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 Datum:  2017-12-19  

Dokumenttitel:  Avvikelsetyper, förklaring till sökorden   
 

Område för avvikelse  

OBS. Gråmarkerade områden används endast av IFO, ej ÄO/FN 

 

Annan händelse  
Används endast i undantagsfall. Uteslut först alla andra sökord.  

Avvikelse i Närvårdssamverkan  
Här skrivs alla avvikelser, oavsett ämne som gäller annan vårdgivare.  

Behandling felaktig/utebliven  
Behandling som har delegerats av sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut i vårdplan och som 
utförts felaktigt eller inte utförts som planerat.  

Brist i bemötande  
Personal kränker en brukares rättigheter genom nonchalans, ordval, språkbruk. Utreds enligt Lex Sarah. 

Brist i handläggning 
Brist i informationssäkerhet 

  

Brist i informationsöverföring   
Brister i såväl intern som extern informationsöverföring/rapportering.  
Meddelande skickas (i Treserva) till MAS för vidare omhändertagande.  
Ange nummer på avvikelse alternativt ärendenummer SVPL i meddelandet.  

Brist i tillsyn 
Brist i utförande av insats 
Brist till skydd för barn, unga, missbrukare 

 

Brukare avviker från platsen  
Brukare avviker utan att detta omedelbart uppmärksammas av personal.  

Brukare skadar sig själv  
Brukaren vänder sin ilska/ångest mot sig själv och gör sig själv illa.  

Ekonomisk oegentlighet  
Stöld av brukares kontanter, värdesaker, läkemedel m.m. Utreds enligt Lex 
Sarah.  

Bråk mellan brukare  
Två brukare som inte kommer överens och uppträder aggressivt mot varandra.  



Fall med skada  
Fall som är så allvarliga att annan vårdgivare kontaktas (vårdcentral, ambulans). Allvarlig skada såsom 
fraktur rapporteras också till MAS (av sjuksköterska) för bedömning om anmälan enligt Lex Maria och för 
statistik.  

Fall utan eller med mindre skada  
Fall som kan betraktas som tillbud. Med detta menas att endast liten skada (blåmärke, småsår med mera) 
har uppstått och brukaren är så opåverkad av fallet att kontakt med vårdcentral eller ambulans inte bedöms 
nödvändigt i det akuta skedet.   
Sjuksköterska skall – om allvarligare skada upptäcks i ett senare skede – notera detta i samband med att 
hon/han signerar att hon/han tagit del av händelsen och meddela MAS.  

Hot att skada sig själv  
Brukare uttalar eller visar på annat sätt att han/hon tänker skada sig själv.  

Hot mellan brukare  
Brukare uttalar eller visar på annat sätt att han/hon tänker skada någon annan.  

Insats felaktig/utebliven  
 Insats gällande personlig omvårdnad/service som ingår i uppdrag från biståndshandläggare och 
som utförts på ett felaktigt sätt eller inte har utförts alls.  Har insatsen planerats om och kan 
genomföras inom rimlig tid och brukaren godkänner detta är händelsen inte att betrakta som 
avvikelse.  

Läkemedel feldosering  
Läkemedel har givits i större eller mindre mängd än ordinationen, men inte till annan än brukaren själv.  

Läkemedel förväxling  
Brukare får annan brukares läkemedel.  

Läkemedel saknas  
Ordinerade läkemedel saknas i dosett, ApoDos eller originalförpackning.   Kontrolläkemedel saknas  

Läkemedel upptäckt fel dos  
Läkemedel är fel delat i dosett eller ApoDos.  
Läkemedelslista/dosettbaksida är felaktig Läkemedel har blivit 
inlagt i fel medicinskåp.  

Läkemedel utebliven dos  
Brukaren har inte fått sina läkemedel på rätt tid enligt ordination.  

Observera: Nedanstående händelser är inte en avvikelse och skall därför dokumenteras under  
uppföljning i vårdplan så att PAS/PAL kan göra en bedömning om lämplig åtgärd. 
 

• Brukaren har hjälp av personal att ta fram läkemedel men det är bestämt att brukaren själv 
ska ta läkemedlet vid ett senare tillfälle. 

• Personal är på plats hos brukaren vid tillfälle när läkemedel ska ges, brukaren är inte är hemma 
trots att detta är ett planerat besök. 

• Brukaren vägrar att ta sina läkemedel när personal försöker ge dessa. 
  



   
Psykiskt våld  
Brukare kränker annan brukare genom ordval, språkbruk eller liknande.  
  
Reaktion på omgivningen  
Yttre omständighet som stör eller innebär fara för brukaren.  
  
Tekniskt fel  
Fel på hjälpmedel, larmanordning eller annan utrustning.    
      
Trycksår  
Följs normalt i Senior Alert.  
Avvikelse skrivs vid trycksår uppkomna på egen enhet såväl som i slutenvård där det råder misstanke om 
ovarsamhet i omvårdnad. Ansvarig sjuksköterska rapporterar till MAS.  
  
Undernäring  
Följs normalt i Senior Alert.  
Avvikelse skrivs vid tecken på undernäring uppkommen på egen enhet såväl som i slutenvård där det råder 
misstanke om ovarsamhet i omvårdnad.  
Ansvarig sjuksköterska rapporterar till MAS.  
    
Uteblivet besök  
Skrivs under insats felaktig/utebliven.  
  
Utbrott hos brukare  
Hastigt uppkommen situation där brukare uppträder aggressivt och utåtagerande.  
  
Vårdrelaterad infektion/smitta  
Avvikelse skrivs vid infektioner uppkomna på egen enhet såväl som i slutenvård där det råder misstanke om 
ovarsamhet i omvårdnad.  
Ansvarig sjuksköterska rapporterar till MAS.  
  
Övergrepp fysiskt  
Personal/Brukare kränker annan brukare genom fysiskt våld.  
Observera:      
Fysiskt våld som riktas mot personal är en arbetsmiljöfråga och skall inte skrivas i Treservas 
avvikelsesystem. Dokumentera i incidentrapportering.  
  
Övergrepp sexuellt  
Personal/Brukare kränker annan brukare genom sexuella handlingar, fysiskt eller psykiskt.  
Observera:    
Sexuella handlingar som riktas mot personal är en arbetsmiljöfråga och skall inte skrivas i Treservas 
avvikelsesystem. Dokumenteras i incidentrapportering.  
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