
 

 
 

 

 
Öckerö 2020-12-03 
 

KALLELSE till ledamöter 

UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

 
Beslutsorgan 

 
Socialnämnden 

Tid och plats Torsdag 10 december kl 08:30, distansmöte 
Förmöte: Öckeröalliansen kl. 07:30, distansmöte 
 

   
 
ÄRENDEN 1. Upprop 

 
 

 2. Val av justerare 
Förslag: Thomas Wjik (S) 
 

 

 3. Utnämnande av nytt dataskyddsombud (8.30-8.35) Bilaga 

Marie Andersson 
 
 
Marie Gülich 

4. 
        
   5. 
 
   6. 
 

Riktlinjer för Lex-Sarah (8.35-9.00) 
 
Riktlinjer för Lex-Maria (8.35-9.00) 
 
Redovisning av särskilda delegationsbeslut (Dnr 0070/19) 

Bilaga 
 
Bilaga 
 
Pärm 

 
Peter Eriksson 
 
 
 
 
 
 
 
Kent Lagrell  
 

  7.    
 

Information 
a) Räddningstjänsten informerar (9.00-9.15) 

- Ny lagstiftning LSO 
- Insatstider 
- Fri inryckning vid larm 

b) Ekonomisk uppföljning 
c) Personalförsörjning  
d) Förvaltningschefen informerar inklusive covid-19 
e) Rapport från sociala utskottet inom GR (9.45-10.05) 
f) Ej verkställda beslut särskilt boende 

 

 
 
 
 
 

 8. Övriga frågor 
 

 

  
 
 
 
  Sandra Svensson  Klara Ivarsson 
  Ordförande   Sekreterare 
 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
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Öckerö 2020-12-01 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Klara Ivarsson 
Ärende: Utnämnande av dataskyddsombud 
Diarienummer: 0061/20   

 

Utnämnande av dataskyddsombud för 
Socialnämnden 
 

Förslag till beslut 
Johan Bergström, Göteborgsregionens kommunalförbund, utnämns till dataskyddsombud 
enligt dataskyddsförordningen och brottsdatalagen för socialnämnden, från och med 2021-
01-12. 
 
Ärendet 
Varje nämnd är som myndighet personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom dess verksamhet.1 Den personuppgiftsansvarige ska 
utnämna ett dataskyddsombud, när behandlingen sker inom en myndighets verksamhet.2  
 
Göteborgs kommunalförbund har rekryterat ett nytt, till Johan Borre kompletterande, 
dataskyddsombud, Johan Bergström, som tillträder tjänsten 2021-01-12.  
 
Dataskyddsombudets arbete avser behandlingen av personuppgifter. Behandling av 
personuppgifter kan ske utifrån både dataskyddsförordningen och brottsdatalagen3. För att 
dataskyddsombudet ska ha mandat att arbeta utifrån såväl dataskyddsförordningen som 
brottsdatalagen behöver denne utnämnas till dataskyddsombud avseende båda lagarna.  
 
Beredning 
Ärendet har beretts av nämndsekreterare på enheten för juridik och kansli. Den stora 
dataskyddsreform som EU genomförde 2018 bestod av två delar. Den ena var antagandet 
av dataskyddsförordningen, som trädde i kraft 25 maj 2018. Den andra var 
dataskyddsdirektivet, som trädde i kraft 6 maj 2018. Dataskyddsdirektivet är en parallell 
lagstiftning till dataskyddsförordningen och reglerar personuppgiftsbehandlingar som 
behöriga myndigheter gör i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 
eller verkställa straffrättsliga påföljder, inklusive att skydda mot samt förebygga och 
förhindra hot mot den allmänna säkerheten. 
 
                                                           
1 Dataskyddsförordningen 4 art 7 p 
2 Dataskyddsförordningen 37 art 1 p, Brottsdatalagen, 3 kap 13 § 
3 Brottsdatalag, SFS 2018:1177 (BDL) 



 
 

 

Dataskyddsdirektivet är till skillnad från dataskyddsförordningen inte direkt tillämpligt i 
EU:s medlemsstater på samma sätt som dataskyddsförordningen är. Det innebär att 
Sverige måste stifta egna lagar som förverkligar bestämmelserna i direktivet. Detta har 
gjorts genom antagandet av Brottsdatalagen (2018:1177), förkortad BDL, och 
brottsdataförordningen (2018:1202), förkortad BDF, som båda trädde i kraft den 1 augusti 
2018. 
 
Ekonomi 
Kostnaderna förblir desamma som innan, i enlighet med samverkansavtalet. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet bedöms inte aktualisera några ställningstaganden i förhållande till 
jämställdhetsperspektiv eller andra diskrimineringsgrunder.  
 
Barnrättsperspektiv 
Ärendet bedöms inte aktualisera några ställningstaganden i förhållande till barnperspektiv. 
 
Beslutsbehörighet 
Socialnämnden är som personuppgiftsansvarig behörig att utnämna dataskyddsombud för 
sin verksamhet avseende dataskyddsförordningen, 37 art 1 p dataskyddsförordningen, och 
avseende brottsdatalagen, 3 kap 13 § brottsdatalagen. 
 
