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9. Riktlinje för hantering av avvikelser (SN 2021.071)
Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer den reviderade riktlinjen för avvikelser inom vård och omsorg.

Ärendebeskrivning
De revideringar som skett av riktlinjen bygger på gjorda erfarenheter under de sex år som den 
föregående versionen av riktlinjerna tillämpats. Bland annat görs förändringar för att minska 
informationsspridningen mellan olika programvaror/ system. Detta har möjliggjorts genom att 
den avvikelsemodul i Treserva som huvudsakligen används fått en förbättrad funktionalitet.

De väsentligaste förändringarna i den reviderade versionen är således:

- Generellt minska antalet moment som behöver göras i flera olika system.

- Anpassningar i riktlinjens processbeskrivning så denna bättre speglar arbetet som sker i den 
nya versionen av avvikelsesystemet.

- Förtydligande hur viss informationsöverföring till externa samverkanspartners ska ske.

- Förtydligande av handläggning av avvikelser mm som inträffar och hanteras hos externa 
utförare.

- I övrigt mindre anpassningar till idag gällande förhållanden exempelvis komplettering av 
avvikelse kategorier där händelser relaterat till självdestruktivt beteende och Lex Maja 
(husdjur som får bristande omsorg hos kund) har tillkommit.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse revidering riktlinjer för hantering av avvikelser inom socialtjänsten.
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 Riktlinje_Avvikelsehantering 2021-03-24



Riktlinje för hantering av 
avvikelser

9

SN 2021.071



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIALFÖRVALTNING 2021-03-23

DNR SN 2021.071 
URBAN JONSSON SID 1/1
KVALITETSUTVECKLARE 
  
URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE  

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse
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Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer den reviderade riktlinjen för avvikelser inom vård och 
omsorg.

Sammanfattning av ärendet
De revideringar som skett av riktlinjen bygger på gjorda erfarenheter under de sex år 
som den föregående versionen av riktlinjerna tillämpats. Bland annat görs 
förändringar för att minska informationsspridningen mellan olika programvaror/ 
system. Detta har möjliggjorts genom att den avvikelsemodul i Treserva som 
huvudsakligen används fått en förbättrad funktionalitet.

De väsentligaste förändringarna i den reviderade versionen är således:

- Generellt minska antalet moment som behöver göras i flera olika system.

- Anpassningar i riktlinjens processbeskrivning så denna bättre speglar arbetet som 
sker i den nya versionen av avvikelsesystemet.

- Förtydligande hur viss informationsöverföring till externa samverkanspartners ska 
ske.

- Förtydligande av handläggning av avvikelser mm som inträffar och hanteras hos 
externa utförare.

- I övrigt mindre anpassningar till idag gällande förhållanden exempelvis 
komplettering av avvikelse kategorier där händelser relaterat till självdestruktivt 
beteende och Lex Maja (husdjur som får bristande omsorg hos kund) har tillkommit.
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§ 41
Riktlinje för hantering av avvikelser (SN 2021.071)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden fastställer den reviderade riktlinjen 
för avvikelser inom vård och omsorg.

Ärendebeskrivning
De revideringar som skett av riktlinjen bygger på gjorda erfarenheter under de sex år som den 
föregående versionen av riktlinjerna tillämpats. Bland annat görs förändringar för att minska 
informationsspridningen mellan olika programvaror/ system. Detta har möjliggjorts genom att 
den avvikelsemodul i Treserva som huvudsakligen används fått en förbättrad funktionalitet.

De väsentligaste förändringarna i den reviderade versionen är således:

- Generellt minska antalet moment som behöver göras i flera olika system.

- Anpassningar i riktlinjens processbeskrivning så denna bättre speglar arbetet som sker i den 
nya versionen av avvikelsesystemet.

- Förtydligande hur viss informationsöverföring till externa samverkanspartners ska ske.

- Förtydligande av handläggning av avvikelser mm som inträffar och hanteras hos externa 
utförare.

