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Avvikelsehantering inom Region 
Jämtland Härjedalen

1 Avvikelserapportering
Avvikelserapportering synliggör problemområden och möjliggör att åtgärder kan 
vidtas för att förhindra att samma misstag eller systemfel upprepas. Syftet är att 
utveckla och förbättra verksamheten genom att rapportera negativa händelser, 
tillbud och risker, fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och 
sammanställa samt återföra erfarenheterna.

Avvikelserapportering är en viktig del i det systematiska arbetet med 
patientsäkerhet, arbetsmiljö, informationssäkerhet och miljö. 

Vid avvikelser gällande läkemedelsbiverkningar och medicintekniska produkter ska 
utöver avvikelsen även rapport skickas till Läkemedelsverket enligt gällande 
anvisningar. Se vidare 2.2.5 och 2.2.6.

1.1 Region Jämtland Härjedalens avvikelsesystem
Inom Region Jämtland Härjedalen används Centuri för rapportering av avvikelser 
inom flertalet verksamheter.

1.2 Terminologi
Avvikelse: Negativ händelse och tillbud. Inom Region Jämtland Härjedalen 
innefattas även risk.

Avvikelsehantering: Rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera      
negativa händelser och tillbud samt fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera 
åtgärdernas effekt och sammanställa erfarenheterna för återföring.

Negativ händelse: Inträffad händelse som medfört skada/vårdskada på patient. 
Inom Region Jämtland Härjedalen inkluderas även skada på personal eller annan 
person, egendom, utrustning, miljö eller organisation.      

Tillbud: Inträffad händelse som hade kunnat medföra en vårdskada på patient. 
Inom Region Jämtland Härjedalen inkluderas även skada på personal eller annan 
person, egendom, utrustning, miljö eller organisation.

Risk: Uppmärksammad risk för skada, möjligheten att en negativ händelse ska 
inträffa eller kunnat inträffa.
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Riskhantering: Rutiner för att identifiera, analysera, bedöma och åtgärda orsaker 
eller omständigheter som kan leda till en vårdskada samt återföra erfarenheterna. 

Inom Region Jämtland Härjedalen inkluderas även rutiner för att identifiera, 
analysera, bedöma och åtgärda orsaker eller omständigheter som kan leda till 
skada på personal eller annan person, egendom, utrustning, miljö eller organisation

2 Rapportering

2.1 Vem ska rapportera?
Inom Region Jämtland Härjedalen ska all personal rapportera avvikelser inom sina 
respektive verksamheter.

All personal i hälso- och sjukvård samt tandvård är enligt Patientsäkerhetslagen 
skyldiga att rapportera risker för vårdskador samt händelser som hade kunnat 
medföra vårdskada och som medfört vårdskada. 

Rapporteringen görs av den som upptäcker avvikelsen. Eventuellt vidtagna 
åtgärder ska dokumenteras av rapportören. Avvikelserapporten skickas till 
rapportörens närmaste chef för handläggning. Medarbetare som skrivit 
avvikelserapporten kan följa vad som görs med rapporten under arbetets gång.

2.2 Vad ska rapporteras?
Negativa händelser, tillbud och risker, som kan antas ha samband med kvali-
tetsbrister i verksamheten och därmed drabbar patienter eller personal, ska 
rapporteras. 

Detsamma gäller för kvalitetsbrister när det gäller 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, övriga kvalitetsbrister.

2.2.1Rapportering av negativ händelse 
Vid en vårdskada ska händelsen rapporteras som en avvikelse och dokumenteras i 
patientjournal. Information om vårdskada ska ges till patient/anhöriga samt 
muntlig information till närmaste chef. Vid vårdskada som bedöms allvarlig ska 
verksamhetschef alltid personligen ta kontakt med chefläkare

Skada på personal eller annan person, egendom, utrustning, miljö eller 
organisation ska också avvikelserapporteras. Vid arbetsskador, olyckor eller 
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allvarliga tillbud gällande personal ska även anmälan göras till arbetsmiljöverket 
och försäkringskassan. 

