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Avvikelsehantering hälso- och sjukvård – anvisning 
 

Inledning 
Denna anvisning beskriver tillvägagångssättet för hur hälso- och sjukvårdsavvikelser ska 
hanteras i verksamheterna. För definitioner, gällande lagstadgade skyldigheter och 
organisationens ansvarsfördelning se Avvikelsehantering hälso- och sjukvård – riktlinje.  

 
Process hantering av avvikelser 

 

Rapportera 
All personal som utför hälso- och sjukvård är skyldig att rapportera händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. 

Omedelbar åtgärd – då en negativ händelse eller ett tillbud inträffar är den involverade 
personalen skyldig att agera och vidta de åtgärder som krävs. Omedelbara åtgärder innebär 
att avhjälpa den akuta situationen, eliminera risker och ta nödvändiga kontakter till exempel 
med patient/kund, närstående, legitimerad personal eller ansvarig chef. 

Rapport – snarast efter att en negativ händelse eller ett tillbud inträffat ska den involverade 
personalen rapportera om det inträffade. Rapportens utformning kan variera utifrån 
händelsens karaktär. För en rad avvikelser finns färdiga mallar på medarbetarwebben 
respektive utförarwebben som kan användas som stöd för rapporteringen. Ett tips är att 
alltid skriva ner några rader om det inträffade direkt för att minnas förloppet och viktiga 
detaljer. Mallarna kan sedan användas vid registreringen. 

Registrering i system – en avvikelse ska alltid registreras i avvikelsehanteringssystemet 
för aktuell verksamhet. Det är inte nödvändigt att det är rapportören som registrerar 
avvikelsen, detta kan hanteras av någon annan så länge det finns en rapport som redogör för 
det inträffade. Registrering av avvikelser ska ske skyndsamt för att inte fördröja den fortsatta 
hanteringen. 

Förhandsbedömning – i samband med registrering av avvikelser ska en första bedömning 
av allvarlighetsgraden av konsekvensen av det inträffade göras. Syftet med denna bedömning 
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är att utredaren ska få en bild av hur allvarligt det inträffade varit för patienten och planera 
utredningen därefter. Allvarlighetsgraden bedöms på en skala från 1-4 enligt tabell nedan. 

Allvarlighetsgrad 

Katastrofal  (4) Dödsfall eller större kvarstående funktionsnedsättning 
Dödsfall eller kritisk skada med bestående allvarliga konsekvenser för 
patienten 

Betydande (3) Kvarstående måttlig funktionsnedsättning, förlängt vårdförlopp, förhöjd 
vårdnivå 
Skada eller förvållat sjukdomstillstånd som kräver kontakt med läkare eller 
sjukhusvård. Alternativt ett påtagligt förlängt vårdförlopp och med bestående 
konsekvenser för patienten 

Måttlig  (2) Övergående funktionsnedsättning, mindre förlängt vårdförlopp 
Skada eller förvållat sjukdomstillstånd som förlänger vårdförloppet och med 
övergående konsekvenser för patienten 

Mindre  (1) Obehag eller obetydlig skada 
Förvållat obehag eller mindre skada utan egentliga konsekvenser för 
patienten 

Vid allvarlighetsgrad 3-4 ska medicinskt ansvariga kontaktas och informeras om händelsen. 
De tar ställning och beslutar om den fortsatta hanteringen. Vid misstanke om allvarlig 
vårdskada beslutar medicinskt ansvariga om en utredning enligt lex Maria ska inledas.   

 

Utreda 
Syftet med utredningen är att klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat 
det. Utredningen syftar också till att ge svar på om det varit fråga om vårdskada1 samt 
fastställa allvarlighetsgrad. Utredningens omfattning ska anpassas till händelsens karaktär. 

Faktainsamling – utredningen inleds med att utredaren samlar in fakta kring det 
inträffade. Oftast handlar det om att prata med de personer som varit involverade samt gå 
igenom den dokumentation som finns om händelsen. Patient och/eller närstående ska, om 
möjligt, få redogöra för sin bild av det inträffade såvida det inte av särskilda skäl bedöms som 
olämpligt. Vid konstaterad vårdskada ska patient och/eller närstående alltid informeras. 

Händelseförlopp – för komplexa händelser som involverar många parter är det lämpligt 
att göra en händelsekedja för att tydliggöra olika skeenden av händelsen.  

Bakomliggande orsaker – i detta steg ska de bakomliggande orsakerna till det inträffade 
identifieras. Detta är ett avgörande steg i utredningen då det är viktigt att åtgärderna senare 
riktas mot just de identifierade orsakerna.  

För att identifiera de bakomliggande orsakerna är ”varför-därför-metoden” ett verktyg. Den 
innebär att fråga vidare kring orsaker som identifierats kring händelsen. Genom att fråga 
varför? och motivera med därför att… upprepade gånger kan bakomliggande orsaker 
identifieras.  

