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Bakgrund  

Inom Socialförvaltningens verksamhetsområden finns ett antal skilda avvikelser. För att lära 

av dessa händelser och finna vägar för att minska sannolikheten för upprepning och/eller 

minska konsekvenserna vid en upprepning krävs en systematisk uppföljning av dessa. En 

gemensam riktlinje för avvikelsehantering har tagits fram av Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska/Kvalitetsutvecklare och Socialt ansvarig samordnare/Kvalitetsutvecklare.  

Under arbetet har följande delar varit vägledande:   

• Det ska finnas en tydlig generell process för hanteringen av avvikelser, oavsett 

lagrum. Se ”PROCESS AVVIKELSEHANTERING”. 

• Hanteringen och dokumentationen ska finnas i verksamhetssystemet.   

• Hanteringen ska vara uppföljningsbar.   

• Det ska på ett enkelt sätt vara möjligt att hämta ut olika statistikuppgifter.   

Vilka avvikelser omfattas av riktlinjen?  

Riktlinjen berör hanteringen av de avvikelser som är direkt relaterade till en brukare eller 

knuten till arbetet runt brukarna inom verksamhetsområdena. Det innebär att avvikelserna 

kan vara kopplade till en eller flera av de lagrum som är tillämpliga, till exempel:  

• Socialtjänstlagen (2001:453)  

• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt  

• Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)  

  

Hantering av avvikelser inom socialtjänsten och tillhörande hälso- och sjukvård regleras 

också i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Se Tibro kommuns ledningssystemet för systematiskt 

kvalitetsarbete. 

 

Löpande information om riktlinjen  
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Respektive chef har ansvar för att samtliga medarbetare har kännedom om riktlinjen samt 

kunskap om vikten av att registrera avvikelser liksom att gällande rutiner tillämpas. 

Information ska ges skriftligt och muntligt såväl vid nyanställning som fortlöpande, samt när 

enheten tar emot elever/studenter. 

Följsamhet till riktlinjen och frågor knutna till avvikelsehanteringen ska löpande följas upp 

inom respektive verksamhet. Information ska ges årligen vid arbetsplatsträff eller liknande.   

 

Avvikelser  

En avvikelse är en händelse som inte stämmer med normal rutin och/eller förväntat vård- 

och omsorgsprocess. Syftet är att identifiera och åtgärda strukturella brister och brister i 

verksamhetens rutiner.  

Exempel på avvikelse kan vara: 

• Ej utförd ordinerad/delegerad insats ex. rehabiliterande träning/läkemedelsgiva 

• Ej utförd insats på grund av verksamheten ex. inköp, dusch  

• Avvikelse från genomförandeplan eller vårdplan 

• Brister i rättssäkerheten 

• Bristande bemötande 

• Brister i teknik 

• Brister i/handhavande av medicinteknisk produkt 

• Brister i samverkan osv. 

Avvikelser och klagomål/synpunkter inom förvaltningen ska dokumenteras i förvaltningens 

verksamhetssystem. Vid avvikelse inom den externa samverkan ska rapportering ske i Med 

Control Pro. 

Vid avvikelse inom förvaltningen som är knuten till brukare/vårdtagare ska den rapporteras 

under ”avvikelse” i brukarens träd. Vid avvikelse som kan innebära/innebär brister för flera 

brukare/vårdtagare ska den rapporteras under ”avvikelse ej person” (ex. alla trygghetslarm 

ligger nere, personal finns ej på plats osv). 

Missförhållande – Lex Sarah   

Ibland inträffar händelser som är av mer allvarlig karaktär. Det kan handla om att något som 

inträffat eller utgjort risk för missförhållande eller missförhållande. Ett missförhållande kan 

vara såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat 

skäl någon underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har 

medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Om en 

medarbetare uppmärksammar något som kan vara ett missförhållande och/eller risk för 

missförhållande hanteras detta enligt processen för lex Sarah, se riktlinje för Lex Sarah. 

