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Metodstöd och instruktion
Rapportering och utredning av avvikelser från Windows

Som legitimerad personal, handläggare och arbetsledare/chef går du in via
Öppna upp Treserva och gå in i journalen. Nytt är att du kan skriva avvikelse ej person. Detta
används när det är organisationen avvikelsen vänder sig mot som inte fungerat.

I starmenyn finns en röd penna som rapporterar på person. För att få
avvikelse på ej person måste du gå till genvägar där du kan välja olika alternativ.

På första sidan som alla får upp ska följande fyllas i:
Börja från vänster i bild och fyll i alla parametrar och arbeta från vänster till höger och sedan
nedåt i skärmbilden. Är du osäker hur du ska fylla i hänvisas till metodstöd rapportering av
avvikelser i genomförnadewebben.

Utredning/analys av avvikelser
För att kommat till analysdelen i avvikelseprogrammet går du via Genvägar –
avvikelsehantering och sedan analysera (se ovan).
Sök upp avvikelsen genom att välja enhet där du får upp en eller flera avvikelser lite längre
ner i bilden
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Markera under vilken tidsperiod du vill söka och du kan även ta bort slutförda avvikelser,
vilket underlättar att se vilka som ska analyseras.

Nu har du fått upp vilka aktuella avvikelser som ska analyseras
Avvikelser ska analyseras tillsammans med enhetschef. Fem av de sex händelser som går att
rapportera kan vara något av lagrummen. Det är analysen som avgör vilket som väljs.
Markera den avvikelse du ska analysera och tryck välj.
Bedömningsfliken är den första bild som kommer upp Allt som är vita fält kan fyllas i. Börja
med aktiviteten, vårdkedjebristen, allvarlighetsgrad och konsekvens. I rutinen för avvikelser
finns matris som hjälp för hur bedömning ska utföras. Sannolikheten fylls också i. Du kan
göra tillägg till händelsen i denna bild också. Det är också i denna sida som avvikelsen
avslutas när du arbetat klart med avvikelsen.
Spara och gå sedan över till åtgärdsfliken
Åtgärdsfliken

Fyll i de åtgärder som beslutats. Du kan rapportera olika åtgärder och väljer du mer än en så
spara emellan åtgärderna.

Fliken Skada används vid registrering av fall när skada föreligger. Det går att välja kroppsdel
och sedan typ av skada. Avsluta med spara.
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Fliken läkemedel fylls i när detta är avvikelsen

.
Här finns en ruta som heter Läkemedel som måste fyllas i. Skriv Inte i alla läkemedel utan
hänvisa till lista i stället. Du kan skriva läkemedelsnamn om det bara är ett som det gäller.
Skriv annars se läkemedelslista. Det måste finnas text i rutan om så bara ett *. Sedan ska de
andra alternativen fyllas med de förhandsalternativ som finns föreslagna. Avsluta med spara.
Gå nu tillbaka till fliken bedömning Konsekventen för vårdtagaren/patienten fylls i och
allvarlighetsgrad och sannolikhet avgör avvikelsen handläggning för Lex Sarah respektive
Lex Maria, se riskanalys i rutin för avvikelser.

Enhetschef avslutar de avvikelser som bedömts som SoL och legitimerad personal HSL. En
avvikelse avslutas av enhetschefen och detta görs i bedömningsfliken. Vilken enhetschef som
avslutar beror på yrkeskategori.
Stäng med det röda krysset uppe i det högra hörnet.
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För att söka avvikelser på min enhet
Via genvägar avvikelsehantering ställer du dig på analysera. Tryck på analysera så kommer
du in i sökmotorn och kan göra dina inställningar.
Om du är intresserad av att se hur det ser ut på en enhet väljer du denna, vill du se på en
specifik avvikelse väljer du urval på avvikelser. Här kan du söka på en enhet och få upp vilka
personer det finns registrat en avvikelse. Välj den du är intresserad av. Vet du nummer på
avvikelsen fyller du i detta utan att behöva välja enhet. Här kan du också ta ut statistik på
avvikelser under en period. Fyll i den period du är intresserad av och ta med till enhetens
kvalitetsmöten.
Tänk på att allra längst ner finns möjlighet till att söka på samtliga eller de som fortfarande är
öppna.

Ta ut statistik
Stå i startbilden och ställ markören på Uppföljning, ställ dig på statistik och tryck på
avvikelsehantering. Bilden som kommer upp ger dig möjlighet att söka på vårdtagare eller på
enheten.

Nu kan du ställa in fr.o.m - t.o.m. den period du vill söka på.

Fyll i datumperiod du vill se på.
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Välj vilka enheter du vill ha samt gör begränsning av händelse om så önskas.

Det går att välja lagrum och om avvikelsen är slutför eller ej. Ej slutförda kan väljas om du
avser att se om du har något som inte utförts.

Aktivitet kan sökas för att få en bild av hur det ser ut inom verksamheten. Avvikelseorsak är
viktigt för kvalitetsarbetet inom verksamheten.

.
När du markerat ett antal parametra som du vill analysera så går du längst ner i sidan och
fyller i utskriftsalternativ.

Om du har markören i förhandsgranska rapport kommer följande bild upp
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När du vill ta bort denna bild och söka något annat så återgår du till statistikdelen genom att
ner till höger i skärmbilden trycka tillbaka. Om du inte gör detta utan använder rött kryss
avslutar du statistikprogrammet.

Om du däremot ställer markören i kontrollista excel kommer du att få öppna en excellista som
du kan analysera utifrån. Då får du använda excelkunskaper för analysering.

6

