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Vård- och omsorgsförvaltningen

Anmälan om tillbud, avvikelser och fel i hälso- och sjukvård
SOSFS 2005:28 ”Lex Maria”
Med hälso- och sjukvård menas alla de åtgärder som vidtas för att medicinskt förebygga,
utreda och behandla sjukdomar och skador. I begreppet ingår också transporter av sjuka
personer och omhändertagande av avlidna. Det ställs också stora krav på att arbetsplatsens
organisation, utrustning och personalens kompetens skall vara anpassad så att varje patient
kan få en god och säker vård.
Ibland uppkommer tillbud eller skador trots att kraven på god och säker vård för övrigt har
ansetts uppfyllda. Det kan vara brister i organisationen eller i samverkan med andra,
otillräcklig utbildning för personalen eller rent ”mänskliga” fel.
För att ”lära av felen” och förebygga upprepning av samma fel har Socialstyrelsen i SOSFS
2005:28 gett anvisning om tillsyn över hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet
Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall hälso- och
sjukvårdspersonal rapportera till vårdgivare (MAS) om en patient i samband med
undersökning vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig
skada eller sjukdom. (1998:531)

Vad ska anmälas?
• En icke förväntad händelse som medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för
patienten.

Anmälan av tillbud, avvikelse eller fel
Anmälan till omvårdnadsansvarig sjuksköterska
• När en avvikelse inträffar skall detta, så snart som möjligt, anmälas till den sjuksköterska
som är ansvarig för enheten/området.
• På jourtid kontaktas hemsjukvårdens kvälls- eller nattpatrull.
Sjuksköterskan tar ställning till omedelbara åtgärder för patienten och anvisning om hur
situationen ska hanteras.

Anmälan till medicinskt ansvarig sjuksköterska
• Anmälan sker på blankett, lokal för Åmåls kommun. Blanketten fylls i av
omvårdnadsansvarig sjuksköterska och om möjligt den person som närvarade vid
händelsen.
• Medicinskt ansvarig sjuksköterska utreder händelsen och avgör om den ska hanteras
lokalt eller om anmälan ska skickas till socialstyrelsen enligt Lex Maria.
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