Bedömning 
För att kunna uppfylla socialnämndens lagstadgade skyldighet att ha ett dataskyddsombud 
enligt dataskyddsförordningen och brottsdatalagen, bör socialnämnden förhålla sig till 
Göteborgsregionens nyrekrytering av dataskyddsombud genom att utse Johan Bergström 
till dataskyddsombud. 
 
Expediering av beslut 
Datainspektionen 
Dataskyddsombud, Johan Borre, Göteborgsregionen 
Dataskyddsombud, Johan Bergström, Göteborgsregionen 
Gunnel Rydberg, förbundssekreterare, Göteborgsregionen 
Förvaltningschef, Malin Tisell 
 
Bilagor 
Göteborgsregionens kommunalförbund protokollsutdrag § 216 
 
 
 
Underskrift 
 
 
 
Malin Tisell 
 
Förvaltningschef 
 
Datum  
 



 

  Justeras:      1 (1) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-11-27 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

Protokollsutdrag 

§ 216. Utseende av ytterligare Dataskyddsombud för GR:s förbundsstyrelse   

Diarienummer: 2020-00332.010 

Beslut 

Johan Bergström utses till ytterligare Dataskyddsombud för GR:s förbundsstyrelse 

från och med 2021-01-12 enligt Dataskyddsförordningen. Beslutet ska anmälas till 

Datainspektionen. 

 

Till protokollet antecknas att förbundsstyrelsen även är ansvarig för den 

personuppgiftsbehandling som sker i revisionen.  

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om utseende av Dataskyddsombud ska fattas i styrelse och nämnder inom 

förbundet.  

Under våren 2018 utarbetades ett samverkansavtal om att GR tillsammans med 

fyra medlemskommuner skulle dela på ett Dataskyddsombud. Dessa kommuner är: 

Härryda, Lerum, Partille och Öckerö. 2018-06-01 beslöt förbundsstyrelsen att utse 

Madeleine Arvidsson Wäli till Dataskyddsombud för GR:s förbundsstyrelse.  

Motsvarande beslut fattades i de fyra kommunerna enligt samverkansavtalet.   

GR har från och med 2020-08-01 tecknat ett samverkansavtal med ytterligare fyra 

kommuner, Ale, Alingsås, Lilla-Edet samt Stenungsund, och därmed anställt 

ytterligare ett regionalt Dataskyddsombud. Beslut i förbundsstyrelsen 2020-06-09.    

Då Madeleine Arvidsson Wäli avslutade sin tjänst 2020-09-02 har GR anställt 

ytterligare ett Dataskyddsombud, Johan Bergström som börjar sin tjänst som 

Dataskyddsombud 2021-01-12.  

SKICKAS TILL 

Datainspektionen 

Berörda kommuner 

 

Vid protokollet 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson             Miguel Odhner  

Ordförande              Justerare 
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Öckerö 2020-11-25 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Marie Andersson, utredare  
Ärende: Revidering av Riktlinjer för rapportering enligt lex Sarah 
Diarienummer: SN 0097/20 

 
Revidering av Riktlinjer för rapportering enligt lex Sarah 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer de reviderade riktlinjerna för rapportering, utredning, avhjälpande och 
anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade.  
 

Ärendet (sammanfattning) 
I 3 kap. 3 § SoL och 6 § LSS anges att insatser inom socialtjänsten och inom verksamheterna enligt 
LSS ska vara av god kvalitet. Enligt bestämmelserna i båda lagarna ska kvaliteten i verksamheten 
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lex Sarah är en viktig del av det systematiska 
kvalitetsarbetet och ska verka för att risker och eventuella hinder undanröjas innan risk för 
missförhållanden uppstår. 
 
Socialförvaltningen ser just nu över hela sitt systematiska kvalitetsarbete och som ett led i det gjordes 
en översyn av riktlinjen för lex Sarah. Riktlinjen reviderades dels på grund av förändrad 
rollbeskrivning (utredare istället för kvalitetsutvecklare) och dels för att tydliggöra arbetsprocessen 
gällande lex Sarah.  
 
Ekonomi 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på ekonomi.  
 
Jämställdhetsperspektiv  
Informationen bedöms inte ha någon påverkan utifrån jämställdhetsperspektiv.  

 
Barnperspektiv  
Informationen bedöms inte ha någon påverkan utifrån barnperspektiv.  
 
 
Expediering av beslut 
Malin Tisell, förvaltningschef/socialchef 
Arto Niskala, verksamhetschef ÄO  
Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FS 
Jessica Vedlund, enhetschef förvaltningsstöd och utveckling 
Marie Andersson, utredare 
   
 



 
 

 

 
Bilagor 
Riktlinjer för rapportering enligt lex Sarah 
 
Underskrift av berörd chef  
 
Malin Tisell  
Förvaltningschef  
2020-11-25 
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RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING 
ENLIGT LEX SARAH 

__________________________________________________________________________ 

Beslutsdatum:  2020-12-10  
Beslutande:  Socialnämnden 
Giltighetstid:  Tillsvidare 
Dokumentansvarig:  Utredare 
Upprättad av:  Marie Andersson, Utredare 
__________________________________________________________________________ 

Inledning  
Lex Sarah är det vardagliga namnet på de bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL 2001:453) och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) som handlar om 
skyldigheten att rapportera missförhållanden eller risk för missförhållanden. I SoL regleras 
detta i 14 kap 2-7 §§, och i LSS i 24 §. Lex Sarah gäller inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, 
individ och familjeomsorg samt funktionsstöd. Notera att lex Sarah även omfattar den som 
kan komma ifråga för insatser enligt SoL eller LSS. Det innebär att rapporteringsskyldigheten 
inträder så snart en person blivit aktualiserad hos en myndighet, även om beslut om insatser 
ännu inte fattats.  

