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Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling  

Inledning  

Arbetet med den lokala avvikelsehanteringen sker via datorstödd registrering och 
bearbetning av avvikelser i journalsystemet Treserva.  

Avvikelsen kan vara relaterad till hälso- och sjukvård eller omsorg och är en 
oförväntad händelse i den egna verksamheten som medfört, eller skulle ha kunnat 
medföra, skada för den enskilde individen.  

Avvikelsen kan även gälla brister ifråga om mänskligt handlande, teknisk 
utrustning/hjälpmedel i den egna organisationen av vård och omsorg.  

En avvikelse skall omhändertas på ett sådant sätt att den blir en naturlig del i det 
kontinuerliga förbättringsarbetet. Syftet är inte att peka ut brister hos enskilda 
individer utan skall ses som ett av flera redskap i kommunens arbete för 
patientens/brukarens/boendes säkerhet och trygghet.  

Den lokala avvikelsehanteringen skall medverka till att tydliggöra och synliggöra 
verksamhetens kvalitet och resultat för såväl personal, den enskilde som omvärld.  

Avvikelsehantering avser rutiner för identifiering, rapportering, analys, uppföljning 
och återföring av erfarenheter från registrerade avvikelser. Personal skall rapportera 
avvikelser som är av betydelse för patientens/brukarens/boendes säkerhet. 
Vårdgivaren skall skyndsamt följa upp avvikelsehanteringen och göra en bedömning 
om det inträffade enbart kan hanteras i det lokala säkerhetsarbetet eller om 
avvikelsen skall anmälas till annan myndighet, IVO.  

Sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef skall kontinuerligt söka 
efter registrerade avvikelserapporter och när så är aktuellt (för respektive yrkes-
grupp), analysera och vidta de åtgärder som krävs.  

Alla avvikelser i Närvårds-samverkan, oavsett innehåll, skrivs under ett och 
samma sökord med samma namn. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar 
därefter att avvikelsen förs över till aktuell blankett, kompletterar vid behov och 
sänder vidare.  
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Kvalitetsökning och förbättringsmöjligheter genom processarbete  

 

Identifiering  All personal har ansvar för att identifiera avvikelser.  
Identifiering avser vad som skall rapporteras som avvikelse, t ex 
läkemedel, fall, brister i omvårdnaden etc.  

    

Rapportering  All personal har ansvar för att rapportera och dokumentera i direkt 
anslutning till inträffad avvikelse. Detta görs direkt i Treservas 
program för avvikelsehantering. 
Rapportering skall ske så utförligt som möjligt för en korrekt analys.  

    

Analys  Avser klassificering och utredning av rapporterad avvikelse. Utsedd 
befattningshavare ansvarar för detta. Klassificering görs för att 
tydliggöra allvarlighetsgraden av händelsen. Flera likartade 
låggradiga händelser kan tillsammans ge en allvarligare grad av hot 
mot säkerheten. I utredningen dokumenteras kompletterande 
uppgifter vid behov som t ex utökad händelsebeskrivning, orsaker, 
bedömning av konsekvenser för den enskilde individen, vidtagna och 
planerade åtgärder etc.  

    

Uppföljning  Avser hur avvikelserna åtgärdas och sammanställs.  
Det skall göras på enheten i enlighet med ansvarig enhetschefs ansvar 
och befogenheter rörande bemanning, kompetens, rutiner m.m. 
  
Vid behov av mer omfattande förändring eller revidering av rutin 
skall verksamhetschef och/eller MAS vara med i åtgärdsarbetet. 
Ansvarig enhetschef sammanställer inträffade avvikelser inom den 
egna enheten.  
MAS sammanställer avvikelser för hela förvaltningen som underlag 
för information till vårdgivaren.  

    

Återföring  Avser hur informationen om avvikelser återförs till verksamheten. 
Ansvarig enhetschef återför uppföljningen av avvikelserna på egen 
enhet/arbetsplats.  
MAS ansvarar för återföring till vårdgivare.  
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Ansvarsfördelning 

All personal  har ansvar för att identifiera, rapportera och 
   dokumentera avvikelser i omedelbar anslutning 
   till händelsen. 

 

Arbetsterapeut  Bedömer avvikelse där fallolyckor, felaktig 
Fysioterapeut  konstruktion/användning eller annat fel har 
   uppstått i samband med användning av 
   medicin-tekniska hjälpmedel eller vid medicinsk 
   behandling. Vid allvarlig avvikelse informeras 
   MAS inom en vecka. 

    

Sjuksköterska/PAS  Bedömer avvikelser där fallolyckor, brister, fel 
   eller utebliven medicinsk behandling har
   rapporterats. Vid allvarlig avvikelse informeras 
   MAS inom en vecka. 

 

Enhetschef  Bedömer avvikelsen och svarar för vidare 
   handläggning på egen enhet genom att diskutera 
   avvikelser på lämpligt möte och vid behov vidta 
   förbättringsåtgärder. 

 

MAS   Tillser att övergripande rutin för  
   avvikelsehantering är aktuell. Följer  
   kontinuerligt upp registreringen av avvikelser i 
   hela Sektor Välfärd. Utreder allvarlig avvikelse 
   enligt Lex Maria och Lex Sarah. Initierar 
   anmälan till IVO. Sammanställer och 
   rapporterar till vårdgivare två gånger per år. 

 

Verksamhetschef  Tar emot avvikelser om allvarligt  
   missförhållande inom Socialtjänsten, begär 
   utredning av MAS i förekommande fall och 
   beslutar om anmälan till IVO skall ske. 
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Regelverk 

SFS 1982:763 31§  Hälso- och sjukvårdslagen 

SFS 1998:531 6 kap. 4§ Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 
 sjukvårdens område 

SFS 1993:584 Lagen om medicintekniska produkter 

SFS 2001:453 kap. 14 2§ Socialtjänstlagen 

SOSFS 2005:28  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
 om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt 
 lokal avvikelsehantering 

SOSFS 2008:10/11 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
 om anmälan av missförhållanden i omsorgen 
 om äldre och funktionshindrade 

SFS 1993:387 24a§ Lag om stöd och service till vissa 
 funktionshindrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentnamn  Arkiveringsplats  Ansvar  Arkiveringstid/gallring  
Lokal  
avvikelsehantering  

Våra arbetssätt  
 

MAS  Uppdateras årligen  

Avvikelserapport  Treserva 
journalsystem  

Personal inom  
Välfärd  

10 år  
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