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Inledning
För att förbättra patientsäkerheten måste en ökad förståelse skapas för
hur olika komponenter och funktioner i en verksamhet eller vårdprocess samverkar. En negativ händelse eller tillbud orsakas oftast av ett
samspel mellan tekniska funktioner, mänskliga aktiviteter och den
aktuella omgivningen. Med detta synsätt kommer fokus att förskjutas
från individsyn till ett mer uttalat systemtänkande.
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) infördes 2011. Syftet med lagen
är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård genom att
minska antalet vårdskador, oavsett om bristerna beror på systemfel
eller på att vårdpersonalen begått misstag samt göra det enklare för
patienter att anmäla klagomål. Av lagen framgår att vårdgivaren ska:




planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som
leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls,
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter
drabbas av vårdskador, och
ge patienter och deras närstående möjlighet att delta i
patientsäkerhetsarbetet samt aktivt uppmuntra dem till att
engagera sig i patientsäkerhetsfrågor

Dessutom framgår av lagen:


Vårdgivaren har ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att
förhindra vårdskador. Vårdgivaren har också en skyldighet att
utreda händelser som lett till eller hade kunnat leda till
vårdskada.



Patientnämndens uppgift är att hjälpa patient/närstående att
föra fram sina klagomål och sypunkter och se till att de blir
besvarade av vårdgivaren.



Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra
en fara för patientsäkerheten ska av vårdgivaren rapporteras till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).



Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) kan efter
anmälan från IVO besluta om prövotid, återkalla legitimation
samt begränsa förskrivningsrätten.



Om apotekspersonal har skäl att anta att en läkares eller
tandläkares förskrivning av exempelvis narkotiska läkemedel
står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet ska detta
anmälas till IVO.
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Det är viktigt att ta till vara erfarenheter av avvikelser på ett
strukturerat och systematiskt sätt. Vid inträffade händelser ska
bakomliggande orsaker analyseras i syfte att vidta åtgärder, förhindra återupprepande samt följa upp beslutade aktiviteter och
därmed förbättra vård och säkerhet för patienterna.
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Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Hälso- och sjukvård är en mångfacetterad verksamhet med hög grad
av komplexitet. I all medicinsk verksamhet finns risker för skador och
felbehandlingar. Socialstyrelsen har utgivit föreskrifter och allmänna
råd avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
(SOSFS 2011:9). Där framgår att dessa föreskrifter ska tillämpas i
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
kvaliteten i sådan verksamhet som omfattas av 5 kap 4§ hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), 16§ tandvårdslagen (1985:125), 6§ lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) och 3 kap.
3§ tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453).
Föreskrifterna ska även tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet som vårdgivare ska bedriva enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen
(SFS 2010:659).
Vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för
verksamheten.
Med stöd av ledningssystemet ska vårdgivaren;


planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra
verksamheten



ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt
och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten, är fördelade i
verksamheten

Ledningssystemet ska anpassas till verksamhetens inriktning och
omfattning.
Vårdgivaren ska


identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten
som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet



i varje process identifiera de aktiviteter som ingår, och
bestämma aktiviteternas inbördes ordning



utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra
verksamhetens kvalitet. Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt
tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels ange hur
ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten



identifiera de processer där samverkan behövs för att
förebygga att patienter drabbas av vårdskada. Det ska framgå
av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den
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egna verksamheten samt säkerställa hur samverkan möjliggörs
med andra vårdgivare, myndigheter mm.
Vårdgivaren ska fortlöpande arbeta med:
Riskanalyser
Bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som
kan medföra brister i verksamhetens kvalitet
1. uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och
2. bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden
av händelsen
Egenkontroller
Jämförelse av verksamhetens resultat med uppgifter i:




nationella och regionala kvalitetsregister enligt 7 kap.
patientdatalagen (2008:355)
öppna jämförelser, dels med resultat för andra verksamheter
nuvarande resultat med tidigare resultat

Genomföra:






målgruppsundersökningar
granskning av journaler, akter och annan dokumentation
undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos
personalen som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet,
analys av uppgifter från patientnämnder, och
inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter

Utreda avvikelser
Klagomål och synpunkter
Vårdgivaren ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på
verksamhetens kvalitet.
Rapporteringsskyldighet
Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att rapportera risker för
vårdskador samt händelse som har medfört eller hade kunna medföra
en vårdskada. Vårdgivaren ska informera om denna skyldighet när en
anställning, ett uppdrag eller en verksamhetsförlagd utbildning
påbörjas och därefter återkommande. Informationen bör ges både
skriftligt och muntligt samt minst en gång per år.
Av 3 kap. 3 § första stycket patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår
att vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört
eller hade kunnat medföra en vårdskada. Utredningen ska ha en
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omfattning som anpassas efter händelsesens karaktär. Vid en
utredning av en händelse kan ett sätt att dra lärdom av den vara att
utöver negativa aspekter även fokusera på positiva sidor, t.ex. åtgärder
som förhindrade eller begränsade effekterna av en vårdskada.
Utredning av vårdskador som inte är allvarliga
Utredning av vårdskador som inte är allvarliga ska enligt
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares
systematiska patientssäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) innehålla:







uppgifter om händelsen samt analysen och bedömningen av
den,
uppgifter om hur kunskap om händelsen och dess
konsekvenser ska spridas i syfte att bidra till lärande och ökad
patientsäkerhet, och
de andra uppgifter som behövs för att bidra till att systematiskt
och fortlöpnade utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
utredningen ska vidare innehålla uppgifter om de åtgärder som
planeras med anledning av händelsen samt när de ska vidtas.
Om händelsen inte har föranlett någon åtgärd, ska skälen till
det anges
utredningen ska dokumenteras