- I övrigt mindre anpassningar till idag gällande förhållanden exempelvis komplettering av 
avvikelse kategorier där händelser relaterat till självdestruktivt beteende och Lex Maja 
(husdjur som får bristande omsorg hos kund) har tillkommit.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse revidering riktlinjer för hantering av avvikelser inom socialtjänsten.
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1 Bakgrund
Inom socialnämndens verksamhetsområden finns ett stort antal avvikelser som 
inträffar årligen. För att lära av dessa händelser och finna vägar för att minska 
sannolikheten för upprepning och/eller minska konsekvenserna vid en upprepning 
krävs en systematisk avvikelsehantering. Detta innebär att man på ett systematiskt 
sätt arbetar med att identifiera, dokumentera samt rapportera negativa händelser och 
tillbud. Systematiskt arbetssätt innebär även att man fastställer och åtgärdar orsaker, 
utvärderar åtgärdernas effekt samt sammanställer och återkopplar erfarenheterna till 
verksamheten.

2 Avgränsning
Denna riktlinje berör främst hanteringen av avvikelser som är direkt relaterade till en 
kund eller direkt anknuten till arbetet kring kunderna inom socialtjänsten. Det 
innebär att avvikelserna kan vara kopplade till ett eller flera av de lagrum som är 
tillämpliga inom verksamheten. Exempel på dessa lagrum är Socialtjänstlagen 
(2001:453), Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Händelser som är relaterade till arbetsmiljö samt egendom/säkerhet hanteras i 
andras system och berörs inte i denna riktlinje.

Vidare beskriver denna riktlinje huvudsakligen hanteringen av avvikelser inom 
verksamhet som drivs i kommunens regi. Dock finns ett kort avsnitt om externa 
utförare.

3 Begreppsförklaring
Nedan följer förklaring av några begrepp som används i denna riktlinje.

Begrepp Förklaring
Avvikelse Avvikelse är ett samlingsbegrepp för icke förväntade händelse, 

det vill säga en händelse som inte stämmer med normal rutin och 
förväntat förlopp. En avvikelse kan vara ett missförhållande en 
negativ händelse eller ett tillbud.

Negativ händelse En negativ händelse är en händelse som medfört att vårdtagaren 
fått en vård skada dvs. lidande, kroppslig eller psykisk skada, 
sjukdom eller dödsfall. 

Tillbud Ett tillbud är en händelse som kunnat medföra vård skada som 
hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits. Vid 
ett tillbud har således något inträffat men utan konsekvenser av 
händelsen.
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Avvikelsehantering Rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa 
händelser och tillbud samt för att fastställa och åtgärda orsaker, 
utvärdera åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra 
erfarenheterna.

Händelseanalys Aktiviteter som syftar till att klarlägga förhållanden, analysera 
händelsen och identifiera orsaker till denna.

Riskvärde Det värde avvikelsen får när denna värderas i 
sannolikhets/konsekvens matrisen, vilket ger en bild av 
allvarsgraden på händelsen.

Allvarligt 
missförhållande

En handling eller en underlåtelse har medfört ett hot mot eller 
konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller 
psykiska hälsa.

Lex Sarah rapport Anmälan från medarbetare om ”misstanke om allvarligt 
missförhållande”.

Lex Sarah 
utredning

Fördjupande utredning som genomförs utifrån Lex Sarah 
rapport, om beslut fattas om detta.

Lex Sarah anmälan Anmälan till IVO om inträffade händelse som bedöms vara ett 
allvarligt missförhållande.

Lex Maria rapport Rapport som uppmärksammar på händelse som bedöms vara 
vård skada eller tillbud till vård skada.

Lex Maria 
utredning

Fördjupad utredning som genomförs utifrån Lex Maria rapport 
om beslut fattas om detta.

Lex Maria 
anmälan

Anmälan till IVO om inträffad händelse som bedöms vara vård 
skada eller tillbud till vård skada.

Vårdgivare Statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- 
och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har 
ansvar för samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare 
som bedriver hälso- och sjukvård

Processägare Funktion som är operativt ansvarig för utveckling och anpassning 
av processen. Denne ska också kunna bistå verksamheten med 
utbildning och stöd kring processens innehåll. Vid förändringar 
av processens utformning samråder processledaren med 
processägaren.

Processledare Funktion som är ytterst ansvarig för processen och den som 
fattar beslut om förändringar i processen inom ramen för sina 
befogenheter enligt delegationsordning. Processägaren har en 
löpande samverkan med processledaren.



