
 

Sida 1 av 3  

                       Ledningssystem 

Förvaltning: 
Vård och 
omsorgsförvaltningen 

Utarbetad av: HOS 
strateg 
Datum: 2022-04-25 

Uppdaterad av: 
 
Datum: 

Typ av dokument:  
Rutin 

Beslutat av: HOS 
strateg 
Datum: 2022-04-25 

Enhet: 
 
 

                                 
        Rutin för systematiskt kvalitetsarbete 

 
Vårdgivaren ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten (3 kap. 2 § SOSFS 2011:9).  
 
Vårdgivaren ska fastställa de processer och rutiner som behövs för att säkra 
verksamhetens kvalitet (4 kap. 2–4 §§ SOSFS 2011:9).  
 
Vårdgivaren ska, enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, ta emot och utreda klagomål och synpunkter, händelser, 
risker i verksamheten och systematiskt förbättra kvaliteten. 
 
Klagomål och synpunkter 
Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att 
vårdgivaren ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet. Även klagomål och synpunkter rapporterade av patient och närstående ska tas 
tillvara och följas upp. 
 
Avvikelser och negativa händelser 
Avvikelse är ett samlingsbegrepp för negativa händelser och tillbud. En avvikelse är en 
icke förväntad händelse. Avvikelser delas in i händelser som dels ledde till att en patient 
skadats (negativ händelse), dels händelser som kunde ha lett till att en patient har risk att 
för att skadas.  
 
Orsaker till avvikelser och risker 
När en avvikelse eller risk identifierats är det av stor vikt att ta reda på och förklara de 
bakomliggande orsakerna till att händelsen inträffade eller varför risken finns. En 
bakomliggande orsak återfinns oftast på systemnivå. Det är dessa orsaker som är 
intressanta att analysera och inte de enskilda medarbetarnas eventuella felhandlingar. 
Om en bakomliggande orsak åtgärdas, kan risken för upprepning av samma 
händelse/tillbud minimeras eller elimineras. De bakomliggande orsakerna identifieras 
med hjälp av systematiska metoder, risk- eller händelseanalys. 
 
Riskanalys och händelseanalys 
Inför förändringar, exempelvis organisationsförändringar eller införande av ny teknik eller 
nya metoder, är det viktigt att göra en riskanalys. Att analysera risker är ett 
framåtsyftande arbete, som syftar till att vidta förebyggande åtgärder innan något har 
hänt.  
 
När en händelse inträffat, som medfört att en patient kommit till allvarlig skada, eller 
kunde ha skadats allvarligt ska en händelseanalys utföras. 
 
Lex Maria 
Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska göras vid händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.  
Anmälan till IVO ska göras skyndsamt efter det att händelsen inträffat. Anmälan ska göras 
digitalt eller på blankett som finns på IVO:s hemsida. 
Information ges till den nämnd som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, 
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om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att 
drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Informationen ges i anslutning till händelsen 
samt redovisas i samband med halvårsredovisning av hälso- och sjukvård. 

 
                       Ansvar 

• Vårdgivaren har ett ansvar för att utveckla ett systematiskt strukturerat arbetssätt i 
allt patientarbete. I detta arbete ska befintlig och relevant forskning tillvaratas och 
rutiner för alla delar av patientsäkerhetsarbetet.  

• Alla rutiner ska vara dokumenterade för vårdgivarens hela verksamhet.  

• Vårdgivaren ansvarar för att lagstadgad dokumentation sker  

• Vårdgivaren är skyldig att ha rutiner i kvalitetsledningssystemet som säkerställer att 
hälso- och sjukvårdspersonalens och andra befattningshavares behörighet 
avgränsas till vad som är nödvändigt för att ge en god och säker vård. 

• Verksamhetschefen1, och i kommunegen verksamhet i samråd med MAS2, ansvarar 
för att enheten har rutiner för hur risker i verksamheten ska identifieras, bedömas, 
analyseras och åtgärdas. 

• Verksamhetschefen ska stödja ett arbetssätt som involverar patientmedverkan i allt 
vårdarbete, inklusive dokumentationen. 

• Verksamhetschefen ansvarar för att informera medarbetarna om deras skyldighet 
att rapportera risker för vårdskador samt rapportera händelser som medfört 
vårdskador. Informationen bör ges både muntligt och skriftligt vid nyanställning och 
därefter årligt återkommande.  

• All personal (även icke legitimerad personal) har skyldighet att rapportera om en 
patient varit involverad i en händelse som avviker från det normala inom hälso- och 
sjukvårdens område. Rapportering till MAS ska kunna ske anonymt. 

• Det ska finnas rutiner i varje verksamhet om hur MAS ska kontaktas vid händelser av 
olika grad.  

• Verksamhetschefen, i samråd med MAS, ansvarar för att det finns rutiner för hur 
återföring av erfarenheter från inrapporterad händelse görs.  

• Verksamhetschefen ansvarar för hur information angående inträffade vårdskador 
ska lämnas till patienten.  

• Verksamhetschef ansvarar för att patient/närstående får information om att de 
alltid kan vända sig till patientnämnden om de har klagomål/synpunkter och inte 
anser att de får det stöd och den hjälp eller ett bra bemötande när de framför detta. 

• Verksamhetschefen, i samråd med MAS, avgör när en rapport avseende en allvarlig 
händelse ska slutföras i avvikelsehanteringssystemet. 

• Vid planering av större förändringar i hälso- och sjukvårdsverksamheten ska 
verksamhetschef involvera MAS.  

• Vid misstanke om att patientsäkerheten kan äventyras ska verksamhetschef/MAS 
rapportera och föra dialog med hälso- och sjukvårdsstrateg och beställare på vård- 
och omsorgsförvaltningen (VOF). 

• Verksamhetschef/MAS ska skyndsamt, skriftligt, informera hälso- och 
sjukvårdsstrateg och beställare på VOF, om en händelse har inträffat och utretts, 
även om den inte leder till en lex Mariaanmälan 

• Verksamhetschef/MAS ska informera hälso- och sjukvårdsstrateg och beställare på 
VOF om genomförda riskanalyser och det som föranlett riskanalysen. 

• Verksamheten ska delta i gemensamma risk- och händelseanalyser tillsammans med 
regionen. Dessa initieras i förekommande fall av kommunens respektive regionens 
deltagare i det gemensamma samverkansorganet Chefsforum. 

 
1 Vad som gäller för verksamhetschefen avser både kommunegen och privat verksamhet 
2 Det som står om MAS/MAR i dokumentet gäller den kommunens egen verksamheten. 
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• Varje vårdgivare ska för respektive särskilt boende, hemsjukvårdsenhet och daglig 
verksamhet, som ett led i det systematiska patientsäkerhetsarbetet, rapportera 
uppföljning av de hälso- och sjukvårdsindikatorer, som nämnderna beslutat om och 
på det sätt som meddelas från förvaltningens MAS/ hälso- och sjukvårdsstrateg.  

• Vårdgivaren ska vid förfrågan från VOF överlämna efterfrågat material för uppföljning och 
granskning 

• Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse.  

• Patientsäkerhetsberättelsen ska tillsändas VOF senast den 15 mars samma år, på begäran 
skickas till MAS, hälso- och sjukvårdsstrateg och beställare/utvecklare inom VOF. 

 
  

        Relaterade dokument 
          Socialstyrelsens (SOSFS 2011:9) föreskrift ledningssystem  

 
 
 