Lex Sarah rapporteras likt avvikelser under ”avvikelse” i brukarens träd och under 
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”avvikelse ej person”. Vid rapportering bockas ruta ”avvikelsen kan vara föremål för en Lex 

Sarah utredning”.  En dokumentation kring händelsen och åtgärder görs också i den 

enskildes journal.  

Vårdskada – Lex Maria   

På motsvarande sätt som lex Sarah finns en bestämmelse inom hälso- och sjukvården som 

rör händelser av mer allvarlig karaktär. Här är benämningen lex Maria och handlar om 

händelser som inneburit en vårdskada och/eller som hade kunnat innebära en vårdskada. 

Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall 

som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med 

hälso- och sjukvården.  För denna hantering finns en särskild riktlinje. Lex Maria 

rapporteras likt avvikelser under ”avvikelse” i brukarens träd och under ”avvikelse ej 

person”. Vid rapportering bockas ruta ”avvikelsen kan vara föremål för en Lex Maria 

utredning”.  En dokumentation kring händelsen och åtgärder görs också i den enskildes 

journal.  

Synpunkter och klagomål  

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ta emot och 

utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Alla som kommer i kontakt med 

kommunens tjänster och verksamheter har rätt att lämna synpunkter och klagomål.  Du 

som tar emot en synpunkt eller ett klagomål ska rapportera detta i verksamhetssystemet 

under ”avvikelse ej person”. Av dokumentationen i verksamhetssystemet ska det också 

framgå vem som har framfört synpunkt/klagomål liksom vilka åtgärder som vidtagits.  

Barn som far illa 

Om du får kännedom om att ett barn far illa är du skyldig att anmäla det vidare till 

socialnämnden. Anmälningsskyldigheten regleras av 14 kap 1 § i socialtjänstlagen (SoL) 

som har följande lydelse:  

”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 

ingripa till en underårigs skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars 

verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården 

och socialtjänsten är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet 

får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en 

underårigs skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter”.   

Anmälan görs till 1:e socialsekreterare eller enhetschef på myndighetsenheten via växeln. 
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Process avvikelsehantering  

En och samma process gäller för hanteringen av avvikelser, oavsett lagrum, för att alla i 
verksamheten ska känna igen sig oberoende av om avvikelsen rör en hälso- och 
sjukvårdsinsats (t ex utebliven medicin, utebliven träning) eller en avvikelse som hör 
hemma inom omsorgen – såsom utebliven insats, brister i bemötande m.m. Se process för 
avvikelsehantering för mer information: 

  

Steg 1: händelse inträffar  

En händelse som utgör en avvikelse inträffar i verksamheten, klagomål/synpunkter 

inkommer. En avvikande händelse är allt som inte stämmer med normal rutin och förväntat 

vård-/omsorgsförlopp.  

 AVVIKELSEN  2 
HANTERAS,  

REGISTRERAS  
OCH  

DOKUMENTERAS 

 AVVIKELSEN  3 
SKICKAS TILL  
ANSVARIG  
MOTTAGARE/ 
UTREDARE 

8   AVVIKELSEN  
AVSLUTAS  

1   AVVIKELSEN  
INTRÄFFAR 

 ÅTERKOPPLING 

4  AVVIKELSEN  
UTREDS INTERNT 

 ÅTGÄRDER  6 
VIDTAS OCH  

FÖLJS UPP 
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Steg 2: avvikelsen hanteras, registreras och 

dokumenteras  

Den medarbetare som uppmärksammar händelsen/mottager klagomål/synpunkt ansvarar 

för att den registreras i verksamhetssystemet och/eller på andra sätt som gäller för den 

aktuella avvikelsen, utan dröjsmål senast inom 3 dagar. En dokumentation kring avvikelsen 

görs också i den enskildes journal, ej vid klagomål/synpunkter från externa. Medarbetaren 

ansvarar också för att ta de omedelbara kontakter som fordras utifrån den händelse som 

inträffat för att bedömning om omedelbara åtgärder behöver vidtas. Det kan handla om att 

kontakta ansvarig chef eller tjänstgörande sjuksköterska.   