Utredning av allvarliga vårdskador
Se avsnitt längre fram gällande lex Maria sidan 21-25.
Sammanställning och analys
Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och
analyseras.
Personalens medverkan i kvalitetsarbetet
Vårdgivaren ska säkerställa att verksamhetens personal arbetar i
enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet.
Dokumentationsskyldighet
Vårdgivaren ska upprätta en årlig kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse.
Landstinget Sörmlands patientsäkerhetsberättelse finns att tillgå på
Insidan och landstinget Sörmlands externa hemsida.
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Avvikelsehantering
En avvikelse är en identifierad risk för vårdskada eller en händelse
som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
Vid vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om
rättspsykiatrisk vård (LRV) ska även händelser där patienten drabbats
av annan allvarlig skada än vårdskada till följd av säkerhetsbrister
rapporteras.
Övergripande ansvar
Verksamhetschefen/motsvarande har det övergripande ansvaret på kliniken/enheten för hantering av upptäckta risker och inträffade
avvikelser.
Personalen ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som
har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
Handläggning
Hantering av avvikelser inom hälso- och sjukvården sker enligt följande:


rapportering sker av den anställde när avvikelsen upptäcks.
Händelsen registreras direkt i avvikelsehanteringssystemet eller på
särskild blankett. Detta bör ske så snart som möjligt men senast en
vecka från det att händelsen inträffat.
Avvikelsen ska innehålla:
o avvikelsekategori
o beskrivning av händelsen samt dess datum
o akuta åtgärder om sådana vidtagits



rapporten tas emot av ansvarig chef eller motsvarande delegerad
person som bearbetar/handlägger rapporten samt vidtar eventuella
åtgärder. Bearbetning bör påbörjas inom 2 veckor. Bedöms
ärendet vara av sådan art att det bör handläggas på högre nivå,
överlämnas ärendet till verksamhetschef/motsvarande.



verksamhetschefen/motsvarande ansvarar för att åtgärder vidtas.
Bedömer hon/han att ärendet bör prövas enligt lex Maria
överlämnas ärendet till chefsläkaren.



chefsläkaren handlägger ärendet enligt lex Maria (HSLF-FS
2017:40 samt HSLF-FS 2017:41), se rutin för lex Maria sidan 2125. Dessutom ska lex Maria ärenden registreras och diarieföras
enligt Landstingets rutiner för diarieföring.
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Åtgärder
Åtgärd/er ska vidtas för att förhindra att liknade händelse inträffar
igen. De ska vara konkreta, realistiska och möjliga att genomföra.
När alla åtgärder är vidtagna avslutas ärendet. Handläggningstiden bör
inte överstiga två månader.
Återkoppling
Återkoppling ska ske till dem som varit inblandade i händelsen och
den som registrerat avvikelsen i systemet får återkoppling när ärendet
avslutas.
Verksamhetschefen/motsvarande förutsätts ha rutiner för återkoppling
av ärenden till berörda.
Uppföljning
Regelbunden uppföljning och analys av avvikelserapporter ska ske
inom kliniken/enheten genom sammanställning av avvikelser.
Sammanställningen ska på lämpligt sätt delges samtliga medarbetare
på kliniken.
Inloggning till landstinget Sörmlands avvikelsesystem görs via
Insidan där även användarmanualer finns att tillgå.
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Skyldighet att informera patienter om inträffade vårdskador
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659 3 kap. 8§) ska
vårdgivaren snarast informera en patient som har drabbats av en
vårdskada om:


att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada



vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande
händelse inte ska inträffa igen
vårdgivarens skyldighet att hantera klagomål och synpunkter




patientnämndens uppgift att hjälpa patienten att föra fram
klagomål och få dessa besvarade av vårdgivaren



möjligheten att anmäla klagomål till IVO



möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen eller
från läkemedelsförsäkringen

Informationen ska lämnas till en närstående till patienten, om
patienten begär det eller inte själv kan ta del av informationen.
Uppgift om den information som har lämnats ska antecknas i
patientjournalen. I journalen finns inlagt en anteckningstyp som heter
”Vårdskada” där denna information ska dokumenteras.
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Klagomål till verksamheten/vårdgivaren
Patient eller närstående har alltid rätt att klaga på vården. Det kan
bidra till att vården blir bättre och säkrare för alla.
Med klagomål menas negativa synpunkter på hälso- och sjukvården.
Vårdgivaren ska snarast besvara klagomål från patienter och deras
närstående. Klagomålen ska besvara på lämpligt sätt och med hänsyn
till klagomålets art och den enskildes förmåga att tillgodogöra sig
information.
Vårdgivaren ska ge klaganden
1. en förklaring till det som inträffat, och
2. i förekommande fall en beskrivning av vilka åtgärder som
vårdgivaren avser att vidta för att liknande händelse inte ska
inträffa igen
Handläggning
Hantering av klagomål inom hälso- och sjukvården sker enligt följande:


patient/närstående framför klagomål muntligt eller skriftligt,
bekräftelse om mottagande ska lämnas snarast. Berörd anställd tar
emot och dokumenterar klagomålet i avvikelsehanteringssystemet,
om möjligt tillsammans med den som klagar. Rapporten går
automatiskt till chef eller motsvarande för bearbetning/
handläggning. Han/hon bedömer om den ska lyftas till
verksamhetschef. Eventuella problem ska åtgärdas snarast, och
svar till patient/närstående bör lämnas inom 4 veckor Vissa typer
av klagomål hanteras bäst och enklast genom ett skriftligt svar,
medan andra fordrar en telefonkontakt eller ett personligt möte.



verksamhetschef/motsvarande vidtar nödvändiga åtgärder. Om
ärendet ska prövas enligt lex Maria överlämnas ärendet till
chefsläkaren.



chefsläkaren handlägger ärendet enligt lex Maria (HSLF-FS
2017:40 samt HSLF-FS 2017:41), se rutin för lex Maria sidan 2125.

