Avvikelsehantering-flöde
All hälso- och sjukvårdspersonal har enligt patientsäkerhetslagen 3 kap.5 §, skyldighet att rapportera till vårdgivaren om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller
utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Den anställde ska genast rapportera i verksamhetssystemet och lägga bevakning till ansvarig chef och medicinskt ansvarig
sjuksköterska – MAS.
En anställd ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör en eller flera enskilda som
får insatser inom verksamheten eller kan komma ifråga för insatser.
Rapporten ska registreras i verksamhetssystemet och bevakningar läggs till ansvarig chef och utredningsgrupp för lex Sarah. Om en avvikelse inte kan kopplas till en person registreras den på
”avvikelse” och läggs till den enhet som avvikelsen avser.
Läs mer i handboken ”När det inte blev som det var tänkt”.
HSL läkemedel
HSL övrig hälso- och
sjukvård

Upptäckaren skickar bevakning till närmaste chef för verksamheten
där händelsen inträffat och till ansvarig sjuksköterska.
Om upptäckaren är sjuksköterska och det är en sjuksköterska som är
ansvarig för händelsen så skickas bevakning till sjuksköterskechef och
berörd kollega.

HSL rehabilitering

Upptäckaren skickar bevakning till närmaste chef för verksamheten
där händelsen inträffat samt ansvarig arbetsterapeut och/eller
sjukgymnast.
Om upptäckaren är arbetsterapeut och/eller sjukgymnast och det är
en arbetsterapeut och/eller sjukgymnast som är ansvarig för
händelsen så skickas bevakning till rehabchef och berörd kollega.

HSL medicintekniska
produkter

Upptäckaren skickar bevakning till
närmaste chef och chef för verksamheten
där händelsen inträffat, tekniskt ansvarig
och när det gäller förskrivet hjälpmedel
också till förskrivaren.

Förskrivare fyller i blankett
för medicinteknisk avvikelse
och skickar den till tekniskt
ansvarig på
hjälpmedelscentrum

Övriga externa
inkommande

Bevakning skickas av MAS
till berörda verksamheten

De som har fått en bevakning gör en analys
och vidtar åtgärder. I vissa ärenden behöver
de berörda också träffas, eller rådgöra med
varandra på annat sätt. Var och en
dokumenterar oavsett om åtgärd vidtas.

Svar skickas till MAS som
avslutar avvikelsen och
skickar svar till berörd part.

Övriga externa utgående

Upptäckaren
skickar bevakning
till MAS

MAS vidarebefodrar avvikelsen till berörd
extern part

MAS återkopplar genom
bevakning till upptäckaren
och ev. andra berörda.

Fall

Upptäckaren skickar bevakning till närmaste
chef. Arbetsterapeut och sjukgymnast ska ha
bevakning när det finns en stor risk att
omsorgstagaren faller igen. Sjuksköterska ska
alltid ha bevakning när patienten har pågående
insats av sjuksköterska.

Soc (=sociala avvikelser)
Soc informationsöverföring
Soc bristande eller utebliven
insats

Upptäckaren skickar avvikelsen till
närmaste chef och chef för
verksamheten där händelsen
inträffat och ev. andra berörda.

De som har fått en bevakning gör en analys och
vidtar åtgärder vid behov. I vissa ärenden
behöver de berörda också träffas, eller rådgöra
med varandra på annat sätt. Var och en
dokumenterar oavsett om åtgärd vidtas.

Anmälan bedöms
som avvikelse och
behandlas av
närmaste chef
Soc rapport
missförhållanden

Upptäckaren skickar avvikelsen till
närmaste chef och/eller
utredningsgrupp.

Den chef som har ansvaret för den
verksamhet där händelsen ägt rum
avslutar avvikelsen när samtliga
berörda har dokumenterat åtgärder.
När avvikelsen gäller tekniskt fel på
medicinteknisk produkt avslutas
avvikelsen av tekniskt ansvarig.

De som har fått en bevakning gör en analys
och vidtar åtgärder vid behov. I vissa
ärenden behöver de berörda också träffas,
eller rådgöra med varandra på annat sätt.
Var och en dokumenterar alltid, även om
ingen åtgärd i Procapita är aktuell.

Den chef som har ansvaret
för den verksamhet där
händelsen ägt rum avslutar
avvikelsen när samtliga
berörda har dokumenterat
åtgärder.

De som har fått en bevakning gör en analys
och vidtar åtgärder vid behov. I vissa
ärenden behöver de berörda också träffas,
eller rådgöra med varandra på annat sätt.
Var och en dokumenterar alltid, även om
ingen åtgärd i Procapita

Den chef som har ansvaret
för den verksamhet där
händelsen ägt rum avslutar
avvikelsen när samtliga
berörda har dokumenterat
åtgärder.

De som har fått en bevakning gör en
analys och vidtar åtgärder vid behov. I
vissa ärenden behöver de berörda också
träffas, eller rådgöra med varandra på
annat sätt. Var och en dokumenterar
alltid, även om ingen åtgärd i Procapita

Den chef som har ansvaret för
den verksamhet där händelsen
ägt rum avslutar synpunkten
när samtliga berörda har
dokumenterat åtgärder.

Utredningsgrupp inleder
omedelbart utredning
Beslut om lex Sarah
anmälan görs av
förvaltningschef. Anmälan
skickas till socialstyrelsen
samt diarieförs.

Lex Maria

Endast MAS dokumenterar

Synpunkter

Mottagaren registrerar synpunkten efter tillåtelse från
synpunktslämnaren.
Gäller synpunkten en omsorgstagare registreras den på personen.
Om det är en allmän synpunkt registreras den på ”synpunkt” och
läggs till den enhet som synpunkten avser.
Mottagaren av synpunkten skickar synpunkten till närmaste chef.

