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Bakgrund 

Riktlinje för avvikelserapportering i samverkan med aktörer utanför vård- och 
omsorgsförvaltningen omfattar alla verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen samt 
de externa utförare som antingen driver entreprenad eller ingår i LOV. Riktlinjen beskriver hur 
avvikelser ska rapporteras i samverkan med aktörer utanför förvaltningen och gäller för all 
personal inklusive elever och volontärer.  

Avvikelserapportering i samverkan 

All personal ska rapportera händelser som riskerar att leda till eller har lett till negativ händelse 
för brukaren/patienten, där leverantörer och andra huvudmän (exempelvis statliga myndigheter, 
kommunal förvaltning, sjukhus, primärvård eller annan likartad organisation) har helt eller 
delvis ansvaret för händelsen. Vård- och omsorgsförvaltningen samt de externa utförare som 
antingen bedriver entreprenad eller ingår i LOV ska utreda händelser påtalade av ovanstående 
aktörer. 

Vård och omsorgsförvaltningen i Mölndal stad är anslutna till regionens avvikelsesystem 
Medcontrol PRO för att kunna rapportera och ta emot avvikelser i vårdsamverkan. 

Avvikelser som identifierats av vård- och omsorgsförvaltningen eller 
de externa utförare som antingen bedriver entreprenad eller ingår i 
LOV: 

Personal som identifierat händelsen ska 

• Rapportera avvikelsen i avvikelsemodulen Treserva 
• Kontakta extern aktör direkt om omedelbara åtgärder behöver utföras 

 

Ansvarig chef ska 

• Säkerställa att det framgår i den registrerade avvikelsen vilken extern vårdgivare 
som ska ansvara för utredning av avvikelsen dokumentation i avvikelsen.  

• Meddela MAS, MAR eller SAS via treservameddelande om identifierad avvikelse 
för rapport i Medcontrol Pro. 

• Återkoppla inkommande svar/utredning till medarbetare/rapportör av avvikelsen. 
• Avsluta avvikelsen i Treserva efter att svar/utredning har registrerats av MAS, 

MAR eller SAS. 
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MAS, MAR och SAS ska 

• Omhänderta avvikelser i vårdsamverkan som meddelas av enhetschef och 
rapportera in dessa i Medcontrol Pro. 

• Ta emot inkommande svar/utredning från annan vårdgivare i Medcontrol Pro, 
dokumentera informationen i Treservas avvikelsemodul. 

• Meddela enhetschef för den verksamhet som registrerat avvikelsen. 

När avvikelse identifieras av verksamhet utanför förvaltningen: 

MAS, MAR och SAS ska 

• Bevaka inkommande avvikelse i Medcontrol PRO  
• Dokumentera inkommande avvikelse i Treservas avvikelsemodul.  
• Meddela berörd enhetschef om avvikelsenummer. 
• Ansvara för att svar/utredning skickas i Medcontrol PRO till rapporterande 

vårdgivare när berörd enhetschef meddelat att utredning är klar. 
 

Ansvarig chef ska 

• Utreda samt dokumenterar utredningen i Treservas avvikelsemodul 
• Skicka meddelande till MAS, MAR och SAS när utredningen är klar 
• Informera berörd brukare/patient 

 

När enhetschef slutar och ny person tar över uppdraget tar den nya enhetschefen över ansvaret 
för pågående avvikelser. 

Avvikelse enligt SAMSA (samordnad vård och omsorgsplanering) 

Chefer, handläggare, legitimerad personal ska identifiera och rapportera avvikelser vid brister 
gällande samordnad vård- och omsorgsplanering. Dessa hanteras på samma sätt som 
avvikelserapportering i samverkan.  

Styrdokument  

• SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
• Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
• Socialtjänstlagen (2001:453) 
• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  
• Rutin för avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom LGS området 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2011-6-38.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
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/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/56d1b373-b62b-44ae-b47d-a3f4be924426/Rutin%20f%C3%B6r%20avvikelsehantering%20i%20samverkan.pdf?a=false&guest=true