Lex Sarahs primära syfte är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till ett miss-
förhållande eller risk för missförhållande för att därigenom på olika sätt förebygga att liknande 
händelser inträffar i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade brukaren/klienten eller 
dennes närstående genom utredningen så långt som är möjligt skall få klarhet i vad som fak-
tiskt inträffat och varför missförhållandet uppstått eller riskerat att uppstå.  

Det är viktigt att rapportera, ta hand om, snabbt ändra rutiner och åtgärda brister för att säker-
ställa att de som får insatser från kommunen enligt SoL eller LSS ska kunna känna sig trygga 
med att den omsorg de får håller god kvalitet och att det inte finns hot mot deras liv och hälsa. 
Effektiva rutiner för avvikelserapportering är nödvändig för förbättringsarbete och ökad säker-
het i en organisation. Utan en ändamålsenlig avvikelserapportering kan organisationen och 
dess medarbetare inte lära av sina misstag. Syftet med att rapportera avvikelse är att dra 
lärdom av det som hänt och att med hjälp av olika åtgärder och insatser förhindra att samma 
typ av avvikelse händer igen. Det primära är inte att peka ut enskilda personers misstag, fel 
och brister utan att upptäcka systemfel.  

Om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, ska det snarast anmälas till Inspektionen för 
Vård och Omsorg (IVO). Socialförvaltningens verksamhetschefer fattar på delegation av 
nämnden beslut om anmälan till IVO. Observera att när ett ärende anmäls till IVO enlig lex 
Sarah är det själva händelsen som anmäls, inte personen. 

Barn och unga som av socialtjänsten är placerade för vård utanför det egna hemmet kan vid 
missförhållanden kontakta IVO. Enskilda, anhöriga eller allmänheten kan inte göra en lex 
Sarah-anmälan till IVO. Däremot kan vem som helst anmäla klagomål till IVO. 
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Vem ska rapportera? 

Alla anställda, uppdragsgivare, deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och praktikanter 
eller andra under utbildning är skyldiga att rapportera missförhållanden eller risk för missför-
hållanden. Enhetschef ansvarar för att all personal fortlöpande får information om lex Sarah-
rutinerna. Information om rapporteringsskyldigheten bör ges både muntligt och skriftligt 
minst en gång per år. Enhetschefen ska försäkra sig om att all personal känner till lex Sarah 
och ska också säkerställa att den anställde informerats om lex Sarah-rutinerna. 

Informationen ska ges både muntligt och skriftligt i samband med nyanställning eller när en-
heten tar emot en praktikant som introduceras i verksamheten. 

Vad ska rapporteras? 

Rapporteringen ska utgöra en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet genom att alla 
hjälps åt att göra iakttagelser av sådant som kan: 

• innebära hot mot att enskilda får god omvårdnad, gott stöd och god service samt 
lever under trygga förhållanden, 

• rapportera iakttagelserna, såväl faktiska missförhållanden som risker och hot, 
• åtgärda iakttagelserna. 

Missförhållanden som ska rapporteras kan vara utförda handlingar och försummelser som 
inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska 
eller psykiska hälsa. Även risk för missförhållande ska rapporteras. 

Syftet med bestämmelserna om lex Sarah är inte primärt att lösa problem i relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare, samarbetsproblem i en arbetsgrupp eller arbetsmiljöproblem. 

Vad menas med missförhållanden? 
Missförhållanden innebär övergrepp och brister i omsorgerna som utgör ett hot mot en en-
skilds liv, hälsa eller säkerhet. Det kan också handla om ett bemötande av äldre och funktions-
hindrade som klart avviker från grundläggande krav på respekt och självbestämmande, inte-
gritet, trygghet och värdighet. 