Steg 3: avvikelsen skickas till ansvarig chef   

När medarbetaren registrerat avvikelsen i verksamhetssystemet skickas den till ansvarig 

chef. Utöver att ta emot avvikelsen ansvarar chefen för att göra en bedömning om några 

ytterligare omedelbara åtgärder behöver vidtas utifrån händelsen som inträffat. Detta är 

viktigt eftersom det annars finns risk att händelsen återupprepas under tiden som 

avvikelsen utreds. Enhetschefen ansvarar för att avvikelsen skickas till de andra 

yrkeskategorier som kan vara berörda av händelsen (t ex MAS, SAS, sjuksköterska, 

arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut).   

Steg 4: chefen bedömer hur allvarlig avvikelsen var   

När chefen tar emot avvikelsen gör denne också en bedömning av hur allvarlig avvikelsen 

var, och hur stor sannolikheten är att den återupprepas. I vissa fall kan det 

tvärprofessionella teamet vara en hjälp i bedömningen. För bedömningen finns en 

framarbetad metod som består av tre steg:      

1. Bedömning av händelsens allvarlighetsgrad  

2. Bedömning av sannolikheten för att händelsen upprepas  

3. Bedömning av riskens storlek  
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Bedömning av händelsens allvarlighetsgrad  

  

Med hjälp av tabellen nedan bedömer chefen hur allvarlig händelsen var. Uppgiften förs in 

på den aktuella avvikelsen i verksamhetssystemet.  

Allvarlighetsgrad  Exempel på konsekvenser  

Mycket stor (4)  Dödsfall som inte beror på naturlig död (t ex självmord).   

Allvarliga bestående fysiska/psykiska skador.   

Stor och bestående funktionsnedsättning.  

Inlåsning eller tvångsåtgärder som sker utan lagstöd.  

Hot eller konsekvenser som drabbar flera brukare och/eller  som 

pågått under längre tid.  

Betydande (3)  Fysiska/psykiska skador.  

Inlåsning eller tvångsåtgärder som sker utan lagstöd.  

Hot eller konsekvenser som drabbar flera brukar och/eller  som 
pågått under längre tid.  

Förlängd vårdperiod/omsorgsperiod och eller förhöjd  

vårdnivå/omsorgsnivå (ökat behov).  

Måttlig (2)  Övergående fysisk/psykisk skada/funktionsnedsättning.   

Hot eller konsekvenser som drabbat en brukare och/eller  som 

rapporterats för första gången.  

Mindre (1)  Mindre obehag eller obetydlig skada.  
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Bedömning av sannolikheten för att händelsen upprepas  

  

Nästa steg handlar om att bedöma sannolikheten för att händelsen upprepas med stöd av 

nedanstående tabell. Uppgiften förs in på den aktuella avvikelsen i verksamhetssystemet.  

Sannolikhet för de inträffade  Förekomst/vanlighet  

Mycket stor (4)  Kan inträffa dagligen  

Stor (3)  Kan inträffa varje vecka  

Liten (2)  Kan inträffa varje månad  

Mycket liten (1)  Kan inträffa 1 gång/år  

  

  

Bedömning av riskens storlek  

  

Med hjälp av uppgifterna i steg 1 och 2 kan nu riskens storlek bedömas med hjälp av 

riskmatrisen nedan.   
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När ska jag utreda själv som chef, och när behöver jag kontakta andra?  

Med stöd av analysen som nu gjorts får chefen stöd i hur avvikelsen bör hanteras.   

Risk 1-2 = händelsen utreds av enhetschef, ev. med hjälp av tvärprofessionellt team  

Risk 3-6 = indikation på missförhållande/risk för missförhållande, vårdskada/risk för 

vårdskada. Konsultera SAS eller MAS  

Risk 8-16 = indikation på allvarligt missförhållande/risk för allvarligt missförhållande, 

allvarlig vårdskada/risk för allvarlig vårdskada. Ta alltid kontakt med SAS eller MAS.  

Uppgiften om bedömning av riskens storlek förs också över till den utredning som sedan 

görs.   

