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Syfte 
Säkerställa att allvarliga vårdskador och risk för allvarliga vårdskador 
uppmärksammas, rapporteras, utreds och åtgärdas samt att risker för ett 
återupprepande minimeras.  
 

 
Omfattning 
Rutinen omfattar samtliga verksamheter inom äldreomsorgen i Sundbybergs stad. 
 

Ansvar 
• All personal i verksamheten är skyldig att rapportera avvikelser, vårdskador 

och risker för vårdskador. Det gäller även för personer som gör praktik.  
 

• Verksamhetschef/Enhetschef är ansvarig för att all personal har kännedom 
om och kontinuerligt informeras om rutinerna gällande avvikelser.  

 

• Anmälan och utredning enligt HSLF-FS 2017:41 görs av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) då allvarlig vårdskada/ risk för allvarlig vårdskada har 
inträffat. Utredningen sker i samverkan med verksamhetschef/enhetschef. 

 
 
Definition av vårdskada och allvarlig vårdskada 
Med vårdskada avses enligt 1 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) lidande, 
kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas 
om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 
sjukvården. 
 
Med allvarlig vårdskada avses enligt samma bestämmelse vårdskada som 

1. är bestående och inte ringa, eller 
2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 
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Tillvägagångssätt 
 

Aktivitet Ansvarig Tidsplan 
1. Säkerställ patientens säkerhet och 

välmående 
 

All personal Omgående 

2. Informera sjuksköterska om 
händelsen. 

 

All personal Omgående 

3. Informera 
verksamhetschef/enhetschef om 
vad som inträffat, i de fallen 
verksamhetschef/enhetschef ej är i 
tjänst informera utsedd 
arbetsledare. 

 

Sjuksköterska  Omgående 
efter att 
patientens 
hälsa 
säkerställts 

4. Skriv en avvikelse  
 

All personal Omgående 

5. Dokumentera händelsen i 
Treserva. 
 

All personal Inom 24h 

6. Verksamhetschef/enhetschef 
kontaktar MAS för beslut om 
händelse som har medfört eller 
hade kunnat medföra allvarlig 
vårdskada enligt HSLF-FS 2017:41 
(Lex Maria) utredning ska 
påbörjas.  

 

Verksamhetschef/enhetschef Senast 
nästkommand
e vardag 

7. Verksamhetschef/enhetschef 
informerar sin chef 

 

Verksamhetschef/enhetschef Inom 24h 

8. Påbörja Lex Maria-utredning i 
avsedd utredningsmall 
(MALL4.3A) och mall för 

Verksamhetschef/Enhetschef 
i samverkan med MAS 

Senast 
nästkommand
e vardag 
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långsiktiga åtgärder och 
åtgärdsplan (MALL 4.3B) 
 

9. Polisanmäl om det finns misstanke 
om brottslig gärning  

 

Verksamhetschef/enhetschef Så fort som 
möjligt 

10. Informera patienten och eventuellt 
företrädare om att Lex Maria-
utredning görs. 

Verksamhetschef/enhetschef Inom 24h från 
beslut om att 
utredning 
påbörjas 

11. Meddela nämndens ordförande 
och sektordirektör att utredning av 
händelse som har medfört eller 
hade kunnat medföra alvarlig 
vårdskada enligt HSLF-FS 2017:41 
(Lex Maria) har påbörjats 

 

MAS Nästkommand
e vardag efter 
beslut om att 
utredning 
påbörjats 

 

Utrustning  
Ej Aktuellt  
 

Referenser  
Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska 
patientsäkerhetsarbete från Socialstyrelsen 
 
Föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller 
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) från Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO)  
 

Referensdokument  
MALL4.3A Mall för utredning av händelse som har medfört eller hade kunnat medföra 
alvarlig vårdskada 
MALL4.3B Mall för långsiktiga åtgärder och åtgärdsplan 
 

Bilaga 
Ej aktuellt 


