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  Rutin för avvikelserapportering 

 

 

 
Bakgrund: Verksamheten inom vård och omsorg, LSS är omfattande och i vissa fall 

riskfylld. Tillbud och skador sker trots allt förebyggande arbete som bedrivs. Genom 

kontinuerligt arbete med risk och avvikelsehantering sker en egenkontroll av den egna 

verksamheten, vilket är viktigt för fortsatt kvalitetsarbete.  

 

Regelverk: SOSFS 2005:28, 24§ 3 HSL, Lex Maria, Patientsäkerhetslag (2010:659)SOSFS 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ( SOSFS 2011:9).  

 

Syftet med avvikelserapporteringen är att öka kunskapen om risker i verksamheten samt 

utifrån erfarenheter av avvikelser förbättra arbetsmetoder och rutiner och förhindra att 

negativa händelser upprepas. Det skall ses som ett led i kvalitetstänkande med ständiga 

förbättringar i verksamheten. 

 

Rutin: All personal är skyldig att rapportera synpunkter, klagomål och avvikelser samt 

bidra med händelseanalys och åtgärdsbeskrivning.  
 

Avvikelse är en icke förväntad händelse i verksamheten som medfört eller skulle kunna 

medföra skada hos en brukare/patient.  

Rapportering skall ske omedelbart i anslutning till upptäckten av en händelse/incident. 

Händelser som rör SoL - ärenden rapporteras till närmaste enhetschef.  

HSL - ärenden rapporteras till legitimerad personal. (Sjuksköterska, arbetsterapeut eller 

sjukgymnast, beroende på händelsen) 

 

Blankett AVVIKELSERAPPORTERING 
Blanketten kan användas av all personal som på något vis blir berörd av en händelse som man 

inte förväntat sig i samband med service, omvårdnad, vård eller behandling. 

Personal dokumenterar händelsen, skriver avvikelserapporten och lämnar den till 

enhetschefen eller sjuksköterskan.  

Inom de distrikt/enheter som alla dokumenterar i Safe Doc registreras avvikelsen direkt 

i verksamhetssystemet och skickas mellan olika yrkesprofessioner enligt förinställt flöde. 
 

Läkemedelshantering: Glömd dos, dubbel dos eller förväxling av läkemedel rapporteras 

omedelbart till sjuksköterska för ställningstagande till åtgärd. Dokumenteras i journal.  

Om man använder sig av pappersblankett ska personal som upptäckt händelsen skriva i sida 1. 

Överlämnar avvikelsen vidare till den som troligen orsakat händelsen för fortsatt ifyllande av 

blankett.  
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Rapporten lämnas sedan till ansvarig sjuksköterska och enhetschef för anteckningar/ 

bedömning och åtgärd.  Sjuksköterska antecknar vilket/vilka läkemedel som blivit fel och 

händelsen dokumenteras i datajournalen dvs. både i patientjournalen och i avvikelsemodulen. 

Sjuksköterska går igenom händelsen med personalen.  

Om sjuksköterska har bedömt att avvikelsen medfört eller inneburit risk för allvarlig skada 

eller sjukdom för brukaren/patienten skall sjuksköterska omedelbart ta kontakt med MAS. 

Kopia skickas alltid till MAS om händelsen föranlett läkarkontakt.  

Inom de distrikt/enheter som alla dokumenterar i Safe Doc registreras avvikelsen direkt 

i verksamhetssystemet och skickas mellan olika yrkesprofessioner enligt förinställt flöde. 
Avvikelserapporten förvaras hos sjuksköterska 3 år.  

Sjuksköterska och enhetschef går igenom avvikelserapporterna regelbundet på respektive 

enhet.  

MAS ansvarar för att utreda, analysera och följa upp allvarliga avvikelser samt identifiera och 

besluta om anmälan enligt Lex Maria. 

MAS sammanställer alla avvikelserapporter i den årliga patientsäkerhetsberättelsen som 

återkopplas till verksamheten och nämnd.  

 

Hjälpmedel:  

Personal kontaktar rehabteamet vid tillbud eller olycka med tekniskt hjälpmedel. 

Avvikelserapport skrivs av personalen, lämnas till enhetschef  rehabteamet.  

Kopia till MAS. Genomgång av avvikelser på respektive enhet görs regelbundet. 

Rehabteamet rapporterar på en speciell blankett vid fel på ett tekniskt hjälpmedel och tar 

kontakt med tillverkaren av produkten. Kopia till MAS. 

Avvikelserapporten förvaras hos Rehab 3 år. 

MAS sammanställer i patientsäkerhetsberättelsen. 

 

Våld och hot: 

Här handlar det om brukarens/patientens agerande. 

Personal som blivit utsatt för våld och/eller hot rapporterar till enhetschef på särskild blankett. 

 
Insatser och behandling: 

Vid utebliven eller felaktigt utförd insats/behandling/vårdåtgärd registreras avvikelsen direkt 

in i verksamhetssystemet.   

 

Blankett  FALL - AVVIKELSERAPPORTERING 
Speciell blankett för fallrapport har tagits fram för att belysa vissa frågeställningar.  

Personal skriver i rapporten och går igenom checklistan. 

Rapporten lämnas till brukarens kontaktman  enhetschef  rehabteam   sjuksköterska  

enhetschef. 