Klagomål rörande vård på annan klinik/enhet
Registreringen sker i avvikelsehanteringssystemet och skickas därefter
till den klinik/enhet som klagomålet avser, som handlägger ärendet.
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Patientnämnd
Patientnämnder finns i samtliga landsting och kommuner. Verksamheten regleras i lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
(2017:372)
Patientnämnden är en från hälso- och sjukvården fristående, opartisk
instans dit patienter, närstående och personal kan vända sig.
Nämnden tar emot synpunkter, klagomål och frågor rörande bl. a. den
hälso- och sjukvård och tandvård som bedrivs av landsting eller enligt
avtal med landsting samt länets kommuner.
Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa
enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att:







hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna
ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården
främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal
hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet
rapportera iakttagelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter.
göra IVO uppmärksam på förhållanden som omfattas av
myndighetens tillsyn
att utse stödpersoner åt tvångsintagna patienter inom
psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård

Patientnämnden är politiskt tillsatt. Den har tolv ordinarie ledamöter i
Sörmland. Nämnden är rådgivande, gör inga medicinska utredningar
och har inga disciplinära befogenheter. Politiker och tjänstemän har
tystnadsplikt.
När någon vänder sig till Patientnämnden erhålls kontakt med tjänsteman som har kunskaper om hälso- och sjukvårdens och tandvårdens
verksamheter.
Handläggning
Patientnämnden skickar ärendet i brevform till
verksamhetschef/motsvarande med begäran om utredning och
yttrande. Han/hon bedömer vem eller vilka som ska svara.
Verksamhetschef/motsvarande svarar ofta själv på skrivelsen från
Patientnämnden. Verksamhetschef/motsvarande ansvarar för att
verksamhetens/enhetens yttrande uppfyller de krav som vårdgivaren
ställer på ett svarsyttrande till Patientnämnden och patient/närstående.
Patientnämndsärenden registreras i avvikelsehanteringssystemet och
hanteras som vid klagomål till verksamheten/vårdgivare (se sidan 11).
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Chefsläkarna går igenom avslutade patientnämndsärenden samt lyfter
specifika ärenden vid patientsäkerhetsronderna.
Gemensam Patientnämnd
Intern adress:
Region Sörmland
Patientnämnden
611 88 Nyköping
Region Sörmland
Telefon:
0155- 24 50 00
Nyköping
016-10 30 00
0150-56 100
E-post: patientnamnden@regionsormland.se
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Klagomål till IVO (anmälan om fel i vården)
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska, om berörd vårdgivare
har fått möjlighet att fullgöra sina skyldigheter, utreda klagomål som
rör
1. kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom som uppkommit i
samband med hälso- och sjukvård och som är bestående och
inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat
vårdbehov eller avlidit
2. tvångsvård enligt LPT eller lagen om rättspsykiatrisk vård
(LRV) eller isolering enligt smittskyddslagen
3. händelser i samband med hälso- och sjukvård som allvarligt
och på ett negativt sätt påverkat eller hotat patientens
självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning
Patienten och/eller närstående/ombud kan idag anmäla en händelse
utan att behöva ange vem han/hon anser har begått ett misstag, eller
vad som orsakat skadan. IVO kan utreda hela händelsen och inte bara
enskilda personers handlingar. I utredningen ligger fokus på att hitta
orsakerna till händelsen och efter analys ange vad som behöver göras,
för att hindra ett återupprepande.
Anmälan från patienten ska innehålla:





den vårdgivare eller personal som klagomålet gäller (om
patienten vet det)
den händelse som klagomålet gäller
när händelsen inträffade
patientens namn och adress

Information om klagomål/anmälan finns på IVO:s webbplats. Där
finns även den blankett som ska användas för klagomål/anmälan.
IVO har också en upplysningstjänst som svarar på frågor från
allmänheten som rör klagomål i vårdrelaterade frågor.
Telefon 010-788 50 00.
Patienten skickar sin anmälan till:
Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning öst
Box 6202
104 34 Stockholm
IVO tar ställning till om ärendet ska utredas. Om ett klagomål har
utretts ska IVO i beslutet uttala sig om huruvida åtgärd eller
underlåtenhet av hälso- och sjukvårdspersonal strider mot lag eller
annan föreskrift, eller är olämpligt med hänsyn till patientsäkerheten.
Ett sådant beslut får inte fattas utan att anmälaren och den som
klagomålet avser har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till
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beslut i ärendet. IVO utreder i allmänhet händelser som är högst två år
gamla.
IVO kan också hos HSAN begära att sjukvårdspersonal får prövotid,
och om utredning visat att en person är klart olämplig att utöva sitt
yrke, kan IVO begära att legitimationen återkallas. IVO kan även
begära att HSAN inskränker förskrivningsrätten.
Sekretess
IVO anger att det är viktigt att observera att anmälan blir offentlig
handling och som huvudregel måste handlingarna lämnas ut, om
någon begär det.
I Landstinget är handlingen sekretessbelagd och en menprövning
måste ske innan eventuellt utlämnande av handlingen. Det innebär
normalt att alla personuppgifter maskeras så att det inte går att läsa
eller uttyda vem handlingen gäller. Se dokument ”Manual,
utlämnande av allmänna handlingar” som ingår som bilaga i
dokumentet ”Råd gällande hantering av allmänna handlingar”.
Handläggning
IVO skickar klagomålsärendet till vårdgivaren Landstinget Sörmland.
Ärendet registreras av registrator på landstingskansliet. Därefter
skickas handlingarna till Patientsäkerhetsenheten där ärendet
handläggs vidare av administratören. Chefsläkare och administratör
granskar materialet och skickar handlingarna till berörd/berörda
verksamhetschefer för fortsatt handläggning.
IVO infordrar i allmänhet några eller samtliga av följande handlingar:







yttrande över anmälan
yttrande över anmälan från berörd verksamhetschef
yttrande över anmälan från berörd hälso- och sjukvårdspersonal
yttrande över nyinkomna handlingar
journalutskrifter
relevanta rutiner/vårdprogram som gällde vid tidpunkten för
händelsen/händelserna och eventuellt nya
 upplysning om huruvida händelsen/händelserna har hanterats i det
interna systemet för avvikelsehantering och om så är fallet, vad det
lett till.
IVO anger inom vilken tidsrymd handlingarna ska vara dem tillhanda.
Verksamhetschefen skickar de begärda handlingarna till
Patientsäkerhetsenheten före de datum som angivits från IVO samt
ansvarar för att klagomålet registreras och handläggs i
avvikelsesystemet.
Efter genomgång av handlingarna skickas dessa till IVO som utreder
händelsen vidare. Under ärendets gång kan kommunicering ske. Efter
utredning kommer IVO med ett förslag till beslut som skickas till
vårdgivaren och övriga berörda för synpunkter.
14
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Efter ytterligare tid erhålls IVO:s slutgiltiga beslut vilket delges de
berörda. Detta beslut kan inte överklagas.
Verksamheten tar ställning till hur händelsen kan användas i lärande
syfte och bidra till ökad patientsäkerhet.
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Riskanalys
En riskanalys genomförs för att identifiera risker i en verksamhet. Att
analysera potentiella risker är ett proaktivt arbetssätt som syftar till att
vidta förebyggande åtgärder innan något har hänt.
Riskanalys kan utföras både på lokal verksamhetsnivå samt på
övergripande organisatorisk nivå. Den kan genomföras på redan
befintlig process eller inför en förändring.
En riskanalys kan göras i följande situationer:







