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Bakgrund 

Risk- och avvikelsehantering är en viktig del i arbetet med kvalitetssäkring och utveckling i 
verksamheten. Syftet med att rapportera risker och avvikelser är att identifiera orsaker till det 
inträffade och med hjälp av olika åtgärder förhindra att likande händelser sker igen.  

Med avvikelse menas negativ händelse som drabbar eller riskerar att drabba brukare.  
Risk- och avvikelsehantering innebär att identifiera och rapportera risker eller  
negativa händelser som inträffat. Rapporterade risker och händelser ska utredas för att  
klarlägga orsaker. Därefter ska lämpliga åtgärder tas fram för att förhindra att liknande risk 
eller händelse inträffar igen. Slutligen ska åtgärdernas effekt sammanställas och resultatet ska 
återföras för att skapa en lärande organisation.  

All personal inklusive elever och volontärer har en skyldighet att rapportera sådant som 
riskerar brukar- och patientsäkerhet.  

 

 

 

 

 
Anmälningsskyldighet av allvarliga händelser  

Förvaltningen har en anmälningsskyldighet för att rapportera allvarliga händelser, risker 
enligt lex Sarah, allvarlig vårdskada/risk för allvarlig vårdskada eller där brist i 
medicinteknisk produkt varit orsak. Det ingår även anmälningsskyldighet för 
personuppgiftsincidenter som innebär risk för brukares fri- och rättigheter.  

Lex Sarah   
Lex Sarah är en bestämmelse i SoL och LSS som innebär en skyldighet att rapportera och 
anmäla missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten. När en 
allvarlig händelse enligt lex Sarah inträffar är det Socialt ansvarig samordnare (SAS) som tar 
ställning till om anmälan ska ske och därefter anmäler händelsen till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO).  
 Enligt bestämmelserna om lex Sarah ska:  

• personal genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden 
till den som bedriver verksamheten.   

Avvikelsehantering handlar inte om att peka ut enskilda personers misstag, fel och 
brister utan är ett redskap för att upptäcka systemfel som förbättrar vården och 
omsorgen för brukaren/patienten!
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• den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade 
missförhållandet utan dröjsmål. 

• SAS, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla händelsen till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

• enhetschef årligen informera personal om rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah.  

Risk för allvarlig vårdskada/allvarlig vårdskada  
En vårdskada är ”en skada eller risk för skada som orsakas av felaktig, försenad eller 
utebliven hälso- och sjukvårdsinsats, där patienten har drabbats av eller hade kunnat drabbas 
av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom eller att patienten har avlidit”.  
När en allvarlig vårdskada/risk för allvarlig vårdskada inträffar deltar medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i utredningen, 
tillsammans med ansvarig enhetschef. MAS/MAR bedömer därefter allvarlighetsgrad och tar 
ställning till om anmälan ska ske. MAS ansvarar för att händelsen i dessa fall anmäls till IVO.  

Medicintekniska produkter  
Identifierad risk eller händelse där medicintekniska produkter som exempelvis hjälpmedel är 
inblandade ska anmälas till leverantör, tillverkare och Läkemedelsverket. Den 
medicinsktekniska produkten som orsakat skada ska sparas för att möjliggöra en fortsatt 
utredning, det gäller även bruksanvisningar och förpackningar.   
MAR ska alltid involveras i de avvikelser som involverar medicintekniska produkter. MAS 
ansvarar för att anmälan görs till leverantör, tillverkaren och läkemedelsverket vid avvikelser 
där medicintekniska produkter är inblandade.    

Avvikelse som graderas som 3 eller 4  

Är allvarlighetsgraden på avvikelsen 3 eller 4 ska information om avvikelsen alltid skickas till 
SAS, MAR och MAS, via meddelandefunktionen i Treserva. Skicka även ett mail via Outlook 
för info om nytt meddelande i Treserva.   

Arbetsgång när en avvikelse inträffat  

Personal som upptäcker en avvikelse ansvarar för att: 
• agera direkt om det behövs för att undvika mer skada. 
• rapportera avvikelse i Treserva, snarast. Det är den personal som upptäcker avvikelsen 

som rapporterar. Vid allvarlig händelse – ta direkt kontakt med din chef. 
• bocka i området lex Sarah i avvikelsen om händelsen bedöms som risk för 

missförhållande eller missförhållande. 
• delta i utredning av avvikelse.  
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Enhetschef ansvarar för att: 
• skyndsamt påbörja utredning samt bedöma allvarlighetsgrad. 
• fortlöpande dokumentera i pågående utredning. 
• analysera åtgärdernas effekt. 
• kontakta MAS/MAR/SAS vid allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga 

missförhållanden, allvarlig eller risk för allvarlig vårdskada inklusive självmord.  
• informera brukare/patient och dokumentera delaktighet i journal. 
• informera och involvera rätt profession, berörd personal samt eventuellt ytterligare 

chef. 
• avsluta avvikelse förutom de avvikelser som utreds enligt lex Sarah eller allvarlig 

vårdskada/risk för allvarlig vårdskada.  
• återkoppla till personal i ett lärande syfte.  
• återkoppla till mottagande chef/rapportörens chef om inte denna är medutredare.  
• bidra till en lärande organisation genom att förmedla erfarenheter från risk- och 

avvikelsearbetet på olika nivåer och i olika sammanhang.   
• vid chefsbyte ta över ansvaret för registrerade avvikelser som inte är avslutade.  

