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Avvikelsehantering

Beskrivning
Med avvikelse menas en negativ händelse eller tillbud1, avsteg eller avsaknad av en eller flera 
kvalitetsegenskaper eller icke uppfyllande av ett krav. Exempel på en avvikelse kan vara avsteg från tillämpliga 
arbetssätt, praxis, rutiner, lagkrav, krav i ledningssystemet osv. Rapportera även eventuella risker som kan 
medföra att en negativ händelse kan inträffa. 

Avvikelser kan vara av typen:
 Patient och vård inkl Lex Maria
 Laboratorieverksamhet
 Läkemedelshantering
 Service/tjänst
 Kris- och katastrofmedicin
 Arbetsmiljö
 Miljö
 Informationssäkerhet
 Anläggning (brister i fastighetsdrift/-underhåll)
 Grundläggande säkerhet (hot och våld, brand, inbrott, stöld etc.)
 Medicinteknisk utrustning, produkter
 Övrigt (övriga kvalitetsbrister t.ex. klagomål)

Uppgift
Avvikelsehantering har till uppgift att ge förutsättningar att göra rätt från början, bygga in kontroller i 
verksamheten som förhindrar att avvikelser får allvarliga följder samt att dessa inte upprepas. När medvetandet 
är högt tar verksamheten vara på avvikelser som en resurs för att bli en bättre organisation i avseendet att jobba 
förebyggande. Detta förutsätter att man ser avvikelser som underlag för lärande och utveckling av 
verksamheten.

1 Tillbud, en händelse som hade kunnat medföra vårdskada.
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Processer
Flöde för avvikelser

Rapportera: Avvikelser rapporteras i Centuri avvikelsesystem. Rapportering sker av den medarbetare som 
upptäcker avvikelsen. Alla medarbetare kan rapportera avvikelser.

Synpunkter från externa intressenter som patienter, anhöriga, medborgare osv. kan även lämnas via regionens 
hemsida. Avvikelsen går till berörd verksamhet som hanterar ärendet enligt processen för avvikelsehantering.

Handlägga: En chef är ofta mottagare och handläggare av rapporterade avvikelser men det kan även vara en 
avvikelsekoordinator som fördelar ut avvikelserna till berörda handläggare. 

Utreda: Orsaken till att avvikelsen har inträffat utreds och analyseras. Utredaren kan inneha funktioner som t.ex. 
medicinskt ledningsansvarig läkare/tandläkare, funktionsansvarig.

Åtgärda: Innebär att föreslå åtgärd/er, besluta och genomföra åtgärd/er.

Avsluta avvikelse: Ansvarig handläggare avslutar avvikelser. Rapporterade avvikelser kommuniceras  till 
medarbetarna vid t.ex. arbetsplatsträffar för erfarenhetsåterföring 

Ledningens genomgång
En sammanställning av avvikelser, klagomål, synpunkter samt vidtagna åtgärder rapporteras två gånger per år 
vid ledningens genomgång. Ledningen beslutar om åtgärderna är godtagbara och tillräckliga eller om ytterligare 
åtgärder ska vidtas.

Metodik
Gäller avvikelsen ett patientärende görs bedömning om en händelseanalys enligt Socialstyrelsens metodik ska 
göras. Vid allvarligare avvikelse typ Lex Maria görs anmälningen till Socialstyrelsen av chefläkare.
 

Rapportera Handlägga, 
utreda Åtgärda Avsluta