frekventa iakttagelser av risker och mindre allvarliga
avvikelser inom en specifik arbetsprocess
medarbetarnas upplevelse av att ett arbetsmoment eller en viss
situation är riskfylld
ny teknik ska implementeras i verksamheten eller
organisationen
en ny medicinsk metod/medicinteknisk produkt eller annan typ
av ny process ska introduceras
organisationsförändringar ska genomföras
negativa händelser eller tillbud som inträffat hos annan
vårdgivare och som även skulle kunna inträffa inom den egna
verksamheten

En riskanalys på övergripande organisatorisk nivå kan initieras av
hälso- och sjukvårdschef, divisionschef, verksamhetschef eller
chefsläkare.
Riskanalyser gällande patientsäkerhet, vilket även kan omfatta
organisation/arbetsmiljöförändringar, genomförs av
Patientsäkerhetsenheten tillsammans med personal från verksamheten
som har kunskap och erfarenhet inom det område som riskanalysen
fokuserar på.
Riskanalysen ska:
 identifiera risker som kan förekomma
 hitta orsakerna till varje tänkbar risk
 uppskatta sannolikheten för risken
 göra en bedömning av vilka konsekvenser som kan uppstå
 ta fram åtgärdsförslag som eliminerar eller minskar riskerna
En plan för genomförandet av beslutade åtgärder bör upprättas. Det
bör även fastställas vilken metod som ska användas för att följa upp de
beslutade åtgärderna.
Riskanalysen är starten i ett förbättringsarbete.
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Dokumentreferens
Rutin för handläggning av riskanalyser (LS-LED17-2197,
PVN17-0278)
Checklista vid genomförande av riskanalys gällande patientsäkerhet
och arbetsmiljö (LSN-HSF14-632, PVN-HSF14-138)
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Händelseanalys
När en händelse inträffat som medfört att en patient drabbats av en
vårdskada eller att det funnits risk för vårdskada kan en
händelseanalys genomföras. Syftet med analysen är att få förståelse
för hur och varför händelsen inträffat samt ge information om vilka
åtgärder som bör vitas för att förhindra att liknande händelse
upprepas. Analysen syftar inte till att besvara vem eller vilka som
gjort fel utan upptäcka brister som kan finnas i systemet/
organisationen.
Analysen försöker ge svar på följande frågor:
Vad har hänt?
Varför har det hänt?
Hur kan vi förhindra att det inträffar igen?
En händelseanalys kan initieras av en verksamhetschef eller
chefsläkare beroende på omfattning av analysen.
Den personal som varit inblandade i själva händelsen intervjuas av
analysledarna för händelseanalysen. Även patienten och/eller
närstående kan komma att intervjuas.
En analysgrupp utses med representation från de kliniker som varit
inblandade i händelsen samt av olika personalkategorier för att få en
tvärprofessionell grupp med bred sakkunskap.
Händelseanalys genomförs genom att:
 gå igenom händelseförloppet
 analysera bakomliggande orsaker till händelsen
 föreslå konkreta åtgärder
 utvärdera och följa upp åtgärderna
Händelseanalysmetoden kan användas på verksamhetsnivå vid analys
av avvikelser som inträffat i verksamheten.
Patientsäkerhetsenheten utför händelseanalys vid allvarliga händelser
vilket inkluderar flera av lex Maria ärendena.
Dokumentreferens
Rutin för handläggning av händelseanalyser (LS-LED15-1506,
PVN15-0171)
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Patientförsäkring
Patientskadelagen (SFS 1996:799) innehåller bestämmelser om rätt till
patientskadeersättning och skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning.
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) försäkrar
landstingens ansvarighet gentemot patienter som skadas i samband
med hälso- och sjukvård.
Med patient jämställs i detta sammanhang den som frivilligt deltar
som försöksperson i medicinsk forskning eller som donerar organ eller
annat biologiskt material för transplantation eller annat medicinskt ändamål.
Ersättning kan erhållas vid personskada orsakad av t ex:

undersökning, vård eller behandling

fel hos medicinteknisk produkt eller felaktig hantering

felaktig diagnostisering

överföring av smittoämnen som lett till infektion

olycksfall i samband med undersökning, vård eller behandling

förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid mot
föreskrift eller anvisning
En skada bör anmälas så snart som möjligt. För att ersättning ska
kunna lämnas måste skadan anmälas inom tre år räknat från den tidpunkt när den skadade fick kännedom om skadan men aldrig senare än
tio år efter skadeavvikelsen.
Handläggning






