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1. Allvarlig vårdskada
En anmälan ska göras vid händelse som medfört eller hade kunnat medföra
allvarlig vårdskada.
Med allvarlig vårdskada avses:
a. lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom
b. är bestående och inte ringa
c. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov
d. har lett till att patienten avlidit
2. Intern utredning
Ansvarig enhetschef ansvarar för att informera patienten/närstående om
händelsen samt komma överens om hur synpunkter från patienten samt
kommunikation under utredningstiden ska ske. Dokumentation sker i Flexite.
Ansvarig chef gör en intern utredning som innefattar:
händelseförloppet
när händelsen inträffade, uppmärksammades och rapporterades
vilka konsekvenser som händelsen har medfört eller hade kunnat medföra för patienten
vårdgivarens analys och bedömning av bidragande och bakomliggande orsaker till
händelsen
omedelbart vidtagna korrigerande åtgärder
åtgärder som är beslutade och har vidtagits eller ska vidtas för att förhindra att en
liknande händelse inträffar igen eller för att begränsa effekterna av en händelse som
inte helt går att förhindra
när åtgärderna enligt tidplan ska vara vidtagna
vem eller vilka som ansvarar för uppföljningen av åtgärderna
riskbedömning, dvs. sannolikheten för att liknande händelser ska inträffa igen och
tänkbara konsekvenser
händelser av liknande art som tidigare har inträffat i verksamheten
hur hälso- och sjukvårdspersonalen har informerats eller ska informeras om
vårdgivarens analys och bedömning avhändelsen i syfte att bidra till lärande och ökad
patientsäkerhet
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Socialstyrelsens mall för risk- och händelseanalys kan följas i tillämpliga delar.
Utredningen ska ha en omfattning som anpassas efter händelsens karaktär, genomföras
skyndsamt och vara färdigställd inom två veckor.
Därefter skickas den till avdelningschef som omgående skickar vidare till
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som fortsätter. Under den
efterföljande sexveckorsperioden ska verksamheten komplettera det som
behövs och kunna frigöra medarbetare till ett analysteam för att vårdgivaren
ska kunna skicka in anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. (IVO)
inom två månader
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Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2017:40) om vårdgivarens systematiska
patientsäkerhetsarbete
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medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada(lex Maria)

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
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