 
1 lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 
adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården 



 
 

En orsaksanalys ska alltid göras utifrån en systemsyn och inte en individsyn. Bakomliggande 
orsaker återfinns oftast inom områdena människa, teknik och organisation (MTO) alternativt 
i samspelet områdena emellan. 

 

 

Människa   kommunikation och information 

  utbildning och kompetens 

Teknik  teknisk utrustning och apparatur 

Organisation  omgivning och organisation 

  procedurer, rutiner och riktlinjer 

 

Bedömning – när händelseförloppet är beskrivet och de bakomliggande orsakerna är 
identifierade ska avvikelsens allvarlighetsgrad bedömas på nytt. Inte sällan kan bedömningen 
i detta läge vara en annan än vid första rapporteringen. Allvarlighetsgraden ändras då.  

Riskbedömning – om händelsen har stor risk för att upprepas alternativt skulle innebära 
allvarliga konsekvenser om den skulle inträffa igen ska en riskanalys göras enligt gällande 
riktlinje RISKANALYS - riktlinje. I riktlinjen finns mer information om hur man bedömer en 
händelses riskvärde samt vilka riskvärden som kräver åtgärder.  

Beslut om anmälan – medicinskt ansvariga avgör om händelsen är aktuell att utredas och 
eventuellt anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Om så är 
fallet tar de över det yttersta utredningsansvaret av händelsen. Enhetschef och personal är 
fortfarande skyldiga att medverka i utredningen och den fortsatta hanteringen av aktuell 
avvikelse enligt gällande ansvarsfördelning. 

 
Åtgärda 
Åtgärder ska syfta till att liknande händelser inte inträffar igen (om de inte helt går att 
förhindra ska åtgärderna begränsa effekterna av sådana händelser) och de ska riktas mot de 
identifierade bakomliggande orsakerna i utredningen. En bakomliggande orsak kan ha flera 
åtgärder och de kan vara på individnivå, verksamhetsnivå och/eller en högre organisatorisk 
nivå.  

Åtgärdsplan – Planen ska redogöra för vilken eller vilka åtgärder som planeras, vem som är 
ansvarig för respektive åtgärd samt en tidsplan för genomförandet. Åtgärdsplanen 
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dokumenteras i avvikelsehanteringssystemet. Att göra en riskanalys kan vara en del av 
åtgärdsplan. 

Om utredaren bedömer att risker är eliminerade utan att några åtgärder behöver vidtas ska 
detta dokumenteras. 

Metod för uppföljning – i samband med att åtgärder planeras ska det också bestämmas 
på vilket sätt åtgärderna ska följas upp för att kunna avgöra om de haft effekt eller inte. 
Genom att sätta målvärden kan resultaten lättare tolkas vid uppföljningen. Enkel 
pinnstatistik, journalgranskning, korta enkäter, tidsmätningar, intervjuer är bra exempel på 
uppföljningsmetoder.  

Det bör också beslutas om en tidsplan för när uppföljningen ska ske.  

Åtgärder enligt plan – efter att planeringen är gjord ska åtgärderna sättas in och 
genomföras enligt plan. 

 

Följa upp och avsluta 
De åtgärder som planerats och satts in ska följas upp för att få svar på om de utförts enligt 
plan samt om de haft de effekterna som avsågs. Hur och när uppföljningen genomförs ska 
vara bestämt redan vid planeringen av åtgärderna.  

Har åtgärderna haft avsedd effekt? – uppföljningens syfte är att ge svar på om de 
förväntade effekterna har uppnåtts. Resultaten jämförs och värderas eventuellt mot uppsatta 
målvärdena.  

Ny åtgärdsplan – om åtgärderna inte genomförts enligt plan och/eller de avsedda 
effekterna inte uppnåtts krävs en ny åtgärdsplan. Ibland måste det också göras en ny analys 
kring utredningen och de bakomliggande orsakerna samt vid behov vidga utredningen 
ytterligare om åtgärderna återigen inte ger de effekterna som förväntats.  

Återkoppling – alla avvikelser ska återkopplas till de som har berörts av den unika 
händelsen eller tillbudet. Återkopplingen ska som minst innehålla information om de 
bakomliggande orsakerna, vilka åtgärder som vidtogs samt effekterna av dessa.  

Utöver detta bör en samlad återkoppling kring inträffade avvikelser ske till personalen inom 
den egna enheten vid återkommande tillfällen, exempelvis APT. Den typen av information 
ska hållas transparant och ges utifrån ett systematiskt förbättringsperspektiv utan att någon 
personal pekas ut. Syftet med en sådan återkoppling är både att sprida lärande och kunskap, 
men också att bidra till en mer neutral kultur kring avvikelsehantering där det synliggörs att 
personalen är delaktig i förbättringsarbetet och bidrar till en ökad patientsäkerhet.  

Avslut – alla avvikelser ska avslutas då de hanterats. Det är händelsens karaktär och 
utredningens omfattning som avgör när detta görs. Vissa avvikelser kan hanteras snabbt 
medan andra kräver ett längre tidsförlopp innan de kan betraktas som färdiga.  
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