anmälan görs av patient alternativt ombud till LÖF på särskild
blankett ”Skadeanmälan”.
vårdpersonal/kurator kan hjälpa patienten att fylla i
patientuppgiftsdelen
patienten skickar skadeanmälan direkt till LÖF som registrerar
anmälan och infordrar därefter de uppgifter från berörda
vårdinrättningar som behövs för att kunna bedöma den
anmälda skadan
LÖF skickar omgående ett första bekräftelsebrev till patienten
och talar om att de fått skadeanmälan och att ärendet är
registrerat. Där framgår bland annat att det från aktuell
vårdenhet kommer att begäras utlåtande m.m. samt att en
handläggare kommer att utses
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Vid frågor om patientförsäkring kan Patientnämnden kontaktas.
Ytterligare information samt beställning av blanketter och dokument
kan hämtas på Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolags hemsida
på Internet.
LÖF
Box 178 30
118 94 Stockholm
Telefon: 08-551 01 000
e-post: info@lof.se
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Läkemedelsförsäkring
Läkemedelsförsäkringen gäller om patient skadats av ett läkemedel
som omfattas av försäkringen och som ordinerats i Sverige. Den gäller
inte för biverkningar av läkemedel som ibland kan förekomma, inte
heller om skadan skett genom missbruk av läkemedlet.
Ytterligare information kan erhållas i FASS och på
Läkemedelsförsäkringsföreningens hemsida där även blanketter och
dokument kan beställas.
Patienten måste göra anmälan inom tre år från det att patienten upptäckt att skadan orsakats av läkemedlet. Anmälan görs till:
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB
Ringvägen 100
Box 17608
118 92 Stockholm
Telefon: 08-462 37 00
E-post: info@lakemedelsforsakringen.se
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Lex Maria
Lex Maria regleras av PSL (SFS 2010:659, 3 kap. 5§) samt
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares
systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) samt
Inspektionen för vård och omsorgs förskrifter om anmälan av
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig
vårdskada (lex Maria) (HSLF-FS 2017:41).
Anmälan till IVO skall göras vid händelse som medfört eller hade
kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska rapportera till vårdgivaren, om en
patient i samband med undersökning, vård eller behandling drabbats
av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada. En
vårdenhet eller vårdgivare ska underrätta en annan enhet eller
vårdgivare som vårdat patienten i de fall en händelse som kan vara
anmälningspliktig inträffat i den tidigare verksamheten, såvida det inte
finns hinder enligt bestämmelserna om sekretess i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen
(2010:659).
Det primära med lex Maria är att få till stånd en objektiv utredning om
anledningen till en inträffad skada/sjukdom eller uppkommen risk för
sådan, för att därigenom på olika sätt förebygga att liknande händelser
inträffar i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten eller
dennes närstående genom utredningen så långt som möjligt skall få
klarhet i vad som faktiskt inträffat och varför skadan eller sjukdomen
uppstått.
Vårdgivaren ska använda de erfarenheter som kan göras i samband
med utredningar i lex Maria-ärenden i det förebyggande riskhanteringsarbetet. Vårdgivaren ska vidare informera om resultatet av
utredningar av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra
en vårdskada och de lärdomar som har dragits med anledning av
händelserna.
I de fall medicintekniska produkter varit inblandade i en avvikelse
gäller, vid sidan av anmälningsskyldigheten enligt lex Maria, även
bestämmelserna om rapporteringsskyldighet i Läkemedelsverkets
föreskrifter och allmänna råd (se sidan 30).
I de fall avvikelser inträffat i verksamhet med strålning gäller, vid
sidan av anmälningsskyldigheten enligt lex Maria, även
bestämmelserna om rapporteringsskyldighet i
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (se sidan 34).
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Händelser som bör föranleda anmälan är t.ex.
-

fallskador som lett till allvarliga konsekvenser för patienten och
som föranletts av brister i samband med undersökning, vård eller
behandling

-

förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpedieringar

-

sådana där läkemedel är inblandade, om de föranlett eller borde
ha föranlett aktiva behandlingsåtgärder eller överföring av
patienten till en annan vårdenhet

-

utebliven eller fördröjd undersökning, diagnos, vård, behandling
eller rehabilitering som varit motiverad enligt vetenskap och beprövad erfarenhet

-

felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling

-

felaktig, otillräcklig eller vilseledande information till patienten
eller närstående

-

felaktig, otillräcklig eller vilseledande instruktion eller
information till personalen vid behandlande eller mottagande
vårdenhet

-

felaktig användning eller felaktigt underhåll av medicintekniska
produkter eller annan utrustning som tekniska försörjningssystem,
nödkraftaggregat och informationssystem

-

tidigare okända eller mindre kända skador eller risker vid tillämpningen av metoder eller rutiner som är i allmänt bruk

-

sådana som förorsakats av brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet mellan olika vårdenheter,

-

vårdrelaterade infektioner

-

handling som av behandlingsansvarig yrkesutövare bedömts som
försök till självmord och som föranletts av brister i undersökning,
vård eller behandling

