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Lokal rutin för rapportering enligt SOSFS 2005:28 enligt Lex Maria 

 
Anmälan om vårdtagare som i samband med vård eller behandling 
drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller 
sjukdom skall snarast anmälas till sjuksköterska med särskilt medicinskt 
ansvar (MAS) i kommunen. 
 
 
Exempel på händelser som kan bli aktuella för anmälan: 
förväxling, felaktig förskrivning, feldosering eller felexpediering  

            av läkemedel  
 

 avvikelser där läkemedel är inblandade, om de föranlett eller 
borde ha föranlett aktiva behandlingsåtgärder eller överföring 
till en annan vårdenhet 

 

 utebliven eller fördröjd undersökning, vård eller behandling 
som i den aktuella situationen varit klart indicerad enligt 
vedertagen praxis 

 

 felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling 
 

 otillräcklig eller vilseledande information till personalen vid 
behandlande eller mottagande enhet 

 

 felaktig användning eller felaktigt underhåll av medicinsk 
tekniska produkter eller annan utrustning 

 

 brister i arbetsrutinen av vårdens organisation eller i samarbetet 
mellan olika vårdenheter 

 

 vårdrelaterande infektioner 
 

 otillräckliga resurser, kompetens, bemanning, lokaler eller 
utrustning för att verksamheten skall kunna bedrivas 
patientsäkert 

 

 återkommande likartade avvikelser på en vårdenhet, som var 
och en för sig inte kan betraktas som allvarliga men som 
sammantaget kan vara det 
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 Om en vårdtagare i samband med eller i nära anslutning till 
undersökning, vård eller behandling skadats vid fall eller vid 
förflyttning (fallskador) som föranletts av brister i 
säkerhetsanordningarna eller tillsynen av vårdtagaren. 

 

 iakttagna skador eller risker vid tillämpning av metoder eller 
rutiner 

 

 i de fall omständigheterna kring händelsen är av särskilt 
intresse från förebyggande synpunkt 

 
 
 

Händelse som alltid ska anmälas enligt Lex Maria 
 

 om en vårdtagare i samband med eller i nära anslutning till 
undersökning, vård eller behandling begått självmord eller utfört en 
handling som av den behandlingsansvarige läkaren bedömts som ett 
försök till självmord och föranletts av brister i tillsynen av vårdtagaren 

 

 om en vårdtagare drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av 
allvarlig skada eller sjukdom som inte har kunnat förutses eller inte ej 
har utgjort en normal risk 

 
 
 
Anmälningsskyldighet:  
innebär att all personal inom vård och omsorg, som i sin yrkesverksamhet får 
kännedom om att en avvikelse har skett är skyldig att anmäla detta 
 

 hälso- och sjukvårdspersonal ska anmäla om en vårdtagare i samband 
med vård, behandling eller skada drabbas av allvarlig skada 

 socialchefen ska anmäla brister i arbetsrutiner av vårdens organisation 
och i samarbete mellan olika enheter 

 iakttagna skador eller risker vid tillämpning av metoder eller rutiner 
som i allmänt bruk eller som förekommer i aktuella anvisningar eller 
handböcker 

 socialchef och sjuksköterska skall anmäla otillräckliga resurser  
     (kompetens, lokaler, utrustning) för verksamhetens bedrivande 

 anhörigas klagomål 

 otillräcklig eller felaktig information till patienter och anhöriga 
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Vid alla situationer skall sjuksköterskan kontaktas för bedömning av 
eventuell åtgärd 
Om sjuksköterskan bedömer att avvikelsen medfört eller inneburit risk för 
allvarlig skada eller sjukdom för vårdtagaren skall sjuksköterskan omedelbart 
skicka avvikelsen till Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) samt informera 
enhetschef om det inträffade. 
 
 
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska tar ställning till om avvikelsen skall anmälas 
enligt Lex Maria samt ansvarar för att en sådan anmälan inkommer till 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) inom två månader från det 
inträffade. MAS ser också till att ärendet vidarebefordras till Socialnämnden. 
 
 
 
MAS ansvarar för att: 

 utreda händelsen som föranlett Lex Maria- anmälan samt underrätta 
vårdtagaren eller närstående om avvikelsen föranleder anmälan till 
IVO 

 ge vårdtagaren möjlighet att i anslutning till anmälan beskriva sin 
upplevelse av händelsen 

 informera vårdtagaren om att denne inte formellt är part i anmälan 

 göra anteckning i omvårdnadsjournalen att information har lämnats 

 anteckna om information inte har lämnats och anledning till detta 

 informera vårdtagaren eller närstående om möjligheten att själv 
kontakta patientnämnd eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

 informera vårdtagare eller närstående om IVO:s beslut samt överlämna 
en kopia av beslutet 

 avvikelser/fall och anmälningar enligt Lex Maria ska årligen 
sammanställas tillsammans med vilka åtgärder som vidtagits 

 delger nämnden sammanställning, åtgärd och ev. konsekvenser 
 
 
 
 
Noggrann dokumentation ska föras så att riskfaktorer kan identifieras för att 
undvika framtida avvikelser/fallolyckor. 
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