Ett tillbud är en inträffad händelse som hade kunnat medföra en skada/vårdskada 
på patient, skada på personal eller annan person, egendom, utrustning, miljö eller 
organisation. Vid ett tillbud ska den inträffade händelsen rapporteras som en 
avvikelse. Vid allvariga tillbud gällande personal ska även anmälan göras till 
arbetsmiljöverket och försäkringskassan. 

2.2.2Rapportering av risk
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är rapportering av risker ett förebyggande 
arbete och en viktig del i vårdkvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Risker kan 
leda till negativa händelser och i sämsta fall en vårdskada. 

Rutiner ska finnas för att identifiera, analysera, bedöma och åtgärda orsaker till 
risker inom alla verksamheter. 

Analys av risker är ett proaktivt arbete som syftar till att vidta förbyggande 
åtgärder innan negativ händelse eller tillbud inträffat.

I SKL:s handbok om riskanalys & händelseanalys beskrivs metod för riskanalys. 

2.2.3Rapportering av händelse avseende patient och vård 
Negativa händelser, tillbud och risker ska rapporteras när det gäller t ex medicinsk 
vård, omvårdnad, tandvård, dokumentation och journalhantering, läkemedel, 
paramedicinsk vård, kommunikation, samverkan och smittskydd och vårdhygien. 
Det kan gälla behandling, diagnostik, fallhändelser, brister i/avsaknad av 
dokumentation, vårdrelaterad infektion mm. Händelser som inkluderar patient kan 
också vara del av händelser som innefattar t ex medicinteknisk utrustning, 
arbetsmiljö, miljö, informationssäkerhet.

2.2.3.1 Rapportering av klagomål från patient /närstående
Alla medarbetare är skyldiga att lyssna och ta emot synpunkter och klagomål från 
patient/närstående. Klagomål ska rapporteras som en avvikelse i Centuri.

 Medarbetare som tar emot synpunkter eller klagomål från patient /närstående 
åtgärdar detta eller hänvisar till närmsta chef  alternativt informerar om möjlighet 
att ta kontakt med patientnämnden.

Medarbetaren själv kan skriva avvikelserapport eller komma överens med närmsta 
chef om att denne gör det. 

Berörd chef bör så snart som möjligt kontakta patient /närstående som lämnat 
klagomål
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2.2.3.2 Rapportering av läkemedel   
Alla läkemedelsavvikelser ska rapporteras i avvikelsesystemet. Det kan gälla;
- leveranser (t ex skadat, fel läkemedel o s v)
- fel i ordination eller läkemedelslista
- felaktig administrering osv
- läkemedelsbiverkningar (se nedan) 

Med läkemedelsbiverkning avses: en skadlig och oavsedd reaktion på ett läkemedel

Ansvaret för rapportering av biverkningar åligger den som bedriver verksamhet 
inom hälso- och sjukvården (LVFS 2012:14).

Rapportörer är: läkare, tandläkare, sjuksköterskor med förskrivningsrätt, 
sjuksköterskor inom barn- och skolhälsovården, övriga sjuksköterskor, 
barnmorskor och apotekare.

Rapporten lämnas i 1:a hand elektroniskt till Läkemedelsverket, instruktioner finns 
på Läkemedelsverkets hemsida. En kopia på rapporten sparas ner och scannas in i 
patientens journal.

Därutöver ska en avvikelserapport skrivas i Centuri med information att en 
biverkningsrapporten är skickad till Läkemedelsverket.

2.2.4Rapportering av händelse där medicinteknisk produkt är 
inblandad

Allvarliga negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter ska så 
snart som möjligt anmälas till både tillverkare och Läkemedelsverket. Denna 
rapport skrivs av Medicintekniska avdelningen (MTA), varför kontakt med MTA är 
obligatorisk då medicinteknisk utrustning är involverad i händelsen

Vårdgivaren ska också ta tillvara en produkt som har varit inblandad i en händelse, 
för att möjliggöra en fortsatt utredning. Det gäller även för bruksanvisningar, 
förbrukningsmaterial och förpackningen. Händelser med egentillverkade 
medicintekniska produkter ska dock endast anmälas till Socialstyrelsen.