Chefsläkarna fullgör vårdgivarens anmälningsskyldighet till IVO
enligt lex Maria vad avser den av Landstinget Sörmland bedrivna
hälso- och sjukvården.
Anmälan skall vara IVO tillhanda snarast efter det händelsen inträffat.
Om patientsäkerheten kräver en extra snabb handläggning skall en
anmälan omedelbart göras.
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Patienten skall underrättas om att en händelse som medfört allvarlig
vårdskada föranlett en lex Maria-anmälan, om det inte finns hinder
enligt offentlighets och sekretesslagen (2009:400).
Patienten skall ges möjlighet att i anslutning till anmälan beskriva sin
upplevelse av händelsen.
Om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den i stället
lämnas till en närstående i enlighet med § 5 HSLF-FS 2017:40) och 3
kap. 8 § i PSL såvida det inte finns hinder enligt bestämmelserna om
sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller
tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen (2010:659).
I de fall information inte kan lämnas till patienten ska den närstående
ges möjlighet att beskriva sin upplevelse av händelsen.
Om det förelegat en risk för allvarlig vårdskada och en anmälan gjorts,
bör patienten underrättas. En anteckning om att patienten eller en
närstående underrättats om lex Maria-anmälan skall göras i
patientjournalen. Det skall även antecknas om information inte
lämnats och anledningen till detta.
Patienten bör informeras om att en patient formellt inte är part i de
ärenden som anmäls enligt lex Maria.
Handläggning
- Ärendet lämnas till chefsläkaren för bedömning, om verksamhetschef/motsvarande bedömer att ärendet bör utredas enligt lex Maria.
- Rapporteringen till chefsläkaren skall innehålla en skriftlig redogörelse av verksamhetschefens/motsvarandes interna utredning som
skall innefatta
1. händelseförloppet
2. konsekvenser eller möjliga konsekvenser för patienten
3. identifierade orsaker till händelsen
4. vidtagna åtgärder
5. riskbedömning, dvs. sannolikheten för att liknande händelser
skall inträffa igen och tänkbara konsekvenser
6. händelser av liknande art som tidigare inträffat i
verksamheten
7. riskförebyggande åtgärder som vidtagits med utgångspunkt
från riskbedömningen
24
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8. handlingsplan för genomförandet av identifierade åtgärder
9. om medicinteknisk produkt har varit involverad i händelsen
ska det framgå av klinikens interna utredning
10. om läkemedel har varit involverat i händelsen ska det framgå
av klinikens interna utredning
11. om händelsen har sitt ursprung i annan vårdgivares
verksamhet ska det framgå av klinikens interna utredning
- I de handlingar som tillställs chefsläkaren skall ingå patientens
fullständiga journal för aktuellt vårdtillfälle, gällande rutiner i
tillämpliga delar, berörd personals redogörelser samt i förekommande fall patientens/närståendes redogörelse samt aktuell
avvikelserapport.
- Chefsläkaren handlägger ärendet och beslutar om åtgärd.
- Om chefsläkaren beslutar att händelsen kan hanteras inom den
lokala avvikelsehanteringen och anmälan enligt lex Maria inte är
aktuell, meddelas verksamhetschefen/motsvarande detta. Denne
informerar berörda.
- Om ärendet däremot uppfyller kriterierna enligt lex Maria, beslutar
chefsläkaren att en anmälan skall göras till IVO. Verksamhetschefen/motsvarande meddelas att anmälan kommer att
göras. Denne underrättar berörd patient/närstående, skriver
anteckning i patientens journal om detta, samt underrättar berörd
personal. Vid detta tillfälle bör berörda informeras om att
pressmeddelande kommer att gå ut till media (undantag suicid).
- IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller
kunnat medföra allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig
omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs
för att uppnå hög patientsäkerhet. IVO ska i övrigt vidta de åtgärder
som anmälningarna motiverar för att uppnå hög patientsäkerhet.
- IVO:s beslut meddelas chefsläkaren som omgående delger detta till
verksamhetschefen/motsvarande. Denne ska i sin tur utan dröjsmål
informera patienten/närstående och tillse att denne får en kopia av
IVO:s beslut, även detta ska antecknas i patientens journal. Detta
gäller inte om det i det enskilda fallet bedöms olämpligt.
Verksamhetschefen/motsvarande ska också utan dröjsmål informera
berörd personal om innehållet i beslutet samt tillse att denne får kopia
av beslutet.
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- Anmälan och beslut i lex Maria-ärenden är, med undantag av uppgifter om patienter, offentliga. Patientsäkerhetsenheten skickar via
e-post beslutet till olika befattningshavare inom Landstinget
Sörmland.
- Vid suicid gäller samma regler som ovan.
- Om anhörig hör av sig och önskar personlig hjälp i form av stöd,
ska det som rör den nya kontakten dokumenteras i den personens
journal (inte i den avlidnes).
IVO:s regionala tillsynsenhet Mitt
Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning mitt
Box 423
701 48 Örebro
Tel 010-788 50 00
Checklista för internutredning av händelse som har medfört eller hade
kunnat medföra allvarlig vårdskada finns att tillgå på Insidan.
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Anmälan om brister i säkerheten vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård
Vårdgivaren ska anmäla händelser där någon har drabbats av eller
utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada till följd av brister i
säkerheten vid en avdelning som ger vård enligt lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård, LPT och lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård, LRV eller vid en enhet för rättspsykiatrisk
undersökning.
Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska
vårdgivaren anmäla händelser där någon har drabbats av eller utsatts
för risk att drabbas av allvarlig skada till följd av brister i säkerheten
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Övriga bestämmelser gällande anmälan om brister i säkerhet regleras i
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid
sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk
undersökning.
Internutredning av händelsen
En händelse där någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas
av allvarlig skada till följd av brister i säkerheten ska utredas. Syftet
med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga
händelseförloppet och vilka faktorer som har påverkat det samt ge
underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att
liknande händelser inträffar på nytt eller att begränsa effekterna av
sådana händelser om de inte helt går att förhindra.
Anmälan
Anmälan handläggs av utsedd anmälningsansvarig t.ex.
säkerhetsansvarig eller motsvarande inom verksamhetsområdet.
Anmälan tillsammans med internutredningen skickas till IVO
Avdelning Mitt, Örebro.
Blankett för anmälan finns att ladda ned från IVOs hemsida
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Stöd till drabbad personal
Det åligger verksamhetschefen/motsvarande att tillse att den personal
som varit inblandad i en händelse får det stöd och den hjälp som kan
behövas.
Det är viktigt att den som är inblandad kommer igenom processen
med bibehållen tillit och att arbetsplatsen präglas av öppenhet,
förståelse och empati.
Handlingsplan för hur du som verksamhetschef/vårdenhetschef kan
hjälpa den anmälde/berörde och broschyr ”Stöd till personal” finns att
tillgå på Insidan.
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Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
HSAN är en statlig myndighet som enbart handlägger
behörighetsfrågor enlig följande:






prövotid
återkallelse av legitimation
återkallelse av annan behörighet
begränsning av förskrivningsrätt
ny legitimation och ny behörighet

Anmälan om behörighetsfrågor kan bara göras av IVO.
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Medicintekniska avvikelser
Dessa rutiner är framtagna tillsammans med verksamhetschefen för
Medicinsk Fysik och Teknik (MFT).
Olyckor, tillbud och andra betydelsefulla avvikelser eller observationer med medicintekniska produkter skall utredas och rapporteras.
Verksamhetschef/motsvarande har ansvar för att klinikens/enhetens
organisation, ansvarsfördelning och rutiner är utformade så att avvikelser observeras och att åtgärder vidtas för att förhindra ett upprepande.
Enligt gällande författning (Användning av medicintekniska produkter
i hälso- och sjukvård SOSFS 2008:1) föreskrivs att anmälan till
tillverkaren samt till Läkemedelsverket ska ske så snart som möjligt
om en negativ händelse eller ett tillbud med en medicinteknisk
produkt inträffat. Anmälan görs på blanketten SOSFS 2013:6 (bilaga
2).
Anmälan ska göras vid funktionsfel och försämring av en produkts
egenskaper eller prestanda samt vid felaktigheter och brister i
märkningen eller bruksanvisningen som kan leda till eller har lett till
1. en patients, en användares eller någon annan persons död, eller
2. en allvarlig försämring av en patients, en användares eller någon
annan persons hälsotillstånd.
Motsvarande händelser med egentillverkade produkter skall anmälas
till IVO.
Observera att bestämmelserna i lex-Maria föreskriften gäller, när en
händelse medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada skall
anmälan om detta skickas till IVO, även om rapport skickats till
Läkemedelsverket och tillverkaren.
Det åligger chefsläkaren att i samarbete med medicintekniske chefen
handlägga utredning och anmälningsansvar.
Tillverkarens ansvar regleras i Läkemedelsverkets vägledning:
”Tillverkares skyldighet att rapportera olyckor och tillbud med
medicintekniska produkter”.
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Legal bakgrund
SFS
SFS
SOSFS