Steg 5: avvikelsen utreds  

Chefen inleder nu utredning av händelsen som inträffat. I utredningsarbetet kan chefen 

behöva inhämta uppgifter från andra professioner, såsom sjuksköterska, arbetsterapeut, 

sjukgymnast/fysioterapeut, för att få en heltäckande bild av det som inträffat. Utredningen 

ska färdigställas så snart som möjligt, dock senast inom tre veckor från det att händelsen 

inträffat. Utredningen görs i verksamhetssystemet. Utredningen syftar främst till att 

klarlägga:   

• Vad har hänt?   

• Varför har det hänt?   

• Vad kan göras för att förhindra att något liknande inträffar igen?  

  

En utredning ska inte vara mer omfattande än vad omständigheterna kräver.  

När det gäller händelser som har inneburit och/eller kunnat innebära vårdskada eller 

missförhållande beskrivs vad utredningen ska den utredning enhetschef skapat skickas till 

SAS eller MAS. 

Steg 6: åtgärder vidtas och följs upp  

Under utredningsarbetet tydliggörs också vilka åtgärder som behöver vidtas utifrån den 

händelse som inträffat. Chefen ansvarar för att åtgärder vidtas och följs upp om inget annat 

anges.  

Steg 7: återkoppling 

Återkoppling till brukaren och den som rapporterat avvikelsen görs.    
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Steg 8: avvikelsen avslutas   

När utredningen är genomförd och de åtgärder som fordras är vidtagna avslutas 

avvikelsen.    

Lärande och redovisning  

För att verksamheten ska få ett aktivt lärande utifrån de avvikelser som inträffar ska 

enhetschefen regelbundet ta upp dessa, exempelvis på arbetsplatsträffar.   

En sammanställning av det totala antalet avvikelserapporteringar redovisas två gånger per 

år till socialnämnden, förvaltningens ledningsgrupp och de olika arbetsplatserna. Ansvaret 

för dessa sammanställningar har medicinskt ansvarig sjuksköterska/kvalitetssamordnare. 

Utifrån sammanställningen diskuteras resultatet och eventuella förbättringsområden centralt 

i ledningsgruppen.   

  

Årligen görs en sammanställning/analys av avvikelser i samband med upprättandet av 

kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen. Ansvariga är MAS/Kvalitetsutvecklare och 

SAS/Kvalitetsutvecklare.   

Avvikelsehantering mellan kommun och 

region 

För att kontinuerligt förbättra kvaliteten i informationsöverföringen mellan kommun och 

landsting krävs en fungerande avvikelserapportering. Detta hanteras inte i kommunens 

verksamhetssystem.  

Vad ska rapporteras  

Då det inte fungerar tillfredsställande i informationsöverföringen ska det som avviker 

rapporteras.  

Det kan exempelvis handla om:  

• Brister i informationsöverföring mellan landsting och kommun  

• Felaktig, otillräcklig, avsaknad av eller vilseledande instruktion, information eller 

dokumentation   

• In- och utskrivningsprocessen SAMSA  
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• Läkemedelsordination  

• Ingen följsamhet i avtal och lokala överenskommelser  

• Tillbud och risker där personskada skulle kunna uppstå   

• Fallolyckor och fallskador   

• Olika typer av förväxlingar (läkemedel, dokumentation, identitet och så vidare)   

• Synpunkter från patient/närstående/kund   

• Brister i eller felaktig läkemedelshantering  

• Brister i vården/omvårdnaden   

• Felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling   

• Vårdrelaterade infektioner   

Vem och hur ska rapportera  

All personal som arbetar inom vård- och omsorg och som varit inblandad i eller iakttagit 

någon av ovanstående avvikelser ska rapportera avvikelsen, det vill säga att den som 

uppmärksammar avvikelsen kontaktar de yrkeskategorier som registrerar avvikelsen. För 

närvarande är det enhetschef, biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt 

fysioterapeuter/sjukgymnaster. För att kunna registrera avvikelser krävs en säker 

inloggning med tjänsteID. Avvikelsen skickas till samordningsansvarig inom kommunen, 

som är medicinskt ansvarig sjuksköterska eller verksamhetschef inom vård och omsorg 

eller verksamhetschef inom IFO/FN enligt särskild rutin. Samordningsansvarig sänder 

därefter vidare till berörd enhet inom regionen  

Inkommen avvikelse från region till kommunen  

Avvikelse från regionen inkommer till samordningsansvarig som handlägger avvikelsen 

enligt särskild rutin.  