Kraven för rapporteringen anges i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om 
användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Föreskrifterna 
beskriver kriterier för rapporteringsbara händelser, tillvägagångssätt och 
ansvarsfrågor vid rapporteringen. 
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2.2.4.1 Använd Socialstyrelsens blankett
Rapportering med hjälp av Socialstyrelsens blankett rekommenderas. Blanketten 
finns som bilaga i SOSFS 2008:1, ”Socialstyrelsens föreskrifter om användning av 
medicintekniska produkter i Hälso- och sjukvården” .

2.2.4.2  Definitioner av medicintekniska produkter
Medicinteknisk produkt: produkt som används för att påvisa, förebygga, 
övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, påvisa, övervaka, behandla, lindra eller 
kompensera en skada eller ett funktionshinder, undersöka, ändra eller ersätta 
anatomi eller en fysiologisk process, eller kontrollera befruktning.

Informationssystem: system som insamlar, bearbetar, lagrar eller distribuerar 
och presenterar information.

Förbrukningsartikel: vara som fortlöpande förbrukas. Kommentar: De 
förbrukningsartiklar som omfattas av dessa föreskrifter är att betrakta som 
medicintekniska produkter.

Egentillverkad medicinteknisk produkt: medicinteknisk produkt som en 
vårdgivare har tagit ansvar för som tillverkare och som konstruerats och tillverkats 
för att uteslutande användas i den egna verksamheten.
Kommentar: I begreppet ingår även befintliga medicintekniska produkter som har 
modifierats eller flera medicintekniska produkter som har kombinerats på ett nytt 
sätt som den ursprungliga tillverkaren inte har avsett.

Se ISO 13485:2003 Medicintekniska produkter – Ledningssystem för kvalitet – Krav 
för regulatoriska ändamål. 

2.2.5Rapportering av händelser avseende arbetsmiljö
Arbetstagaren är skyldig att informera till närmaste chef och skyddsombud om 
brister i den egna arbetsmiljön, påtala tillbud/risker och ge förslag till åtgärder. 

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla och utreda när en arbetsskada eller ett tillbud 
inträffar. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete  innebär att arbetsgivaren ska skapa ett system för 
att förebygga ohälsa och olycksfall i verksamheten och för att uppnå en 
tillfredsställande arbetsmiljö i övrigt. För att uppnå synergier mellan 
patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbetet skall avvikelsesystemet Centuri vara det 
systemstöd som används. 

1. Arbetstagaren rapporterar  händelsen i avvikelsesystemet Centuri.

2. Varje chef ansvarar för att handlägga avvikelserna med syfte att hitta 
orsaker och åtgärda dessa. Utredningen genomförs tillsammans  med 
arbetstagare och skyddsombud på arbetsstället. Personalkonsulter finns som 
stöd och utredare i Centuri. På så sätt kan man se om det finns ett samband 
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mellan det som hänt och förhållandena i arbetet. Det kan vara en följd av 
brister i arbetsmiljön och det är viktigt att ta reda på för att på så sätt 
kunna förebygga riskerna. 

3. Varje chef med delegerade arbetsmiljöuppgifter ansvarar för att utarbeta 
lokala rutiner som är särskilt anpassade för sin verksamhet. Hur ofta den 
regelbundna uppföljningen genomförs beror på vilken verksamhet det gäller. 

Allvarlig arbetsolycka, arbetsolycka, allvarligt tillbud utan personskada, olycka som 
har skett på väg till eller från arbetet, dödsfall på grund av arbetsolycka, dödsfall 
på grund av arbetssjukdom och arbetssjukdom är exempel på händelser som även 
ska anmälas till arbetsmiljöverket och försäkringskassan.

Skillnaden mellan tillbud och olycksfall är att tillbudet inte utmynnar i en olycka 
med skada för personen. Upprepas emellertid en viss typ av tillbud är 
sannolikheten stor att en olycka kan inträffa och därmed en arbetsskada. Det är 
därför av största vikt att varje tillbud som inträffar utreds och att åtgärder vidtas 
enligt lokala rutiner för att förhindra upprepning. 