Exempel på missförhållande enligt lex Sarah (Äldreomsorg och Funktionsstöd): 
• Fysiska övergrepp – slag, nypningar, hårdhänt handlag 
• Psykiska övergrepp – hot, hot om bestraffning, trakasserier, kränkande bemötande 
• Ekonomiska övergrepp – stöld, utpressning, förskingring 
• Sexuella övergrepp – både av fysisk och psykisk karaktär (anspelningar) 
• Brister i bemötande av anställda med flera – respekt för självbestämmande, integritet, 

trygghet och värdighet 
• Brister i utförande av insatser (insatser som utförs felaktigt eller inte alls) – glömma någ-

on på toaletten som ej kan larma, vid behov av dubbelbemanning (inväntar ej kollega) 
brukaren faller, felaktig användning av MTP (lyftsele), inlåsning 

• Brister i fysisk miljö, utrustning, teknik – trasiga handtag på fönster, larm som inte 
fungerar, trasig grundutrustning 

 



 

 
Riktlinjer för rapportering enligt lex Sarah  3(7) 
 
Beslutad 2020-12-10 
 

Exempel på missförhållande enligt lex Sarah (Individ- och familjeomsorg): 
• Brister i utförande av insatser (insatser som utförts felaktigt eller inte alls) 

o  försörjningsstöd betalas ej ut i tid (hyra) 
• Brister i rättssäkerhet vid handläggning och genomförande: 

o  tidsgräns för tvångsvård 
o  barns rätt till information, rätt att framföra sina åsikter 
o  upprättande av vårdplan i samband med LVU, LVM 
o  skyldighet att verkställa domar gällande umgänge barn-förälder 
o  utredningsskyldighet barn som far illa enligt SoL 
o  korrekt hantering av skyddade personuppgifter 

Exempel på det som inte är ett missförhållande enligt lex Sarah 
• Beslut om: 

o minskad bemanning, ändrade scheman för personalen  
o förändring av verksamhetens innehåll  
o flytt av en verksamhet till nya lokaler  
o nedläggning av en verksamhet  
o ordningsregler i en verksamhet 
o bistånd eller insatser enligt LSS som den enskilde inte är nöjd med 

• Den enskilde tackar nej till genomförande av en viss insats, till exempel dusch, inom 
hemtjänsten eller om en vuxen person med missbruksproblem inte vill delta i någon del 
av sin behandling. 

För konkreta exempel och mer detaljerade beskrivningar av handlingar och underlåtelser som 
kan utgöra missförhållanden, se lex Sarah - Handbok för tillämpningen av bestämmelserna 
om lex Sarah.  
 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2014-1-
24.pdf 
 
Hur rapporterar man? 

Avvikelser rapporteras enligt arbetsprocess, se sidan 7. 

Anställda med flera 

1. Omedelbara åtgärder 
Om du sett eller fått berättat om en händelse där en klient, brukare eller omsorgstagare varit 
utsatt för ett missförhållande, eller riskerat att råka ut för ett missförhållande skall omedelbara 
åtgärder vidtas: 

• Undanröj direkta hot mot den enskildes liv, personliga säkerhet, eller fysiska eller psyk-
iska hälsa. 

• Förhindra att konsekvenserna för den enskildes liv, personliga säkerhet eller fysiska eller 
psykiska hälsa förvärras. 

• Rapportera skyndsamt, helst inom 10 timmar, till närmaste chef. Om närmaste chef är 
inblandad i det som inträffat, rapportera direkt till dennes överordnade chef. 

 
Det måste finnas tillgång till personal dygnet runt med kompetens och befogenheter som kan 
fatta beslut omedelbart och vidta åtgärder för att förhindra allvarliga konsekvenser. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2014-1-24.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2014-1-24.pdf
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2. Rapport 

Rapportera avvikelsen i aktuellt avvikelsesystem och välj typ av avvikelse: lex Sarah. 

För lathund hur en avvikelse registreras, se O:net: 
https://onet.ockero.se/servicesupportochstodiarbetet/arbetssattrutiner/socialforvaltningen/
avvikelsehantering.4.11283d9615ca34e77a091a2.html 

Enhetschef 

3. Åtgärder 

Enhetschefen meddelar förvaltningens Utredare så snart som möjligt. 

Enhetschefen bedömer om ytterligare åtgärder än de redan vidtagna behöver sättas in omgå-
ende. Åtgärderna dokumenteras av enhetschef i aktuellt avvikelsesystem.  

4. Bedömning 

Enhetschef bedömer händelsens allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepning enligt upp-
rättad bedömningsmatris samt registrerar bedömningen i aktuellt avvikelsesystem. Vid osäk-
erhet kontakta MAS för vidare bedömning. 

Utredare 

5. Beslut om missförhållande 

Utredare skriver ut och diarieför lex Sarah-rapporten, samt beslutar om den rapporterade hän-
delsen utgör ett missförhållande/påtaglig risk för ett missförhållande. Beslutet dokumenteras 
och diarieförs med rapporten.  

Om den rapporterade händelsen inte utgör ett missförhållande/påtaglig risk för ett missför-
hållande: Utredare återkopplar till ansvarig chef, som hanterar avvikelsen enligt 
Rutin Avvikelsehantering Enhetschef, se O:net: 

https://onet.ockero.se/servicesupportochstodiarbetet/arbetssattrutiner/socialforvaltnin
gen/avvikelsehantering/rutinforavvikelsehanteringenhetschef.4.11283d9615ca34e77a0a
8da.html 

Lex Sarah-utredningen avslutas därefter. 

Beslutet dokumenteras på blankett för beslut rörande lex Sarah-rapport och diarieförs. 

Om den rapporterade händelsen utgör ett missförhållande/påtaglig risk för ett missförhåll-
ande: Utredare informerar Verksamhetschef. 