Kopia till MAS om avvikelsen föranlett läkarkontakt.  

 

Inom de distrikt/enheter som alla dokumenterar i Safe Doc registreras avvikelsen direkt 

i verksamhetssystemet och skickas mellan olika yrkesprofessioner enligt förinställt flöde. 
 

Regelbundet görs genomgång på avvikelser som inträffat på respektive enhet tillsammans 

med berörda personalgrupper. Avvikelserapporterna förvaras hos enhetschef 3 år. 

Enhetschef ansvarar för att fallincidenterna läggs in i avvikelsemodulen och sammanställer i 

verksamhetsberättelsen. 

Fall som inträffar på natten i ordinärt boende lämnas till enhetschef i hemdistrikten. 

Enhetschef  kontaktman  rehabteam sjuksköterska  enhetschef. 
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Blankett för avvikelse vid informationsöverföring samt vårdplanering 
Blanketten används av omsorgshandläggare, enhetschef, sjuksköterska och rehabteam vid fel i 

samband med informationsöverföring och/eller samordnad vårdplanering. Skickas till MAS 

som kontaktar sjukvården. Vid avvikelse för omedelbar åtgärd i samband med hemgång efter 

SVPL används blanketten ” Faxmeddelande angående avvikelse för omedelbar åtgärd”.  

 

Blankett Anmälan om synpunkter och klagomål  
Se särskild rutin 

Rutiner vid anmälan enligt Lex Sara; 
Se särskild rutin 

Rutiner för Lex Maria 
Om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas 

av allvarlig skada eller sjukdom skall medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) kontaktas 

omedelbart. MAS tar ställning till om avvikelsen skall anmälas enligt Lex Maria samt 

ansvarar för utredning och att sådan anmälan inkommer till Socialstyrelsen inom två månader 

från det inträffade. MAS ansvarar även för att ärendet vidarebefordras till socialnämnden.  

 

Anmälan enligt Lex Maria 

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen ( 2010:659) anmäla till socialstyrelsen de 

händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 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. 

Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som är bestående och inte ringa, eller har lett till 

att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 

Kompletterande bestämmelser finns också i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(SOSFS 2005:28, 2010:4) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. 

Händelser som bör föranleda Lex Maria anmälan: 

• Fallskador som lett till allvarliga konsekvenser för patienten och som uppstått på grund 

av brister i samband med undersökning, vård eller behandling. 

• Händelser där läkemedel är inblandade, om de föranlett eller borde ha föranlett aktiva 

behandlingsåtgärder eller överföring av patienten till en annan vårdenhet. 

• Utebliven eller fördröjd undersökning, diagnos, vård, behandling eller rehabilitering 

som varit motiverad enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. 

• Felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling. 

• Felaktig, otillräcklig eller vilseledande information till patienten eller närstående. 

• Felaktig, otillräcklig eller vilseledande information eller instruktion till personalen vid 

behandlande eller mottagande vårdenhet i samband med överlämnande/övertagande av 

patient. 

• Felaktig användning eller felaktigt underhåll av medicintekniska produkter eller annan 

utrustning och informationssystem. 

• Allvarliga händelser som förorsakats av brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation 

eller i samarbetet mellan olika vårdgivare. 

Självmord 

En anmälan skall alltid göras om en patient inom 4 veckor efter vårdkontakt begått 

självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom. 

Anmälan 
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska har socialnämndens uppdrag att ansvara för 

anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. 

Innehåll: 

Anmälan skall göras på socialstyrelsens blankett och skall innehålla en intern utredning 

som innefattar: 

1. händelseförlopp, 

2. omedelbart vidtagna åtgärder, 

3. identifierade orsaker till händelsen, 

4. riskbedömning, dvs. sannolikheten för att liknande händelser skall inträffa igen och 

tänkbara konsekvenser, 

5. händelser av liknande art som tidigare har inträffat i verksamheten, 

6. riskförebyggande åtgärder som vidtagits med utgångspunkt från bedömningen. 

Utredningen skall även kompletteras med: 

• kopia av patientens fullständiga journal för aktuellt vårdtillfälle 

• gällande rutiner i tillämpliga delar 

• berörd personals redogörelse 

• patientens- /närståendes redogörelse 

• beskrivning av verksamhetens organisation och bemanning 

• berörd personals utbildningsnivå, tjänstgöringstid och anställningsform 

Då medicinteknisk produkt är inblandad i händelsen skall utredningen kompletteras med: 

• produktinformation 

• bruksanvisning 

• medicinteknisk utredning 

• anmälan/rapport på medicinteknisk avvikelse 

Information 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar patient eller närstående om Lex Mariaanmälan 

samt ansvarar för att kopia överlämnas på socialstyrelsens beslut efter anmälan. 

Anmälan och att patient/närstående informerats ska av medicinskt ansvarig sjuksköterska, 

MAS, dokumenteras i omvårdnadsjournalen. 

Händelseanalys 

Händelseanalys är en metod för att reda ut vad som hände, orsaker till händelsen och vad 

man kan göra för att förhindra att händelsen inträffar igen. Metoden bör användas vid 

allvarliga avvikelser eller vid upprepade avvikelser av samma typ. 

 

 

2010-04-05, 2012-04-03, 2014-04-09 Elisabeth Rubin, MAS  