Tillbud – Hade kunnat leda till en skada/olycka.....
Arbetsskada/olycka – Dessvärre hände något som fick konsekvenser…

2.2.6Rapportering av händelser avseende Informations - och 
IT säkerhet 

Informationssäkerhetsavvikelser är indelade i tre olika kategorier: 
 Röjande av sekretess/intrång i personlig integritet/obehörig åtkomst av 

information
 Förlust eller förvanskning av information
 Bristande tillgänglighet (oåtkomlig information)

IT säkerhet är en del av informationssäkerhet. Vid rapportering ska det anges om 
ett IT system är inblandat i händelsen och det finns möjlighet att i fritext ange 
vilket IT system som berörs. När det i avvikelsen angetts att ett IT system är 
inblandat skickas automatiskt en kopia till IT säkerhetsansvarig. 

Akuta IT-incidenter som kräver omedelbara åtgärder ska rapporteras till IT-
driftorganisationens support d.v.s. helpdesk tel. 249 00. Informations- och IT-
incidenter som innebär att en utrednings- eller åtgärdsfas behöver påbörjas ska 
alltid rapporteras i avvikelsesystemet snarast. Vid utredning av en avvikelse ska 
information samlas in på ett sådant sätt att det inte finns risk att bevis förstörs. 
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2.2.6.1 Särskilt om avvikelser för personuppgiftshantering
Dataskyddsförordningen ställer krav på att rutiner för incidenthantering ska finnas 
för personuppgiftshantering. Regionen har krav på att rapportera sådan incident 
inom 72 timmar till Datainspektionen, vilket avgörs- och utförs av Regionens 
dataskyddsombud. Alla avvikelser som berör personuppgiftshantering (t ex läckage 
eller förlust av personuppgifter, sekretessbrott, obehörig åtkomst) ska därför 
skyndsamt rapporteras via mail till FBL dataskydd@regionjh.se, detta gäller 
både för Regionens medarbetare samt externa personuppgiftsbiträden. Regionens 
dataskyddsombud kontaktar därefter ansvarig handläggare. Observera att i mailet 
ska ingen känslig- eller sekretessinformation skickas. Det räcker med att ange att 
en personuppgiftsincident har inträffat, avvikelsens id nummer om sådan finnas 
registrerad samt vem som ska kontakts.  
 

2.2.7Rapportering av händelser avseende miljö 
Alla avvikelser rörande frågor som kan påverka yttre miljön ska rapporteras. Vissa 
risker/händelser inom miljöområdet kan även medföra risker för arbetsmiljö, 
patient/allmänhet och kan därför klassificeras inom flera områden.

Avvikelser rörande yttre miljö kan vara t.ex.:

 Avfallshantering – felsorterat, möjlighet till källsortering av en eller flera 
avfallsslag saknas, felande kärl, omärkta behållare, olåsta behållare, ej 
avlämnad kopia på transportdokument

 Kemikaliehantering – spill, felaktig förvaring, ej uppdaterad 
kemikalieförteckning, säkerhetsdatablad saknas, senaste version av 
säkerhetsdatablad saknas, riskbedömning inte gjord för farlig 
kemikalie/riskfylld hantering

 Material och produkter – material eller produkt innehåller skadliga ämnen, 
onödiga förpackningar, produkten medför resursslöseri

 Kunskap och utbildning – introduktion av nyanställda inom miljö görs inte, 
kunskap om enhetens miljöpåverkan saknas, kunskap om miljörutiner 
saknas

 Läkemedel och miljö – läkemedel hälls i avloppet utan 
miljöbedömning/beslut

 Resor och transporter – körjournal för leasingbil fylls inte i, regler om resor 
följs inte

 Rutiner, regler och lagkrav – gällande miljörutin/lag/regel följs inte

mailto:dataskydd@regionjh.se
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3 Handläggning av avvikelserapport
Handläggare/ägare av en avvikelse är oftast rapportörens närmaste chef som skall 
göra en första bedömning av avvikelsen. Handläggaren ska vara påbörjad inom 7 
dagar, d v s fyllt i ”Typ av avvikelse”, ”Sammanhang” samt ”Skada på 
patient/personal/annan person”.