Verksamhetschef 

6. Beslut om allvarligt missförhållande 

Verksamhetschef beslutar om den rapporterade händelsen utgör ett allvarligt missförhållan-
de/påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. 

https://onet.ockero.se/servicesupportochstodiarbetet/arbetssattrutiner/socialforvaltningen/avvikelsehantering.4.11283d9615ca34e77a091a2.html
https://onet.ockero.se/servicesupportochstodiarbetet/arbetssattrutiner/socialforvaltningen/avvikelsehantering.4.11283d9615ca34e77a091a2.html
https://onet.ockero.se/servicesupportochstodiarbetet/arbetssattrutiner/socialforvaltningen/avvikelsehantering/rutinforavvikelsehanteringenhetschef.4.11283d9615ca34e77a0a8da.html
https://onet.ockero.se/servicesupportochstodiarbetet/arbetssattrutiner/socialforvaltningen/avvikelsehantering/rutinforavvikelsehanteringenhetschef.4.11283d9615ca34e77a0a8da.html
https://onet.ockero.se/servicesupportochstodiarbetet/arbetssattrutiner/socialforvaltningen/avvikelsehantering/rutinforavvikelsehanteringenhetschef.4.11283d9615ca34e77a0a8da.html
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Om den rapporterade händelsen utgör ett allvarligt missförhållande/påtaglig risk för ett all-
varligt missförhållande görs anmälan till IVO omedelbart och Verksamhetschef informerar 
nämnd omgående.  

Om den rapporterade händelsen inte utgör ett allvarligt missförhållande/påtaglig risk för ett 
allvarligt missförhållande: Utredning initieras och Verksamhetschef informerar nämnd vid 
nästa nämndmöte. 

Beslutet dokumenteras på blankett för beslut rörande lex Sarah-rapport och diarieförs. 

Analysteam 

7. Fördjupad händelseanalys påbörjas 

Utredare tar del av information som enhetschef registrerat i aktuellt avvikelsesystem. 

Analysteam kompletterar detaljerat händelseförlopp, konsekvenser för brukaren/klienten, 
bakomliggande orsaker samt åtgärdsförslag och Utredare sammanställer Slutrapport fördjup-
ad händelseanalys.  
 

8. Verksamhetschef gör ny bedömning efter fördjupad händelseanalys och 
fattar beslut om den rapporterade händelsen utgör ett allvarligt missför-
hållande/påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. 

Om den rapporterade händelsen nu bedöms utgöra ett allvarligt missförhållande/påtaglig 
risk för ett allvarligt missförhållande görs anmälan till IVO och Verksamhetschef informerar 
nämnd omgående. 
 
Om anmälan till IVO gjordes före den fördjupade händelseanalysen, kompletteras anmälan 
med slutrapport. 
 
Om den rapporterade händelsen fortfarande inte bedöms utgöra ett allvarligt missförhållan-
de/påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande: Utredning avslutas och nämnden informeras 
vid nästa nämndmöte. 
 

9. Återkoppling och förbättringsarbete genomförs och följs upp enligt Rutin 
Avvikelsehantering Enhetschef 

Övrigt att tänka på 

Förbättringsarbete 
Alla rapporter ska tas med i verksamhetens förbättringsarbete, oavsett anmälan till IVO eller 
inte. Syftet är att utveckla verksamhetens kvalitet. 
 
Uppföljning  
Utredare följer upp åtgärder som beslutats i fördjupande händelseanalyser och diarieför 
uppföljningen. Statistik lämnas (2) gånger per år i kvalitetsberättelsen (delår/helår). 
 
Arkivering 
All dokumentation kring lex Sarah diarieförs, oavsett om den skickats till IVO eller ej, och ska 
bevaras för att därefter gallras fem år efter det att den sista anteckningen gjordes.  
 
Personal 
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Närmaste chef skall alltid på ett tidigt stadium uppmana den anställde att kontakta sin fack-
liga företrädare för stöd och rådgivning. 
 
Avstängning eller omplacering av berörd personal kan vara nödvändig under utredningen. 
Beakta gällande Samverkansavtal och konsultera gärna sakkunnig i juridiska och arbetsrätts-
liga frågor inom förvaltningen.  
 
Ärendet skall handläggas med övertänkt strategi och med beaktande av arbetsrättsliga regler. 
Detta kan bli ett personalärende med avstängning, avsked eller prövning i Arbetsdomstolen. 
 
Eventuell polisanmälan 
Brott skall alltid polisanmälas men utesluter inte den interna lex Sarah-utredningen. Misshan-
del, förskingring, stöld, sekretessbrott eller annan brottslig handling faller under allmänt åtal 
och skall alltid polisanmälas. Vid stöld i vårdtagarens hem (ordinärt och särskilt boende) upp-
manas alltid den bestulne, dennes anhöriga eller god man att göra en polisanmälan. 
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Öckerö 2020-11-25 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Marie Gülich, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Ärende: Riktlinjer för Lex Maria 
Diarienummer: 0096/20   

 
Riktlinjer för Lex Maria 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer riktlinjer för Lex Maria.  