DATUM UTSKRIFT 2021-03-24 SIDA 5/15
OMRÅDE SYSTEMATISK 

KVALITETSARBETE
PROCESS AVVIKELSEHANTERING

DOKUMENT NAMN AVVIKELSEHANTERING HÄLSO- 
OCH SJUKVÅRD SAMT 
OMVÅRDNAD

DOKUMENTTYP RIKTLINJE

GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, 
VALLENTUNA KOMMUN

GODKÄNT 
DATUM

2014-05-27

DOKUMENTANSVARIG URBAN JONSSON, 
KVALITETSKONTROLLER

FASTSTÄLLD AV SOCIALNÄMND

DIARIENR SN 2021.071 REVIDERAD 2021-03-24

AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETSSTÖD OCH 
KVALITET

SOCIALFÖRVALTNINGEN
TORGGATAN 11 · 186 86 VALLENTUNA
TFN: 08-58785000 · FAX: 08-58785403

SOCIALFÖRVALTNINGEN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

4 God rapportkultur
För att kunna bedriva ett effektivt och systematiskt förbättringsarbete där 
avvikelser rapporteras och åtgärdas är det nödvändigt att det råder en öppenhet i 
verksamheten så att medarbetare verkligen rapporterar inträffade händelser. En 
avgörande faktor för hur väl detta kan uppfyllas är bland annat det stöd och 
förhållningssätt som chefer i verksamheten bidrar med. Ledningen ska 
uppmuntra och välkomna ett arbetssätt som innebär att medarbetarna 
uppmärksammar risker och inträffade avvikelser.

Viktiga punkter för att främja en god rapportkultur är:
 Tydliggörande att avvikelserapporteringen inte syftar till att finna 

syndabockar, som regel är det flera bakomliggande orsaksområden som lett 
till händelsen.

 Att den som registrerar avvikelsen bör få återkoppling så denne ser att 
registreringen leder till åtgärder som förbättrar.

 Att medarbetare får löpande information om vad som ska registreras och 
formerna för detta.

5 Generell process

Ovanstående bild visar en schematisk översikt på hantering av avvikelser, inom 
verksamheten. Nedan finns en närmare beskrivning av de olika stegen.

5.1 Registrering av avvikelser
Att avvikelser verkligen registreras är centralt för det systematiska förbättringsarbete 
som hanteringen syftar till. Av den anledningen är det mycket viktigt att samtliga 
medarbetare har kunskapen hur avvikelser ska rapporteras. När en avvikelse 
registreras i systemet bör också en notering om att så skett, göras i social journal/ 
patientjournal för berörd kund.

5.2 Analysera
Vid analysen inhämtas kompletterande information kring händelsen om detta 
bedöms skäligt. Vid händelseanalysen klargörs vidare till vilket/vilka lagrum 
händelsen är relaterad. Därefter görs en orsaksbedömning utifrån ett antal 
orsakskategorier.
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5.3 Bedöma
Därefter görs en värdering av händelsen i riksmatrisen. Där värderas sannolikheten 
för en upprepning och konsekvenser av detta. Utifrån detta får vi ett riskvärde som 
ger en vägledning i arbetet med åtgärdsplanen.

5.4 Åtgärda
I åtgärdsplanen beskrivs de åtgärder som vidtas för att motverka upprepning liknande 
händelser och/eller minskning av konsekvenser om så sker. Åtgärderna bör vara 
kopplade till de orsakskategorier som konstaterats vid händelseanalysen.

5.5 Utvärdera/avsluta
De åtgärder som vidtagits bör efter en tid följas upp så att de kan förväntas ha avsedd 
effekt. Först därefter avslutas arbetet med avvikelsen genom att denna avslutas.

6 Synpunkter/ Avvikelser
Synpunkter är ofta inte möjliga att särskilja vad gäller sakinnehåll från andra 
avvikelser inom verksamheten. Av den anledningen hanteras synpunkter och andra 
avvikelser i samma ”flöde”. Men det finns ett värde i att kunna särskilja händelser 
som är att betrakta som synpunkter, av den anledningen är första steget av 
registreringen att ange typ av registrering.

Synpunkter och avvikelser hanteras i samma flöde med samma kategorisering med 
mera, men synpunkter kan urskiljas då de i fältet typ av registrering får 
benämningen ”synpunkt”.
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7 Avvikelsehanteringens relation till 
närliggande processer.