Därefter kan handläggaren/ägaren välja att själv handlägga/utreda/åtgärda 
avvikelsen eller utse annan person som utreder/åtgärdar händelsen. Chef är 
ansvarig för alla steg i handläggning av avvikelsen, dock kan han/hon fördela till 
annan att utföra ovan nämnda steg i handläggningen. 

 Viktigt att chef bevakar inkommande avvikelser kontinuerligt
 Om avvikelsen inträffat på annan enhet ska avvikelserapporten byta 

handläggare/ägare till ansvarig chef för den enhet där avvikelsen inträffat.
 Om en chef är ledig >7 dagar, ska annan chef utses att bevaka och 

handlägga inkommande avvikelser.
 En avvikelse som skickas för utredning innebär inte byte av ägarskap. 

Avvikelser som skickas för utredning får i normalfallet ta max 2 veckor. 
Undantagsfall kan förekomma.

Orsaker till varje avvikelserapport ska utredas/analyseras. Utifrån resultatet av 
utredningen vidtas adekvata åtgärder. 

Efter vidtagen åtgärd ansvarar handläggare/ägare för uppföljning av åtgärden.

I alla avvikelserapporter gällande patienter ska det tas ställning till om patient har 
kommit till skada eller ej.
Handläggning ska vara färdig och skickad för avslut inom 4 veckor. Undantagsfall 
kan förekomma.

3.1 Handläggning av avvikelser med patientskada
När en negativ händelse inte leder till en lex Maria anmälan, men behöver utredas 
vidare kan en intern händelseanalys göras. 

3.1.1Ingen eller lätt skada på patient
En första bedömning ska ske snarast, enklare fel eller brister åtgärdas av berörd 
chef. Viktigt att åtgärderna dokumenteras i avvikelserapporten och vilken omedel-
bar åtgärd som är vidtagen. Närmaste chef handlägger/åtgärdar och analyserar 
avvikelsen eller skickar avvikelsen till annan kompetens för utredning. 

3.1.2  Lidande för patient
Händelser där en patient utsatts för lidande eller obehag men inte kommit till skada 
ska dokumenteras som ”patientskada lidande”.
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3.1.3  Svår eller dödlig skada på patient
Rapporten ska vidarebefordras till verksamhetschef, läkare med medicinskt 
ledningsuppdrag (MLU) på enheten samt till andra som är berörda av händelsen.

Verksamhetschef ska personligen kontakta chefläkare per telefon eller via  mail för 
diskussion om ev lex Maria. Chefläkaren får också avvikelserapporten för 
kännedom. 

Patient/närstående och berörd personal ska informeras snarast. 

Vid svår eller dödlig skada bör slutförd klassificering vara gjord inom en vecka och 
avvikelserapporten skickad för utredning/åtgärd/uppföljning eller 
kvalitetsgranskning för att få en snabb handläggning. 

Vid skada/risk för skada eller sjukdom ska händelsen och kontakter med patient 
/närstående även dokumenteras i journalsystemet. Handläggare/ägare ansvarar för 
att dokumentation i journal blir utförd.

3.1.4  Skada ej relevant 
I de avvikelser som inte berör patient ska alternativet ”ej relevant” anges.

3.2 Handläggning av avvikelser med personalskada
Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något 
allvarligt tillbud inträffar i arbetet, skall arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker 
för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. 

Personalkonsult finns som stöd och utredare.

3.3 Utredning av avvikelserapport/ärende
Handläggaren/ägaren kan själv utreda avvikelsen/ärendet eller utse en eller flera 
andra personer (t.ex. sakkunniga funktionsansvariga såsom MLU) för att utreda 
händelsen. Utredaren dokumenterar slutsatserna samt lämnar förslag på åtgärder 
som skrivs i ruta för kommentarer och skickar därefter tillbaka ärendet till 
handläggaren. 