1993:584
2010:659
2011:09

SFS
2014:821
HSLF-FS 2017:40
HSLF-FS 2017:41

SOSFS

2008:1

SOSFS

2013:6

Läkemedelsverkets
vägledning:

Lag om medicintekniska produkter
Patientsäkerhetslag
Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete
Patientlag
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om vårdgivares systematiska
patientsäkerhetsarbete
Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter
om anmälan av händelser som har medfört eller
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex
Maria)
Användning av medicintekniska produkter i
hälso- och sjukvården
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om
användning av medicintekniska produkter i
hälso- och sjukvården
Tillverkares skyldighet att rapportera olyckor
och tillbud med medicintekniska produkter

Riskdatabas
Riksdatabasen ReidarMTP innehåller avidentifierad information om
medicintekniska avvikelser rapporterade inom Sverige och är allmänt
tillgänglig på Internet.
Avvikelser gällande medicintekniska produkter

Åtgärder på enheten/kliniken:

ställ om möjligt utrustningen/produkten åt sidan! Reparera inte!
Rengör ej! Släng ingenting! Ta tillvara produkten, bruksanvisningar och förpackningar! Anteckna aktuella inställningar. Markera med skylt ”Får ej användas”


notera produktidentiteten, t.ex. inventarienummer eller fabrikat,
modell och serienummer



rapportera till närmaste chef eller verksamhetschef samt berörd
medicintekniker. Vid avvikelse med utrustning som avger
joniserad strålning ska berörd sjukhusfysiker kontaktas



beskriv noggrant händelseförloppet snarast. Allt dokumenteras
på särskild blankett eller direkt i avvikelsesystemet



verksamhetschef/motsvarande ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas på kliniken/enheten
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verksamhetschef/motsvarande rapporterar till chefsläkaren. Vid
allvarliga händelser ska detta göras omedelbart. I de fall
avvikelsen är en teknisk brist som innebär en risk, rapporterar
verksamhetschef/motsvarande till medicintekniske chef
alternativt chefsfysiker.

Åtgärder av chefsläkaren:
Vid lex Mariaärenden:

chefsläkaren ger den medicintekniske chefen i uppdrag att göra
en teknisk utredning


chefsläkaren bedömer huruvida avvikelsen är anmälningspliktig
eller inte. Om så är fallet rapporteras händelsen till IVO enligt
lex Maria och till tillverkaren och Läkemedelsverket.
Medicintekniske chefen erhåller kännedomskopia.

Åtgärder av medicintekniske chefen och chefsfysikern:


i samråd med verksamhetschef/motsvarande rapporterar den
medicintekniske chefen vid MFT övriga ärenden, i den mån de
kan vara principiellt intressanta för att höja säkerheten, till
tillverkaren/leverantören, Läkemedelsverket och nationella
riskdatabasen ReidarMTP.
Strålskyddsfrågor anmäls av chefsfysiker vid MFT till Strålsäkerhetsmyndigheten.
Kopia av rapporten tillställs chefsläkaren och berörd
verksamhetschef.



den medicintekniske chefen alternativt chefsfysiker informerar
andra användare av aktuell produkt inom landstinget Sörmland

Avvikelser gällande medicinska informationssystem

Åtgärder på enheten/kliniken:1


rapportera till närmaste chef/verksamhetschef



beskriv noggrant händelseförloppet snarast. Allt dokumenteras på
särskild blankett eller direkt i avvikelsesystemet



verksamhetschef/motsvarande ansvarar för att nödvändiga
åtgärder vidtas på kliniken/enheten. I förekommande fall sker
detta tillsammans med funktionsansvarig/systemförvaltare/IT-avd
som rapporterar till närmaste chef
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verksamhetschef/motsvarande anmäler avvikelsen till
systemförvaltningen. Vid allvarlig händelse ska detta göras
omedelbart



verksamhetschef/motsvarande bedömer ärendet i samråd med
systemförvaltaren och kontaktar chefsläkaren när så är tillämpligt



vid egentillverkad medicinteknisk produkt anmäler
verksamhetschef/motsvarande till chefsläkare. Vid allvarlig
händelse ska detta göras omedelbart.



innan utredningen av händelsen eller tillbudet slutförs ska
orsakerna till det inträffade så långt som möjligt fastställas. Om
utredningen visar att det finns brister i verksamhetens kvalitet ska
förbättringsåtgärder vidtas.

Åtgärder av chefsläkaren:2


chefsläkaren ger systemförvaltningen i uppdrag att göra en
utredning



chefsläkaren bedömer huruvida avvikelsen är anmälningspliktig
eller inte. Om så är fallet anmäls händelsen till
tillverkaren/leverantören och Läkemedelsverket



har händelsen inträffat med en egentillverkad medicinteknisk
produkt ska anmälan ske till Inspektionen för vård och omsorg



om avvikelsen medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig
vårdskada anmäler chefsläkaren detta till Inspektionen för vård
och omsorg enligt lex Maria (se sid 20).

1

Inom FTV Sörmland fullgörs ovanstående verksamhetschefsuppgifter av
klinikchef respektive vårdutvecklingsavdelningen.
2

Inom FTV Sörmland fullgörs ovanstående chefsläkaruppgifter av
vårdutvecklingschef eller av denne utsedd person.
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Avvikelser gällande förbrukningsartiklar



vid rapportering av fel på förbrukningsartiklar som sterila engångsartiklar, sprutor, kanyler etc. skall samma rutin användas i
tillämpliga delar som vid olyckor/tillbud.



medicinsktekniske chefen rapporterar i samråd med Inköp till
Läkemedelsverket och tillverkaren/leverantör.