7.1 Lex Sarah
Om en medarbetare påtalar misstanke om allvarligt missförhållande hanteras detta 
enligt processen för Lex Sarah, för denna hantering finns det en särskild riktlinje och 
process. Parallellt med denna process hanteras avvikelsen på vanligt sätt på den 
aktuella enheten. 

7.2 Lex Maria
Efter genomförd händelseanalys kan den HSL-legitimerade medarbetare som 
medverkar vid händelseanalysen besluta om att det inträffade är av den karaktären 
att det bör göras en Lex Maria rapport. Denna hantering genomförs enligt särskild 
riktlinje/ process där kommunens MAS har huvudansvaret för utredningen. Parallellt 
med denna hanteras avvikelsen på vanligt sätt på den aktuella enheten. Den ovan 
beskrivna hanteringen gäller inom egen regi.

7.3 Synpunkter och klagomål
Processen för synpunkter och klagomål är i stora stycken integrerad i processen för 
avvikelsehantering. Men det finns ett antal scenarion för hur synpunkter specifikt ska 
hanteras så det finns en särskild riktlinje för denna hantering.

8 Detaljerad process för hantering av 
avvikelser

Då denna bild ger en översiktlig bild av processen som tillämpas.
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 Då en av medarbetarna upptäcker en avvikelse är det första denne gör är att 
vidta omedelbara åtgärder för att förhindra att effekten av händelsen 
förvärras.

 Därefter registrerar medarbetaren händelsen i avvikelsesystemet. I samband 
med detta kan medarbetaren markera att denne bedömer att händelsen också 
ska hanteras enligt processen ”Lex Sarah”.

 De funktioner som har i uppgift att följa upp inträffade avvikelser får mail i 
systemet om händelsen. Dessa påbörjar en analys av det inträffade som bland 
annat kan innebära att mer information inhämtas. Under denna analys kan 
bedömning göras av sjuksköterska att händelsen också bör hanteras enligt 
processen ”Lex Maria”.

 Uppföljningsansvarig bedömer efter analys händelsens allvarsgrad, och tar 
ställning till om ytterligare åtgärder är relevanta, om inte avslutas avvikelsen.

 Åtgärder för att förhindra upprepning och/eller minska konsekvenser av 
detta formuleras och genomförs.

 Effekt av vidtagna åtgärder bedöms och avvikelsen avslutas. 

8.1 Roller och ansvar i processen

8.1.1 Medarbetare
Samtliga medarbetare ska känna till och följa gällande rutiner för avvikelsehantering. 
Medarbetare ska registrera upptäckta risker, avvikelser och synpunkter i 
avvikelsesystemet. När en händelse registreras får de personer som svara för 
uppföljningen ett automatiskt meddelande. Vid allvarliga händelser bör 
medarbetaren söka direktkontakt med närmaste chef.  

I de fall medarbetaren uppfattar händelsen som skäl för ”misstanke om allvarliga 
missförhållanden (lex Sarah)” ska denne markera detta vid registrering av avvikelsen.

8.1.2 Enhetschef/ Gruppchef1

Enhetschefen svarar för att avvikelser på den egna enheten följs upp enligt det 
arbetssätt som beskrivs. Enhetschef har också ansvar för att informera medarbetare 
om gällande rutiner för hanteringen. I samverkan med berörd legitimerad hälso- 
sjukvårdspersonal upprättas en ansvarsfördelning vad gäller uppföljning av 
avvikelser.

8.1.3 Legitimerad Hälso- och sjukvårdspersonal
I uppföljningsarbetet ska det inom de verksamheter där kommunen har ansvar för 
hälso- sjukvård alltid finnas en medarbetare med legitimering inom hälso- sjukvård 
(sjuksköterska, fysioterapeut/ sjukgymnast, arbetsterapeut) som medverkar vid 

1 Kan också ha andra titlar, som regel baspersonalens närmsta chef.
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uppföljning. Denna har särskilt ansvar för att följa upp händelser som är anknutna till 
hälso- sjukvårdsinsatser. Denna medarbetare har som särskild uppgift att med stöd av 
sin kompetens på området uppmärksamma händelser som bör hanteras enligt 
processen för Lex Maria. I samverkan med berörd legitimerad hälso- 
sjukvårdspersonal upprättas en ansvarsfördelning vad gäller uppföljning av 
avvikelser.