Om händelsen ska /bör utredas av annan medicinsk specialitet eller annan berörd 
verksamhet är det lämpligt att överföra ägarskapet till berörd chef 

Gäller det regionövergripande avvikelser kan avvikelsen skickas för utredning till 
lämplig funktionsansvarig inom Region Jämtland Härjedalen men då byts ej 
ägarskap.
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3.4 Åtgärder
3.4.1Beslut och vidtagande av åtgärder
Handläggaren/ägaren är den som beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas för en 
avvikelse/ ärende. Dock kan handläggaren/ägaren utse annan medarbetare som 
ansvarig för att vidta de åtgärder som är beslutade och dokumentera detta i 
avvikelserapporten.  

I samband med detta steg kan även ny bedömning av sannolikhet för upprepning 
samt allvarlighetsgrad göras.

3.4.2Uppföljning av åtgärder
Handläggaren/ägaren har ett övergripande ansvar för att uppföljning av vidtagna 
åtgärder sker. Uppföljning och klassificering av skadan, med slutgiltig bedömning 
av allvarlighetsgrad ska göras innan avvikelsen skickas för kvalitetsgranskning.

4 Avsluta ärende
När ärendet är fullständigt handlagt och kvalitetsgranskat, avslutas ärendet av 
handläggaren.

5 Återkoppling
Rapportören kan själv följa sin avvikelse under ärendets gång via ”Min sida” i 
Centuri. Berörd chef ansvarar för att enhetens avvikelser återrapporteras på 
arbetsplatsträffar eller liknande minst 1 gång per månad. 

6 Sammanställning och analys 
Sammanställning och analys av inkommande avvikelserapporter ska ske på 
enhetsnivå och områdesnivå och redovisas tre gånger per år i anslutning till 
bokslut. Kvalitetsgranskare gör en sammanställning och verksamhetschef eller 
motsvarande ansvarar för analys av resultatet. 

Vid återkommande händelser ska ställningstagande till behov av riskanalys göras. 
Sammanställning, analys och förslag till förbättringsområden avseende Region 
Jämtland Härjedalens samtliga avvikelser ska göras tre gånger per år via 
patientsäkerhetsenheten.
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7 Aktörer utanför Centuri
Verksamheter i Region Jämtland Härjedalen samverkar med ett flertal aktörer, som 
inte rapporterar avvikelser i Centuri. Möjlighet finns att bifoga avvikelserapport från 
Centuri som bilaga i e-post. Obs! Patientdata får ej finnas med i bilagan. Annat 
alternativ är att skicka papperskopia till berörd instans. 

Handläggning av avvikelser till/från Region Jämtland Härjedalen och kommunerna 
sker via patientsäkerhetsenheten enligt gemensamt framtagen rutin som finns i 
Centuri dokumenthanteringssystem. En liknande rutin finns också för handläggning 
av avvikelser mellan Region Jämtland Härjedalen och privata vårdgivare.

8 Länkar 
Nedanstående länkar kan vara användbara för att få en fördjupad kunskap och 
hjälp i vissa avsnitt. De kan nås via respektive hemsidor genom att kopiera 
nedanstående adresser om inte direktlänkarna fungerar. 

 Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-
2010-659/?bet=2010:659 

 Läkemedelsverket 
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Rapportera-
medicintekniska-olyckor-och-tillbud/

 SOSFS 2011:9. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-38

 Rutin för arbetsskador, olycksfall och tillbud 
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=16799 

 Riskanalys- och händelsenalys Handbok för patientsäkerhetsarbete
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-237-9.pdf?issuusl=ignore

 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i 
hälso- och sjukvården. SOSFS 2008:1, 
 

 Lathund: Byte av handläggare 

http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____126.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-38
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-38
http://%C2%ACcenturi/ViewItem.aspx?regno=16799
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-237-9.pdf?issuusl=ignore
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-1
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-1
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=05478
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http://centuri/ViewItem.aspx?regno=05478

 Chefer i Region Jämtland Härjedalen 
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=04212&topid=56555

 Funktionsansvariga i region Jämtland Härjedalen. 
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=17547&topid=56419

 Avvikelser mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner 
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=15157

 Avvikelser mellan region Jämtland Härjedalen och privata vårdgivare

     http://centuri/ViewItem.aspx?regno=21465

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=04212&topid=54168
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=17547&topid=53573
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=15157
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=21465