 

Avvikelser som rör andra huvudmän  

Följande delar gäller när en registrerad avvikelse ska leda till ytterligare 

åtgärder/handläggning där annan huvudman är inblandad. Det är fortfarande den 

medarbetare som uppmärksammar händelsen som ansvarar för att den registreras i 

verksamhetssystemet. Enhetschef eller legitimerad personal ansvarar för vidare 

rapportering till annan huvudman, se nedan. 
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Medicinskteknisk produkt - Hjälpmedel   

Som ett komplement till ovanstående rutin för avvikelserapportering ska följande göras då 

det handlar om hjälpmedel:  

Ur Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och 

sjukvården, SOSFS 2008:1, kap 6, §3 står följande: ”Anmälan ska göras vid funktionsfel 

och försämring av en produkts egenskaper eller prestanda samt vid felaktigheter och brister 

i märkningen eller bruksanvisningen som kan leda till eller har lett till   

1. en patients, en användares eller någon annan persons död, eller   

2. en allvarlig försämring av en patients, en användares eller någon annan persons 

hälsotillstånd.”  

 

Medicinskteknisk produkt 

Begreppet medicintekniska produkter innefattar produkter som används inom alla delar av 

hälso- och sjukvården. Exempel på medicintekniska produkter är kompresser, sprutor, 

kanyler, blodsockermätare, katetrar, till exempel urinkateter, kärlkateter, infusionsaggregat 

och pumpar för läkemedelstillförsel etc. Produkterna används också av enskilda för 

egenvård och som hjälpmedel i vardagen så som sjukhussäng, rullstol, rollator etc.  

Hjälpmedel grundutrustning 

Varje biståndsbedömt särskilt boende, dagverksamhet och vårdenhet ska vara 

grundutrustad med hjälpmedel som ingår i kommunernas bassortiment, lista över dessa 

produkter finns på Inredan. Bassortimentet som ska finnas består av en grundutrustning av 

hjälpmedel som gör att miljön motsvarar behoven hos dem som vistas där. Dessa 

hjälpmedel ska inte behöva omfattande individuell anpassning och ska utan större 

svårigheter kunna användas av de personer som vistas i verksamheten. Detta enligt 

verksamhetens syfte enligt Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel i 

Västragötalandsregionen. 

Hjälpmedel Personligt  

Personligt hjälpmedel kan förskrivas när kravet på grundutrustning är uppfyllt men inte 

täcker det individuella behovet. Personliga hjälpmedel är alltid utprovade och anpassade till 

patienten och ska inte användas av någon annan. Specialanpassade produkter ska alltid 

förskrivas som personliga hjälpmedel.  Dessa hyrs via hjälpmedelscentralen  
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Den personal som uppmärksammar felaktighet eller brist gällande hjälpmedel eller annan 
medicinskteknisk produkt ansvarar för att:  
 

• Produkten och/eller tillbehöret omedelbart tas ur bruk om det är trasigt och/eller risk 
finns att patienten kan komma till skada vid fortsatt användning  

• Rapporterar muntligen händelsen omgående till ansvarig förskrivare som vid 
grundutrustning är enhetschef och vid personligt hjälpmedel kan vara arbetsterapeut 
eller fysioterapeut/ sjukgymnast eller sjuksköterska 

• Rapportera händelsen i verksamhetssystemet enligt ovan beskrivning 

• Enhetschef eller leg personal som mottagit information om händelsen ansvarar för 
att informera medicinsk ansvarig sjuksköterska 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att:  

• Utreda och analysera händelsen, initiera eventuell teknisk utredning samt bedöma 

när det är aktuellt med anmälan om negativ händelse och tillbud med 

medicinteknisk produkt  

• Anmäla händelsen till Inspektion för vård och omsorg, leverantör och 

Läkemedelsverket via blankett ”Anmälan om negativa händelser och tillbud med 

medicintekniska produkter”. 