Ärendet (sammanfattning) 
Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen ska hälso- och sjukvårdspersonal rapportera 
till vårdgivaren avvikelser inom hälso- och sjukvårdens område. Lex Marias primära syfte 
är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad allvarlig 
skada/sjukdom eller risk för sådan för att därigenom på olika sätt förebygga att liknande 
händelser inträffar i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten eller dennes 
närstående genom utredningen så långt som är möjligt skall få klarhet i vad som faktiskt 
inträffat och varför skadan eller sjukdomen uppstått. (HSLF-FS 2017:41, Lex Maria, 
Anmälan om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada) 
 
Socialförvaltningen ser just nu över hela sitt systematiska kvalitetsarbete och som ett led i 
det arbetades riktlinjen för lex maria fram.  
 
Ekonomi 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på ekonomi.  
 
Jämställdhetsperspektiv  
Informationen bedöms inte ha någon påverkan utifrån jämställdhetsperspektiv.  

 
Barnperspektiv  
Informationen bedöms inte ha någon påverkan utifrån barnperspektiv.  
 
Expediering av beslut 
Malin Tisell, förvaltningschef/socialchef 
Arto Niskala, verksamhetschef ÄO  
Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FS 
Jessica Vedlund, enhetschef förvaltningsstöd och utveckling 
Marie Gülich, medicinskt ansvarig sjuksköterska  
  
Bilagor 
Riktlinjer för rapportering enligt Lex Maria  



 
 

 

Underskrift av berörd chef  
 
 
Malin Tisell  
Förvaltningschef  
2020-11-25 
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RIKTLINJE FÖR RAPPORTERING 
ENLIGT LEX MARIA 

__________________________________________________________________________ 

Beslutsdatum:  2020-12-10  
Beslutande:  Socialnämnden 
Giltighetstid:  Tillsvidare 
Dokumentansvarig:  MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) 
Upprättad av:  Marie Gülich, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska 
__________________________________________________________________________ 

Inledning  

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen skall:  
Hälso- och sjukvårdspersonal rapportera till vårdgivaren avvikelser inom hälso- och sjukvårdens 
område. Ansvarig chef ansvarar att vid anställning informera gällande riktlinjer utifrån Lex Maria. 
 
Lex Marias primära syfte är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad 
allvarlig skada/sjukdom eller risk för sådan för att därigenom på olika sätt förebygga att liknande 
händelser inträffar i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten eller dennes 
närstående genom utredningen så långt som är möjligt skall få klarhet i vad som faktiskt inträffat 
och varför skadan eller sjukdomen uppstått.  
Observera att när ett ärende anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enlig Lex Maria är 
det själva händelsen som anmäls, inte personen. 
 
Bestämmelsen om Lex Maria innebär anmälningsskyldighet vid allvarlig skada som en patient 
drabbats av, eller riskerat att drabbas av och som förorsakats av brister i arbetsrutiner, i vårdens 
organisation eller i samarbetet mellan olika vårdenheter. Effektiva rutiner för 
avvikelserapportering är nödvändig för förbättringsarbete och ökad säkerhet i en organisation. 
Utan en ändamålsenlig avvikelserapportering kan organisationen och dess medarbetare inte lära 
av sina misstag.  
 
Syftet med att rapportera avvikelse är att dra lärdom av det som hänt och att med hjälp av olika 
åtgärder och insatser förhindra att samma typ av avvikelse händer igen. Det primära är inte att 
peka ut enskilda personers misstag, fel och brister utan att upptäcka systemfel.  
Öckerö Kommun skall anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada till IVO.  
 
Vem ska rapportera?   

Hälso- och sjukvårdspersonal samt ansvarig chef skall rapportera om en patient i samband med 
undersökning, vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risker av att drabbas av 
vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.  
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Vad ska rapporteras? 

Händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Avvikelser, eller 
risker för avvikelser, som kan bli föremål för anmälan till IVO. Avvikelsen ska snarast möjligt 
rapporteras till ansvarig chef/MAS. 
 
En anmälan skall göras, om en patient i samband med undersökning, vård och behandling begått 
självmord eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till 
vårdgivarens kännedom. 
 
Vid osäkerhet om en avvikelse skall kontakt med ansvarig chef och MAS göras snarast för 
konsultation innan intern utredning startas.  
  

Vad menas med händelser? 
Anmälningsskyldighet till IVO föreligger när det gäller allvarliga skador, sjukdomar eller risker, 
vilka inte ligger inom ramen för vad som skulle kunnat förutses eller utgör normal risk i samband 
med vård, behandling, undersökning eller självmord. 
 