8.1.4 Verksamhetschef/ Enhetschef2

Verksamhetschef är ansvarig för att avvikelseprocessen inom sitt ansvarsområde 
tillämpas enligt dessa riktlinjer. Verksamhetschef ska ha löpande insyn i ärenden och 
dess uppföljning. Om avvikelse direkt berör underliggande chef är det denna som gör 
uppföljning och analys mm på avvikelsen.

8.1.5 Avdelningschefer
Avdelningschef inom Socialförvaltningen svarar för att löpande följa upp 
tillämpningen av denna riktlinje inom sitt ansvarsområde. Vidare ska 
avdelningschefen i samverkan med verksamhetscheferna följa upp och löpande 
analysera utvecklingen på detta område. Om avvikelse direkt berör underliggande 
chef är det denna som gör uppföljning och analys mm på avvikelsen.

8.1.6 Kvalitetskontroller
Kvalitetskontroller inom Socialförvaltningen följer och analyserar utvecklingen 
systematiskt inom området med hjälp av det totala materialet som finns tillgängligt 
och framställer statistiksammanställningar som ger underlag för analys, 
utvecklingsarbete samt underlag för kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser.

8.1.7 Verksamhetschef, Hälso- och sjukvård
Enligt Hälso- och sjukvårdslag (4 kap.) Organisation 2 § Hälso- och sjukvårdslag 
2017:30) ska där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon 
som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Hos vårdgivaren ska det finnas en 
verksamhetschef som ansvarar för hälso- och sjukvården i verksamheten, ansvaret 
regleras i Hälso- och sjukvårdsförordningen (SFS 2017:80). Verksamhetschefen ska 
säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i 
vården tillgodoses. Denna funktion innehas av avdelningschef för utföraravdelningen. 

8.1.8 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig sjuksköterska följer och analyserar utvecklingen tillsammans 
med kvalitetskontroller med särskilt fokus på Hälso-sjukvård.

2 Kan också ha andra titlar, som regel chefsled ovan baspersonalens närmsta chef.
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8.2 Kommunicering av inträffade avvikelser 
som berör externa parter

Nedan beskrivs några scenarion där avvikelser upptäcks av eller kommer till 
kommunens verksamhet men som huvudsakligen berör en extern utförare.

8.2.1 Avvikelser som berör utförare som kommunen har avtal 
med.

I de fall en händelse som är att betrakta som en avvikelse som berör en extern 
utförare kommer till kommunens kännedom registreras händelsen i 
avvikelsesystemet på den aktuella utföraren. Därefter läggs som åtgärd att 
information överförts till berörd enhet.
Den inkomna informationen förs därefter över till ansvarig för berörd verksamhet 
som har att hantera avvikelsen. Samtidigt med att informationen överlämnas lämnas 
också begäran om att en återkoppling görs när händelsen hanterats. Denna 
information noteras i den avvikelse som gjorts i kommunens system, varefter denna 
avslutas om inget talar emot detta.

8.2.2  Avvikelser relaterade till regionen etc.
Avvikelser som exempelvis kan röra sig vårdkedjeproblematik där bedömningen är att 
exempelvis Regionen brustit i något avseende registreras i kommunens avvikelse 
system, därefter överförs informationen till berörd part med önskemål om 
återkoppling efter hantering. När återkoppling kommer infogas denna information i 
avvikelsen gjord i kommunens system.

8.3 Tidsramar
I nedanstående tabell finns de tidsramar som eftersträvas för hanteringen. 

Process steg Skälig 
tidsrymd. 

Dagar från 
händelsedatum

Notering

Omedelbara 
åtgärder

Med omedelbar 
verkan så snart 
omständigheterna 
medger. 

Åtgärder för att avvärja och 
minska konsekvenser av 
händelsen.

Händelse 
registrerad i 
avvikelsesystemet.

1 dag 1 Avvikelse ska registreras i 
systemet absolut senast 24 
timmar efter händelsen. 

Händelseanalys 
slutförd.

5 dagar 6 Händelseanalys i systemet 
slutförs.

Åtgärdsplan 
påbörjad.