• Återrapportera tillverkares och Läkemedelsverkets svar till berörd enhetschef, 

förskrivare. 

 

 

Hjälpmedel som ingår i grundutrustning har kommunen ansvar för att lagra i det skick det 
fanns i samband med tillbudet i sex månader. Hjälpmedlet ska tydligt märkas så att inga 
missförstånd kan uppstå. Har leverantör inte efterfrågat eller tagit hand om hjälpmedlet, kan 
hjälpmedlet åter tas i bruk efter att en tekniker från HMC gått igenom hjälpmedlet och 
avgjort om det behöver, kan repareras eller om det ska kasseras. Om hjälpmedlet ska tas i 
bruk skall det vara tvättat, rekonditionerat och reparerat och godkänt av tekniker HMC. I 
annat fall kasseras hjälpmedlet. 

Personligt hjälpmedlet skickas in av förskrivare i det skick det fanns i samband med 
tillbudet, tillsammans med en kopia av anmälan till Hjälpmedelscentralen. Hjälpmedlet ska 
tydligt märkas så att inga missförstånd kan uppstå.  

Dosförpackade läkemedel och leverans av dessa  

När avvikelser uppstår i de dosförpackade läkemedlen eller leverans av dessa ska en 

avvikelse skrivas så att felet kan rättas till för att minimera liknande händelser.  

Sjuksköterska som motar, upptäcker avvikelsen ansvarar för att rapportera avvikelsen på 

avsedd digital blankett, ”Avvikelseanmälan” som finns på Apotekets hemsida, 

apotekstjänst. Medicinskt ansvarig sjuksköterska email adress anges och så även kopia till 
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Dosleverantören återrapporterar till Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, som efter registrering återför svaret till ansvarig chef på berörd verksamhet.  

Uppsökande tandvård  

När avvikelser förekommer gällande den uppsökande tandvården ska avvikelsen 

rapporteras av ansvarig sjuksköterska på avsedd digital blankett som finns på 

Vårdsamverkan i Västra Götaland /Områden för samverkan /Tandvård och munhälsa 

/Tandvårdsintyg och uppsökande verksamhet   /Samverkansavvikelse för uppsökande 

verksamhet. Landstinget återrapporterar till Medicinskt ansvarig sjuksköterska som efter 

registrering återför svaret till ansvarig chef på berörd verksamhet.  

 

 

 

 

  



Sida 16 (23) 

 
 

Manual för avvikelserapportering 

Manual för utförare 

Vid avvikelse som berör en enskild ansvarar den personal som uppmärksammar för att den 

rapporteras i brukarens ”träd” i Treserva. Avvikelserapporten ska skrivas utan dröjsmål 

dock senast inom tre dygn från det att den upptäcktes. 
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Ange om avvikelse inträffat, en händelse inneburit risk för avvikelse eller om det inkommit 

synpunkt/klagomål. Ange verksamhet, enhet samt datum och tidpunkt för händelsen samt 

om personen varit ensam eller ej vid händelsen.   

 

Spara för att gå vidare. 

Meddelande visas med aktuella Enhetschefer kopplade till enheten. Vid bedömning att 

avvikelsen kan vara föremål för en Lex Sarah eller Lex Maria utredning ska meddelande även 

skickas till SAS – Elin Zell (Lex Sarah) eller till MAS - Annicka Klar (Lex Maria). 

 

 

Ange en utförlig beskrivning om händelseförloppet. 

Beskriv vilka akuta åtgärder som vidtagit. 

Rapportören anger vilka åtgärder som föreslås. 

Här anges område ex. fall samt aktivitet ex. fall med skada 

 

Om rapportören anser att avvikelsen är av allvarligare karaktär och anses kunna vara 

föremål för en Lex Sarah eller Lex Maria ska ovanstående bockas i. 
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Vid avvikelser som inte berör enskilda brukare ansvarar även den personal som 

uppmärksammar bristen/risken för att det rapporteras i Treserva. Avvikelserapporten ska 

skrivas utan dröjsmål dock senast inom tre dygn från det att den upptäcktes. Registrering sker 

under fliken avvikelse – ej person som du finner i övre menyn på ditt skrivbord. 