Exempel på händelser som bör föranleda anmälan enligt Lex Maria (Äldreomsorg och 
Funktionsstöd): 
 

• fallskador som lett till allvarliga konsekvenser för patient och som föranletts av brister i 
samband med undersökning, vård eller behandling,  

• förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpedieringar,  
• sådana där läkemedel är inblandade, om de föranlett eller borde ha föranlett aktiva 

behandlingsåtgärder eller överföring av patient till en annan vårdenhet,  
• utebliven eller fördröjd undersökning, diagnos, vård, behandling eller rehabilitering som 

varit motiverad enligt vetenskap och beprövad erfarenhet,  
• felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling,  
• felaktig, otillräcklig eller vilseledande information till patient eller närstående,  
• felaktig, otillräcklig eller vilseledande instruktion eller information till personalen vid 

behandlande eller mottagande vårdenhet,  
• felaktig användning eller felaktigt underhåll av medicintekniska produkter eller annan 

utrustning som tekniska försörjningssystem, nödkraftaggregat och informationssystem,  
• tidigare okända eller mindre kända skador eller risker vid tillämpningen av metoder eller 

rutiner som är i allmänt bruk,  
• sådana som förorsakats av brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i 

samarbetet mellan olika vårdenheter,  
• vårdrelaterade infektioner, eller handling som av behandlingsansvarig yrkesutövare 

bedömts som försök till självmord och som föranletts av brister i undersökning, vård eller 
behandling. 
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PSL-Patientsäkerhetslagen (2010:659) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659 
Anmälan om händelser som har medfört eller hade kunna medföra en allvarlig vårdskada, (HSLF-
FS-2017:41, Lex Maria) 
https://www.ivo.se/publicerat-material/foreskrifter/hslf-fs-2017-41/ 
 
Hur rapporterar man? 

Avvikelse rapporteras in enligt de rutiner som finns i beskrivna i vår arbetsprocess se sidan 9. 
Rapporten görs till MAS. 

MAS beslutar om intern utredning eller händelseteam skall tillsättas. Ansvarig chef tillsammans 
med verksamhetschef skall inleda utredning av händelser i verksamheten som har medfört eller 
hade kunnat medföra en vårdskada.  

MAS ansvarar för att komplettera utredning och anmäla händelsen till IVO tillsynsenhet. Anmälan 
skall vara IVO tillhanda snarast efter inträffad händelse. MAS bedömer om händelseteam skall 
tillsättas. 
 

Hälso- och sjukvårdspersonal 

1. Omedelbara åtgärder 

Om du upptäcker en vårdskada eller risk för vårdskada skall du omedelbart vidta åtgärder för att 
undanröja risken för skada. Detta görs utifrån de befogenheter du har, i övrigt tar du hjälp av 
ansvarig chef/sjuksköterska. 
 

2. Rapport 
 

Rapportera händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till 
ansvarig chef/MAS och i aktuellt avvikelsesystem och välj typ av avvikelse. Ange närmaste chef 
som mottagare och görs skyndsamt helst inom 10 timmar.  

 
 3.   Ansvarig chef 
 
Åtgärder 
Ansvarig chef/MAS är ansvarig att se över om de åtgärder som vidtagits i det akuta läget är 
tillräckliga, om inte vidta ytterligare åtgärder. Ansvarig chef/MAS ansvarar att verksamhetschef 
delges information via mail gällande rapport samt vidtagna och planerade åtgärder. 
 
Intern utredningen påbörjas av ansvarig chef/MAS (om inte annat beslutats av MAS) tillsammans 
med verksamhetschef och ska lämnas in till MAS inom 10 timmar.  
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4. Bedömning 
 

Ansvarig chef bedömer händelsens allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepning enligt 
upprättad bedömningsmatris samt registrerar bedömning i aktuellt avvikelsesystem. 

Vid osäkerhet kontakta MAS för vidare bedömning av händelsens allvarlighetsgrad. MAS bedömer 
sedan händelsens allvarlighetsgrad och om att eventuellt fortsätta utredningen samt om ett 
analysteam skall sättas in.  

 
MAS- Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska 

Öckerö Kommun har delegerat anmälningsansvaret till MAS. MAS ansvarar för att besluta om 
eventuellt komplettera utredningen och om åtgärder är tillräckliga samt anmäla händelsen till IVO 
tillsynsenhet.  
 

5. Beslut om allvarlig händelse 

MAS rapporterar om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling drabbats av 
eller utsatts för risker av att drabbas av vårdskador samt händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada.  
 
MAS bedömer utifrån intern granskning och eventuell fördjupad granskning om anmälan skall gå 
vidare till IVO. MAS gör detta i samarbete med ansvarig chef och verksamhetschef 
 
MAS ansvarar för att besluta om eventuellt komplettera utredningen och om åtgärder är 
tillräckliga och anmäla händelsen till IVO tillsynsenhet.  
 
MAS rapporterar angående bedömning av utredning av händelseförloppet samt skickar in till IVO.  
 
Anmälan ska göras på blanketten Anmälan enligt Lex Maria. Anmälan ska innehålla en 
internutredning som ska innefatta: 
 
 Händelseförlopp  

• Omedelbart vidtagna korrigerande åtgärder  
• Identifiera orsaken till händelsen  
• Riskbedömning, det vill säga sannolikheten för att liknande händelser ska inträffa igen 

och tänkbara konsekvenser  
• Händelser av liknande art som tidigare har inträffat i verksamheten  
• Riskförebyggande åtgärder som vidtagits med utgångspunkt från riskbedömningen  

 
MAS skriver ut och diarieför lex Maria-rapporten, samt beslutar om den rapporterade 
händelsen utgör en händelse eller risk för allvarlig händelse. Beslutet dokumenteras och 
diarieförs med rapporten. MAS informerar VC. 

