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Rutin för anmälan om vårdskador, Lex Maria 

Bakgrund  

I socialstyrelsens HSLF-FS 2017:40 finns föreskrift som handlar om vårdgivarens 

systematiska patientsäkerhetsarbete. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skriver 

kompletterande föreskrift HSLFL-FS 2017:41 om hur allvarliga vårdskador ska anmälas.  

 

Definition. Enligt socialstyrelsens termbank beskrivs en vårdskada: skada på patient som hade 

kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvården. I Patinetsäkerhetslagen SFS 2010:659 1 kap 5 § finns reglerat kring vårdskada 

som avser i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som 

hade kunnat undvikas om adekvata årgärder hade vidtagits vis patientens kontakt med hälso- 

och sjukvården. 

 

Vårdgivaren är skyldig att utreda alla händelser som medfört eller kunnat medföra en 

vårdskada. Utredningens ska anpassas efter händelsens karaktär.  

Genom att utreda lär organisationen sig av det som inträffat. Det kan också finnas positiva 

aspekter t.ex. åtgärder som vidtogs och som förhindrade eller begränsade effekterna av en 

vårdskada.  

 

Kommunen utreder egna vårdskador och om vårdskadan inträffat i annan vårdgivares 

verksamhet underrättas denne om händelsen. Detta gäller om det inte finns hinder enligt 

sekrettesen.  

 

Information till patienten vis allvarlig vårdskada eller till närstående om det inte finns hinder 

i sekretessen. Ska ha möjlighet att yttra sig.  

 
 

Rutin 

Utredning 

Utredningen och analysen ska innehålla händelseförlopp, konsekvens och 

bakomliggande orsaker. Utredningen ska också innehålla uppgifter om beslutade 

åtgärder samt patientens egen beskrivning av händelsen.  För händelser som är mindre 

allvarliga är utredningen inte lika omfattande. Utredningen ska dokumenteras. 

 

Vårdskada som inte är allvarlig 

- Händelseförlopp, analys och bedömning av detta.  

- Uppgifter om kunskap om händelsen och dess konsekvens ska spridas 

- Samt andra uppgifter som behövs för att bidra till systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
Sid 2/2 

 

 

Allvarlig vårdskada 

- Händelseförlopp när händelsen inträffade, uppmärksammades och rapporterades 

- Vilka konsekvenser som händelsen medfört eller hade kunnat medföra  

- Vårdgivarens analys och bedömning av bidragande och bakomliggande orsaker 

till händelsen 

- Vilka åtgärder som är beslutade och har vidtagits eller ska vidtas 

- Vem eller vilka som ansvarar för att åtgärderna vidtas 

- När åtgärderna enligt tidsplan ska vara vidtagna 

- Vem eller vilka som ansvarar för uppfölningen av åtgärderna 

- Hur hälso- och sjukvårdspersonal har informerats eller ska informeras om analys 

och bedömning av händelsen i syfte att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet 

- Innehåll uppgifter om patientens beskrivning och upplevelse av händelsen. 

 

 

Anmälan av händelser- allvarlig vårdskada 

 

Anmälan till IVO ska göras av den av vårdgivaren utsett som ansvarig för 

anmälningsskyldigheten, dvs. Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Östra Göinge 

kommun. 

 Innehåll 

- Uppgifter om händelsen 

- Vårdgivarens diarienummer, datum för anmälan, vårdgivarens namn och 

utdelningsadress, vårdgivarens organisationsnummer 

- Uppgifter om den eller de verksamheter som anmälan gäller, vårdenheter 

- Datum då händelsen inträffade,  

- Patientens personnummer 

- En kortfattad beskrivning av händelsen/händelseförloppet, konsekvenserna 

- Utredningen (se ovan) 

- Anmälarens namn och kontaktuppgifter.  

- Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen inträffat. 

Ansvarsfördelning 

Aktivitet Ansvar 

Ansvara för utredning av avvikelser, 

händelser som kan eller har medfört 

vårdskada 

Enhetschef 

Anmäla vårdskada till IVO  Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Ansvara för ledningssystemets systematiska 

patientsäkerhetsarbete som behövs för att 

säkerställa att verksamheten uppfyller kraven 

i dessa föreskrifter 

Verksamhetsområdeschef 
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