns 
i enskilda vyer

Med funktionen Skriv ut kan du skriva ut hela 
eller delar av Avvikelsens innehåll

Utskriften öppnas i egen Flik
Vilket medför att du kan utnyttja funktionen för att växla mellan
Utskriftsfliken och ex vis Utredningsdokument i ”Lifecare-fliken”



Infoga dokument – enligt Lokal rutin

Internal 20

Typ av dokument
Lokal rutin



Infoga dokument – enligt Lokal rutin

Internal 21

Infogat dokument visas i listan för dokumentation

Kan tas bort av 
användare med behörighet 

Öppnas i egen flik via denna
funktion



Avsluta utredning

Internal 22

Utredning kan Återöppnas
av användare med
behörighet



Åtgärder

Internal 23



Åtgärder – enligt Lokala rutiner 

Internal 24

Åtgärder kan skapas
med olika Tidsaspekt

Redan utförd – färre 
Obligatoriska uppgifter

Omedelbar, Kortsiktig, Långsiktig
- fler Obligatoriska uppgifter

Uppföljningsdelen av
Åtgärder



Åtgärder - lista

Internal 25

Förteckning över Åtgärder Lägg till Åtgärd Utskrift

Tryck på aktuell rad för att gå till Åtgärden



Uppföljning av Åtgärder

Internal 26

När Åtgärden är genomförd och uppföljningarna
är klara markeras detta

Åtgärder kan följas upp en eller flera gånger
Uppföljningshistorik visas längst ner i Åtgärdsvyn



Fylla i Statistik

Internal 27



Statistik – enligt Lokala rutiner

Internal 28

Statistikkategorier
med värden
• Kan vara obligatoriska
• Kan vara Flervals

Ändra Ångra (avbryt)
Spara



Händelseförteckning

Internal 29



Händelseförteckning

Internal 30

Förteckning över händelser i Avvikelsen

Utskrift



Avsluta Avvikelse

Internal 31



Avsluta Avvikelse

Internal 32

När Utredningen avslutas och ingen Åtgärd eller
Uppföljning av Åtgärd återstår kan man 
Avsluta avvikelsen

När Utredningen redan är avslutad och sista 
Åtgärden är genomförd och 
Uppföljningen klar kan man avsluta Avvikelsen



Möjligt att göra i en Avvikelse med Avslutad Utredning

Internal 33

Följande aktiviteter kan göras i Avvikelsen
även om Utredningen är avslutad 

Utredningen kan Återupptas av användare med behörighet 



Möjligt att göra i en Avslutad Avvikelse

Internal 34

Följande aktiviteter kan 
göras i Avvikelsen även om 
Utredningen är avslutad 

Utredningen kan Återupptas av användare med behörighet 
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