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Avvikelser Brist i vårdkedjan annan vårdgivare – anvisning 
 

Inledning  
Avvikelser som berör annan vårdgivare eller aktör utanför socialförvaltningens 

ansvarsområde har en särskild hantering. Processen för hantering av avvikelser gäller även i 

dessa fall, men ansvarsfördelningen skiljer sig något.  

För mer info se också Avvikelser Hälso- och sjukvård - anvisning.pdf (varberg.se) 

 

Rapportera 
En brist i vårdkedjan som inkluderar annan vårdgivare inom slutenvården, 

specialistsjukvården eller primärvården rapporteras i Procapita eller på särskild blankett för 

avvikelse Brist i vårdkedjan som finns på medarbetarwebben Avvikelser - Medarbetarwebb 

Varberg och utförarwebben Avvikelser - Hälso-och sjukvård | Varbergs kommun. 

Avvikelsetyp – Välj avvikelsetyp Brist i vårdkedjan.  

Mottagare – Enhetschef för den verksamhet det gäller inom socialförvaltningen samt 

medicinskt ansvariga. 

- Brister i vårdkedjan rörande medicintekniska produkter och rehabilitering läggs till 

MAR Gerda Jalmarsson 

- Övriga läggs till MAS Maria Dymne och Gun Andersson 

Vid allvarliga händelser, grad 3-4, ska alltid en direktkontakt via mail eller telefon tas med 

medicinskt ansvarig för att säkerställa skyndsam hantering. På så vis säkerställs att allvarliga 

händelser blir omhändertagna skyndsamt i enlighet med gällande riktlinjer oberoende av 

eventuell planerad eller oplanerad frånvaro av medicinskt ansvariga. 

Utredningsansvar – Välj Annan vårdgivare 

 

Utreda 
Enhetschef ansvarar för att ta emot och göra eventuella kompletteringar till rapporten. 

Medicinskt ansvariga ansvarar för att ta emot och skicka rapporten till den 

enhet/avdelning/vårdgivare som avvikelsen gäller med begäran om svar på händelsen samt 

återkoppling på planerade och vidtagna åtgärder. Svaret begärs till medicinskt ansvariga. 

När svar kommer åter ansvarar medicinskt ansvariga för att föra in dokumentationen i 

Procapita samt att meddela via bevakning till enhetschefen och rapportören, när detta är 

möjligt (leg personal och handläggare), att svar inkommit. För privata utförare tas kontakt 

med verksamheten för att meddela svaret och kopia lämnas till utföraren.  

 

Åtgärda 
Enhetschef och medicinskt ansvariga värderar svaret och beslutar tillsammans om eventuella 

vidare åtgärder. 

 

https://www.varberg.se/download/18.1e044bb015f7b89f3041b244/1617944369555/Avvikelser%20H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20-%20anvisning.pdf
https://medarbetare.varberg.se/sidor/kommunens-organisation/socialforvaltningen/overgripande-arbetssatt-processer-socialforvaltningen/avvikelser.html
https://medarbetare.varberg.se/sidor/kommunens-organisation/socialforvaltningen/overgripande-arbetssatt-processer-socialforvaltningen/avvikelser.html
https://www.varberg.se/omsorgstod/uforarwebben/utforarwebben/hemtjanst/avvikelser/avvikelserhalsoochsjukvard.4.1e044bb015f7b89f304376e.html


 
 

 
 

Följa upp och avsluta 
Enhetschef ansvarar för att återkoppla till de som varit direkt involverade eller berörts av 

händelsen svaret samt eventuella lärdomar till hela medarbetargruppen. Enhetschef 

dokumenterar i aktuell avvikelse att återkoppling utförts och avslutar därefter avvikelsen.  

Vid eventuella kompletterande åtgärder sker uppföljning och avslut i enlighet med 

avvikelseprocessen.  

 