2 dagar 8

Åtgärder 
utvärderade

30 dagar 38 Avvikelsen avslutas
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Det kan givetvis finnas skäl för att tid för hantering ska förlängas men en strävan är 
att arbeta inom ovan beskrivna tidsramar.

9 Avvikelsekategorier
De olika avvikelserna som medarbetare ska registrera är uppdelade i olika 
avvikelsekategorier som används vid registreringen. Under varje kategori finns ett 
antal avvikelsetyper. Förändringar/kompletteringar av dessa kan göras löpande, 
behov av förändring och beslut om dessa hanteras av processledare och processägare. 
Exempel på avvikelsekategorier, tabellen visar aktuellt förhållande 2021-03-01.

Kategori Förtydligande
Bemötande Bemötande av kunder, närstående m.fl.

Tillsyn Avvikelser som är kopplade till tillsyn av kunder,

Ej utförd insats Planerade insatser som ej kunnat utföras av någon anledning som är 
kopplad till personal, kund eller liknande.

Dokumentation Avvikelser som berör social eller hälso- sjukvårds dokumentation.

Vård och Omsorg Avvikelser som gällande socialtjänst, stöd och service till funktionshindrade 
samt hälso- och sjukvård enligt gällande lagar

Självskade-/ 
självdestruktivt 
beteende

Avvikelser som bedöms relaterade till självskadebeteende eller 
självdestruktivt beteende och liknande hos kunder.

Säkerhet/ larm Avvikelser som berör säkerhetssystem såsom larm mm. Här kan även 
brandtillbud etc.

Fall Fall som drabbar kunder

Läkemedelshantering Avvikelser som berör läkemedelshantering

Medicintekniska 
produkter

Avvikelser som berör medicintekniska produkter såsom liftar mm.

Vårdkedjeproblem/ 
problematik 
samverkan

Avvikelser som berör brister uppkomna i samverkan i vårdkedjan mellan 
verksamheter men också annan samverkansproblematik mellan 
verksamheter.

Trycksår Trycksår upptäckta på kunder.

Handläggning Avvikelser kopplade till handläggning av ärenden.

Brister tjänster Upptäckta brister i tjänster som utförs inom verksamheten, såsom tvätt, 
matleverans mm. Men även brister i leverans av tjänster hos externa eller 
interna utförare.

Övriga 
missförhållanden

Husdjur som får bristande vård mm. (Lex Maja)
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10 Löpande information om riktlinjen 
och gällande rutiner

Chefen inom respektive verksamhet har ansvar för att samtliga medarbetare har 
kunskap om vikten att registrera avvikelser och att gällande rutiner tillämpas.

 Information till nya medarbetare ska ges både muntligt och skriftligt i 
samband med nyanställning och när enheten tar emot en praktikant som ska 
introduceras i verksamheten. 

 Fortlöpande information för följsamhet till riktlinjen och frågor anknutna till 
avvikelsehanteringen ska löpande följas upp inom respektive verksamhet. 
Verksamheter ska följa den förvaltningsgemensamma rutin som finns på 
området.

11 Rutiner/ riktlinjer knutna till denna 
riktlinje

Nedan finns en förteckning över dokument som är relaterade till denna riktlinje.
Dokument Typ 

dokument
Kort om innehåll.

Riktlinje synpunkter och 
klagomål.

Riktlinje Riktlinje som beskriver hantering av 
synpunkter och klagomål inom 
socialtjänsten i Vallentuna.

Riktlinje för hantering Lex 
Sarah inom socialtjänsten, 
Vallentuna.

Riktlinje Riktlinje som beskriver hur misstanke om 
allvarliga missförhållanden (Lex Sarah) ska 
hanteras inom socialtjänsten i Vallentuna.

Riktlinje Lex Maria 
(Rapportering enligt 6 kap 
4 § Patientsäkerhetslagen)

Riktlinje Riktlinje som beskriver hur rapportering 
enligt 6 kap 4 § patientsäkerhetslagen (Lex 
Maria) ska hanteras inom socialtjänsten i 
Vallentuna.

Vägledning 
avvikelsehantering

Rutin Rutin avsedd för medarbetare med 
vägledning om vår avvikelsehantering.

Vägledning uppföljning 
avvikelser

Rutin Rutin riktad till medarbetare som kommer 
att arbeta med uppföljning i vårt 
avvikelsearbete.