 

Legitimerad personal ansvarar för att: 
• Vid behov samverka med enhetschef vid utredning av avvikelse 
• Följa upp avvikelser relaterade till delegerade uppgifter  

 

Verksamhetschef eller motsvarande ansvarar för att: 
• skapa förutsättningar för en lärande organisation genom att regelbundet avsätta tid i 

ledningsgrupp för dialog och erfarenhetsutbyte kring risk- och avvikelsearbetet. 
Erfarenheterna ska användas i det systematiska brukar- och patientsäkerhetsarbetet.  

• överta enhetschefens utredningsansvar, enligt ovan, i de avvikelser där enhetschefen är 
direkt inblandad i händelsen.  
 

MAS, MAR och SAS ansvarar för att:  
• tillsammans med ansvarig chef utreda avvikelser med allvarlighetsgrad nivå 3 och 4. 
• bedöma vilka avvikelser som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt lex Sarah 

eller allvarlig vårdskada/risk för allvarlig vårdskada och/eller medicintekniska 
produkter. 

• informera och involvera brukare/patient om händelsen ska anmälas till IVO.  
• återkoppla bedömning till ansvarig/ansvariga chefer. 
• informera förvaltningschef och nämnd vid anmälan till IVO. 
• återkoppla svar och beslut från IVO och Läkemedelsverket till chef för vård- och 

omsorgsförvaltningen, nämnd, brukare och berörd verksamhet. 
• sammanställa, analysera och redovisa förvaltningens avvikelser till nämnd. 
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Riskanalys och handlingsplan 

Riskanalyser ska regelbundet genomföras i syfte att identifiera händelser som skulle kunna 
inträffa och påverka brukar- eller patientsäkerhet negativt. Vid riskanalys ska bedömning 
göras utifrån sannolikhet för att händelsen inträffar samt bedömning av negativa 
konsekvenser (allvarlighetsgrad).  
Riskanalyser kan göras på individnivå och på gruppnivå. Det kan behöva göras inför 
förändring av en verksamhet, inför förändringar av personalbemanning eller inför införande 
av nya arbetssätt och metoder. Efter genomförd riskanalys ska handlingsplan med åtgärder tas 
fram för att förebygga att händelser inträffar. 

Mall för riskanalys och handlingsplan: se stödjande dokument ”mall för riskanalys samt 
handlingsplan”. 

Personuppgiftsincidenter 

En av de vanligaste typerna av personuppgiftsincidenter är att uppgifter som skyddas av 
sekretess röjts för obehöriga. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är myndigheter skyldiga 
att inom 72 timmar rapportera personuppgiftsincidenter som innebär en risk för registrerades 
fri- och rättigheter.  

När ansvarig chef får in avvikelse där området personuppgiftsincident är ifyllt ska hen 
meddela förvaltningens ”nämndsekreterare med ansvarar för dataskyddsfrågor”. 

Vid längre frånvaro än två dagar eller längre perioder av ledighet ansvarar varje chef för att 
meddela ersättare till överordnad chef alternativt meddelar att det behövs ersättare så att 
annan chef tar över ansvaret.  

Användbara länkar 

• Manualer och utbildningsmaterial kring risk- och avvikelsehantering 
• Samlat stöd för patientsäkerhet, Socialstyrelsen 

Styrdokument 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete SOSFS 2011:9  

• Socialtjänstlag (2001:453)  
• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)  
• Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)  

https://intranet.molndal.se/social/grupper/filer.4.3ab71fe3148621a2ed229b08.html?folder=19.6c98d5401699dca9e889d6d
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/?utm_content=hs-foreskrifter&utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20119-om-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20119-om-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20119-om-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20119-om-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
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• Patientsäkerhetslag (2010:659)  
• Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har 

medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada  
• Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679)  

  

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
https://www.ivo.se/yrkesverksamma/anmal-brister-och-risker/anmalan-enligt-lex-maria/
https://www.ivo.se/yrkesverksamma/anmal-brister-och-risker/anmalan-enligt-lex-maria/
https://www.ivo.se/yrkesverksamma/anmal-brister-och-risker/anmalan-enligt-lex-maria/
https://www.ivo.se/yrkesverksamma/anmal-brister-och-risker/anmalan-enligt-lex-maria/
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/