Om den rapporterade händelsen inte utgör en händelse eller risk för allvarlig händelse: MAS 
återkopplar till ansvarig chef, som hanterar avvikelsen enligt Rutin Avvikelsehantering. Lex Maria-
utredningen avslutas. 
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Verksamhetschef/MAS 

6. Beslut om allvarlig händelse 

Ansvarig chef tillsammans med verksamhetschef skall inleda utredning av händelser i 
verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.  
 

VC beslutar om den rapporterade händelsen utgör en allvarlig händelse eller risk för en allvarlig 
händelse. 

Om den rapporterade händelsen utgör en allvarlig händelse eller risk för en allvarlig händelse 
görs anmälan till IVO omedelbart och VC/MAS informerar nämnd omgående. 

Om den rapporterade händelsen inte utgör en allvarlig händelse eller risk för en allvarlighändelse: 
Utredning initieras och nämnden informeras vid nästa nämndmöte. 

Beslutet dokumenteras på blankett för beslut rörande lex Maria-rapport och diarieförs. 

 

Analysteam 

7. Fördjupad händelseanalys genomförs enligt rutin; 

MAS bedömer om eventuellt fortsatt utredningen och om händelseteam ska sättas in. 

 

Verksamhetschef/MAS 

8. MAS/VC gör efter fördjupad händelseanalys en ny bedömning och fattar beslut om den 
rapporterade händelsen utgör en allvarlig händelse eller risk för en allvarlig händelse. 

Om den rapporterade händelsen nu bedöms utgöra en allvarlig händelse eller risk för en allvarlig 
händelse görs anmälan till IVO och VC informerar nämnd omgående. 
 
Om anmälan till IVO gjordes före den fördjupade händelseanalysen, kompletteras anmälan med 
slutrapport. 

 

Om den rapporterade händelsen fortfarande inte bedöms utgöra en allvarlig händelse eller risk 
för en allvarlig händelse: Utredning avslutas och nämnden informeras vid nästa nämndmöte. 
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9. Återkoppling och förbättringsarbete genomförs och följs upp enligt Rutin Avvikelsehantering 
Enhetschef 
https://onet.ockero.se/servicesupportochstodiarbetet/arbetssattrutiner/socialforvaltninge
n/avvikelsehantering/rutinforavvikelsehanteringenhetschef.4.11283d9615ca34e77a0a8d
a.html 

  
Övrigt att tänka på 

Förbättringsarbete 
Alla rapporter ska tas med i verksamhetens förbättringsarbete, oavsett anmälan till IVO eller inte. 
Syftet är att utveckla verksamhetens kvalitet. 

Uppföljning  
MAS sammanställer systematiskt händelser som hänt utifrån Lex Maria, vilka brister som 
uppmärksammats samt förslag för förbättringar i en sammanställning till verksamhetschef för 
återkoppling till enheten. Målet med sammanställningen är att lära sig av varandra. 
Sammanställningen avidentifieras av MAS. 
 
Statistik lämnas (2) gånger per år i patientsäkerhetsberättelsen (delår/helår). 
 
Samverkan  
Information till patient och närstående  
Patienten och/eller dennes närstående ska informeras om anmälan utifrån bestämmelser i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. 
Bedömning av information till patient eller närstående skall göras från fall till fall. 
 
 
Information till uppdragsgivare  
När man inom verksamheten lämnat en Lex Maria anmälan till IVO ska berörd uppdragsgivare 
informeras om detta. Information till uppdragsgivare görs av ansvarig chef om inget annat är 
överenskommet. Anteckning om information och till vem informationen getts skrivs in i 
patientjournal. 

Arkivering 
All dokumentation kring Lex Maria - oavsett om den skickats till IVO eller ej ska sparas och 
arkiveras hos MAS. Kopia av handlingar gällande Lex Maria sparas även i avvikelsesystemet 
under Lex Maria i låsta mappar dit endast behöriga har tillträde. 
 
Handlingar i Lex Maria ärenden ska sparas i 10 år från det den sista anteckningen gjordes. 
 
Personal 
Närmaste chef skall alltid på ett tidigt stadium uppmana den anställde att kontakta sin fackliga 
företrädare för stöd och rådgivning. 
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Avstängning eller omplacering av berörd personal kan vara nödvändig under utredningen. Beakta 
gällande Samverkansavtal och konsultera gärna sakkunnig i juridiska och arbetsrättsliga frågor 
inom förvaltningen.  

 
Ärendet skall handläggas med övertänkt strategi och med beaktande av arbetsrättsliga regler. 
Detta kan bli ett personalärende med avstängning, avsked eller prövning i Arbetsdomstolen. 
 
Eventuell polisanmälan 
Brott skall alltid polisanmälas men utesluter inte den interna Lex Maria-utredningen.  
Stöld, sekretessbrott eller annan brottslig handling faller under allmänt åtal och skall alltid 
polisanmälas. Vid stöld i vårdtagarens hem (ordinärt och särskilt boende) uppmanas alltid den 
bestulne, dennes anhöriga eller god man att göra en polisanmälan. 
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