Rutin Lex Maja Rutin Rutin som beskriver hur verksamheten ska 
hantera situationer där ett husdjur bedöms 
få bristande omvårdnad hos kund.
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Manual registrering
avvikelser

Manual Manual för tillvägagångsätt för 
dokumentation av avvikelser i 
verksamhetssystem. 

Manual uppföljning
avvikelser

Manual Manual för tillvägagångsätt för uppföljning 
av avvikelser i verksamhetssystem.

12 Egenkontroll av processen
För att följa tillämpning av denna riktlinje samt löpande samla erfarenheter från 
arbetet kommer processen att följas upp på följande sätt.

Aktivitet Frekvens Beskrivning
Statistik inträffade 
avvikelser

Löpande Löpande sammanställning av antal registrerade 
avvikelser inom resp. verksamhet, används 
företrädesvis inom utföraravd för intern 
uppföljning.

Statistik Tertial Utveckling jämfört med tidigare tertial
Statistiksammanställning Årlig Årsöversikt inträffade avvikelser med analys.
Kontroll att kunskap om 
arbetet upprätthålls 

Årlig Chef får i årlig egenkontroll ange att processen 
för hanteringen har tagits upp vid minst en 
arbetsplatsträff eller liknande under året.

13 Riskanalys och revidering.
För denna riktlinje med därtill hörande process, aktiviteter och rutiner ska det årligen 
göras en riskanalys där dessa utvärderas. Detta sker inom ramen för vårt systematiska 
kvalitetsledningssystem och dokumenteras i detta. Processledaren enligt nedan har i 
uppdrag att genomföra riskanalysen, som sedan värderas av processägaren som tar 
ställning till genomförande av förändringar.

13.1 Processägare/processledare
Roll Befattning Namn
Processägare Avdelningschef, 

Stab
Uppgift person dokumenteras i 
ledningssystemet.

Processledare Kvalitetskontroller,
Stab

Uppgift person dokumenteras i 
ledningssystemet.

14 Återkommande rapporter/analyser
Med utgångspunkt från materialet i avvikelsemodulen görs några återkommande 
sammanställningar som också innehåller analyser. Nedan finns några av dessa 
beskrivna, ytterligare kan tillkomma över tid.
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14.1 Årlig rapport avvikelser, synpunkter 
och klagomål.

En årlig rapport sammanställs i början av varje år vilken sammanställer och 
analyserar utvecklingen av avvikelser och synpunkter inom socialtjänsten. Rapporten 
tillställs socialnämnden.

14.2 Patientsäkerhetsberättelse
I den patientsäkerhetsberättelse som upprättas senast 1:a mars påföljande år finns 
analys mm av avvikelser inom hälso- sjukvård. Rapporten tillställs socialnämnden.

15 Externa utförare
15.1 Avvikelser som inträffar och hanteras 

hos externa utförare
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 
ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Detta innebär att en 
annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver som bedriver 
socialtjänst eller verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) är skyldig att bland annat arbeta systematiskt med 
avvikelsehantering. 

Mellan utföraren och uppdragsgivaren finns som ett avtal som klargör i vilken 
omfattning information om inträffade avvikelser ska överföras till uppdragsgivaren. 
Händelser av allvarlig karaktär såsom misstanke om Lex Sarah eller Lex Maria ska 
alltid kommuniceras med skyndsamhet till kommunens företrädare. 

15.1.1Lex Maria
Vårdgivaren har också skyldighet att utreda och följa upp händelser i sin verksamhet 
som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada (Lex Maria).
Syfte med genomförd utredning av händelser ska vara att så långt som möjligt 
klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har påverkat det, samt ge underlag 
för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser 
inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går 
att förhindra. Vårdgivaren ska anmäla till IVO händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Kommunens MAS är behjälplig med att vara 
inspiratör och ge stöd i förebyggande arbete, vid riskanalyser och händelseanalyser, 
samt vid bedömning, utredning och, där nämnden delegerat detta till MAS, göra ev. 
lex Maria anmälan.
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15.1.2Lex Sarah
Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagstiftningen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska den som bedriver 
verksamheten, dokumentera och utreda och avhjälpa ett misstänkt missförhållande 
och om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till IVO. Det 
är alltså den aktuella utföraren som har detta ansvar.
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