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Alla 

Fastställd av/dokumentansvarig 
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Fastställt datum 
2022-06-29 

Reviderat datum Version 
1 

Sida 
Sida 1 av 10 

Verksamhetens namn: 

Verksamhetschef/Enhetschef, namn och telefonnummer: 

Kod för patienten (den första bokstaven i förnamnet och i efternamnet samt 4 
sistasiffror i personnumret): 

Datum för inträffad händelse: 

Patientansvarig läkare: 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska: 

Datum då rapport inkom till MAS: 

Namn på utsedd utredare: 

Datum för utredningens start: 

Företrädare/patient har informerats om att utredning påbörjats, datum 
samt vem som givit informationen: 

Dokumentation har skett i patientens journal om att utredning har 
påbörjats, datum samt vem som genomfört dokumentationen: 
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Del 1 
Beskrivning av verksamhetens organisation och bemanning: 

Beskrivning av personalens utbildningsnivå, tjänstgöringstid och 
anställningsform (på den berörda enheten): 

Bakgrund (Hälsohistoria, kortfattad beskrivning av patientens anamnes): 
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Beskriv kortfattat aktuell händelse: 

Beskriv konsekvensen av händelsen eller möjliga konsekvenser av 
händelsen (för patienten): 
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Reviderat datum Version 
1 

Sida 
Sida 4 av 10 

Beskrivning av händelseförloppet i kronologisk ordning med nödvändiga 
datum och tidpunkter. (Beskrivningen skall vara så objektiv som möjligt. Patient och 
närstående skall få möjlighet att yttra sig när detta är möjligt, om de avböjer skall detta 
dokumenteras i HSL-journal.) 

Beskrivning av vad som har framkommit av den berörda personens 
redogörelser för händelsen. (Yttrande från berörd personal bör vara skriftligt och 
skall dateras med datum, underskrift, namnförtydligande samt profession och bifogas 
utredningen) 
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Beskriv de omedelbara åtgärderna som vidtagits: 

Identifierade bakomliggande orsaker till händelsen: (Bakomliggande orsaker 
identifieras med hjälp av en ”5-varför”-analys. Varför hände x? På grund av Y?- Varför 
hände Y? På grund av Z osv i 5 omgångar. Denna analys dokumenteras i valfritt 
arbetsmaterial. Bakomliggande orsaker kan exempelvis vara bristande rutiner, riktlinjer, 
utbildning, kompetens, organisation, omgivning, kommunikation, information, teknik, 
utrustning etc.) 
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Har något liknande inträffat i verksamheten tidigare? 

Finns risk för att liknande händelser kan inträffa i framtiden? 

Har hälso- och sjukvårdspersonalen har utfört sitt arbete i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och enligt 
gällande rutiner? 
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MAS bedömning av orsaken till händelsen: 

Långsiktiga åtgärder som vidtagits för att missförhållandet/risk för 
missförhållandet inte ska inträffa igen, se bilaga 1. 
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Bilagor 

Avslutad utredning 
Datum: 

Underskrift av Verksamhetschef/enhetschef 

Underskrift av MAS 

Bilaga 1 Långsiktiga åtgärder och åtgärdsplan

Bilaga 2 Kopia av HSL-journal (ex. journaltext, rapportblad, 
ordinationsunderlag)

Bilaga 3 Kopia av SoL-dokumentation

Bilaga 4 Skriftlig redogörelse/yttrande från  verkamhetschef/enhetschef 

Bilaga 5 Skriftlig redogörelse/yttrande från Leg. personal

Bilaga 6 Skriftlig redogörelse/yttrande från patient/anhöriomsorgspersonal

Bilaga 7 Skriftlig redogörelse/yttrande från patient/anhörig

Bilaga 8 Kopia av eventuella tillämpliga lokala rutiner/riktlinjer
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Del 2 

Ställningstagande efter utredning 
Händelsen har medfört en allvarlig vårdskada 
Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada 
Händelsen har ej medfört och hade inte heller kunnat medföra allvarlig 
vårdskada: 

Beslut om anmälan till IVO 
Ärendet kommet att anmälas till IVO 
Ärendet kommer inte att anmälas till IVO 

Beslut taget av MAS: 
Datum: 

Beslut om Polisanmälan 
Beslut taget av, namn och befattning: 
Datum: 

Ska polisanmälas, anmälan genomförd 
datum: 

Namn på den som genomfört polisanmälan: 
Ej aktuellt 

Delgegivanden av beslut och åtgärdsplan 
till nämndens ordförande och sektordirektör av MAS 

Datum: 

till patient 
Namn på den som meddelat patient: 
Datum: 

till företrädare 
Namn på den som meddelat företrädare: 
Datum: 
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till personal 
Namn på den som meddelat personal: 
Datum: 
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