 

Därefter följer registreringen ovanstående manual (avvikelse-person). 

 

 

Manual för legitimerad personal och Enhetschef 

Vid avvikelse som berör en enskild ansvarar den personal som uppmärksammar för att den 

rapporteras i Treserva. Avvikelserapporten ska skrivas utan dröjsmål dock senast inom tre dygn 

från det att den upptäcktes.  

 

 

Genom att markera aktuell person i trädet och sedan Genvägar – avvikelsehantering – person. 
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Ange om avvikelse inträffat, en händelse inneburit risk för avvikelse eller om det inkommit 

synpunkt/klagomål. Ange verksamhet, enhet samt datum och tidpunkt för händelsen samt 

om personen varit ensam eller ej vid händelsen.   
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Spara för att gå vidare. 

Meddelande visas med aktuella Enhetschefer kopplade till enheten. Vid bedömning att 

avvikelsen kan vara föremål för en Lex Sarah eller Lex Maria utredning ska meddelande även 

skickas till SAS – Elin Zell (Lex Sarah) eller till MAS - Annicka Klar (Lex Maria). 

 

Vid avvikelser som inte berör enskilda brukare ansvarar även den personal som 

uppmärksammar bristen/risken för att det rapporteras i Treserva. Avvikelserapporten ska 

skrivas utan dröjsmål dock senast inom tre dygn från det att den upptäcktes. Registrering sker 

under genväg - avvikelsehantering – ej person. Därefter följer registreringen ovanstående 

manual (avvikelse-person). 

Ange en utförlig beskrivning om händelseförloppet. 

Beskriv vilka akuta åtgärder som vidtagit. 

Rapportören anger vilka åtgärder som föreslås. 

Här anges område ex. fall samt aktivitet ex. fall med skada 

 

Om rapportören anser att avvikelsen är av allvarligare karaktär och anses kunna vara 

föremål för en Lex Sarah eller Lex Maria ska ovanstående bockas i. 



Sida 21 (23) 

 
 

Manual för analys av avvikelse för Enhetschef  

När medarbetaren registrerat avvikelsen i verksamhetssystemet skickas den till ansvarig 

chef. Utöver att ta emot avvikelsen ansvarar chefen för att göra en bedömning om några 

ytterligare omedelbara åtgärder behöver vidtas utifrån händelsen som inträffat. Detta är 

viktigt eftersom det annars finns risk att händelsen återupprepas under tiden som 

avvikelsen utreds. Enhetschefen ansvarar för att avvikelsen skickas till de andra 

yrkeskategorier som kan vara berörda av händelsen (t ex sjuksköterska, arbetsterapeut 

och/eller sjukgymnast/fysioterapeut).   

För att hantera avvikelser välj mina avvikelser: 
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Avvikelser kopplade till din verksamhet visas. 

 

Öppna den avvikelse du vill analysera närmare. 

Välj lås upp och fyll i ytterligare information. För att lägga till information i de rutor som rapportör 

redan ange välj pennan. 

 

 

Välj spara innan du klickar på nästa. 

Bedömning av avvikelse. Här lägger du till om fler enheter varit involverade i den avvikande 

händelsen. Gör en riskbedömning genom att ange sannolikhetsgrad att det inträffar igen samt 

allvarlighetsgraden på den avvikande händelsen. En riskpoäng anges och vid 8 och över ska 

alltid Verksamhetschef samt MAS eller SAS kontaktas. 
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Väl spara och sedan nästa. 

Här anges åtgärder planerade och utförda, ange mer information genom anteckningar - klicka på 

pennan. 

 

Spara och sedan nästa. 

 

Efter utförd åtgärd ange vilken effekt åtgärden haft samt på vilket sätt genom att klicka pennan. 

Välj spara – slutför analys. 