Avvikelser gällande tekniska hjälpmedel

När följande kriterier är uppfyllda, ska samma rutin användas i
tillämpliga delar som för övrig medicinteknisk utrustning.
1.

skadan har uppkommit i samband med själva utprovningstillfället

2.

den interna utredningen kommer fram till att det finns misstanke
om att patienten ordinerats ett hjälpmedel på felaktiga grunder

Chefsläkaren rapporterar med hjälp av chef vid hjälpmedelstekniska
avdelningen till berörda instanser.
Chef vid hjälpmedelstekniska avdelningen rapporterar övriga ärenden,
i den mån de kan vara principiellt intressanta för att höja säkerheten,
enligt rutin som för övrig medicinteknisk utrustning.
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Avvikelser i verksamhet med strålning
Avvikelser som har inträffat i verksamheter som utför medicinsk
exponering med joniserande stålning regleras, förutom av
bestämmelser från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, även av
bestämmelser från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).
Händelser och förhållanden som involverar joniserande strålning ska,
oavsett allvarlighetsgrad och verksamhet, alltid rapporteras som en
avvikelse. Vid varje rapporterad avvikelse som involverar joniserande
strålning ska en grundorsaksanalys göras och dokumenteras.
Grundorsaksanalysen ska innehålla:
1)
2)
3)
4)
5)

händelseförlopp,
orsaker,
eventuella stråldoser,
faktiska och potentiella konsekvenser, och
åtgärder som vidtagits

Grundorsaksanalysen ska även ta mänskliga, tekniska och
organisatoriska aspekter i beaktande liksom kulturfrågor som har
betydelse för strålsäkerheten.
En sjukhusfysiker ska alltid delta i utredningen/analysen av
avvikelsen. Sjukhusfysikerns ansvar är att bedöma stråldosen och dess
potentiella konsekvens samt, vid behov, medverka vid implementation
av relevanta åtgärder. Den radiologiska ledningsfunktionen, den
strålningsfysikaliska ledningsfunktionen och den ytterligare
kompetens som behövs, ska i nödvändig omfattning medverka i
utredningar av händelser av betydelse från strålskyddssynpunkt.
För varje avvikelse ska vidtagna åtgärder dokumenteras och
systematiskt följas upp.
Anmälan till SSM
Landstingets strålskyddexpertfunktion ska, utifrån avvikelsens
allvarlighetsgrad, lämna rekommendation till ansvarig
verksamhetschef om att anmäla till SSM. En anmälan till SSM ska i
regel ske då;



En händelse som inträffat vid en medicinsk exponering innebär
att patienten eller personer som stödjer patienten har drabbats
eller skulle kunna ha drabbats av en allvarlig vårdskada.
Upptäckta förhållanden eller händelser anses allvarliga från
strålsäkerhetssynpunkt.

Strålskyddexpertfunktion verkställer beslutet genom att anmäla
händelsen eller det upptäckta förhållandet till SSM i en skriftlig
rapport till strålsäkerhetsmyndigheten inom 3 månader från
rapporterad avvikelse.
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Bedömningskriterier för anmälan till SSM
- Alla händelser som har anmälts till IVO enligt Lex Maria eller
till Läkemedelsverket avseende medicintekniska produkter i
verksamhet med strålning ska också anmälas till SSM.
- Allvarliga händelser och uppdagade förhållanden, där det finns
risk för akuta strålskador eller förhöjda populationsdoser, ska
anmälas till SSM.
- Händelser som har eller kan ha lett till onormalt stora
persondoser ska anmälas till SSM.
Med onormalt stora persondoser avses om en arbetstagare en
månad erhållit en persondosekvivalent motsvarande:
1) en effektiv dos större än 6 mSv,
2) en ekvivalent dos till ögats lins större än 15 mSv
eller
3) en ekvivalent dos till extremiteter eller hud större
än 150 mSv.
Med onormalt stora persondoser avses om en person ur
allmänheten under ett kalenderår erhållit en
persondosekvivalent motsvarande:
1) en effektiv dos större än 1 mSv,
2) en ekvivalent dos till ögats lins större än 15 mSv
eller
3) en ekvivalent dos till extremiteter eller hud större
än 50 mSv.
-

Felaktigt utförd service eller underhåll som orsakat felaktiga
exponeringar ska anmälas till SSM.
Utifrån den årliga sammanställningen av avvikelser ska
liknande händelser som återkommer anmälas till SSM.
Enkla oplanerade händelser med ringa konsekvenser för
strålsäkerheten ska inte anmälas till SSM. Dessa händelser ska
dock rapporteras internt och följas upp.

Exempel på händelser som ska respektive inte ska anmälas:
Personalstrålskydd och strålskydd av allmänheten
Händelser som ska anmälas:
 Felaktig funktion hos säkerhetssystem som har medfört eller
hade kunnat medföra en oavsiktlig bestrålning.
 En strålkälla med hög aktivitet som har kommit på avvägar.
Patientstrålskydd inom radiologi
Händelser som ska anmälas:
 En intervention som har medfört en oavsiktligt hög stråldos,
där risken för akuta strålskador är överhängande.
 Undersökningar som orsakat kraftigt förhöjda stråldoser (3 ggr
större än förväntat värde).
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Händelser som inte ska anmälas:
 Oavsiktlig bestrålning av foster.
 Omtag av röntgenbilder.
Patientstrålskydd inom strålbehandling
Händelser som ska anmälas:
 Strålbehandlingar där patienten har fått en felaktig stråldos.
Händelser som inte ska anmälas:
 Strålbehandlingar där målvolymen har fått för låg stråldos vid
något enstaka behandlingstillfälle, men där detta kan
kompenseras för under pågående behandling.
Patientstrålskydd inom nuklearmedicin
Händelser som ska anmälas:
 Felaktig radiofarmaka har getts till patienten.
Händelser som inte ska anmälas:
 Extravasal injektion av radiofarmaka.
Legal bakgrund
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande
bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande
strålning (SSMFS 2018:1): 3 kap. 12 §, 16–19 §, 4 kap. 16-17 §, 5
kap. 4 §
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om
medicinska exponeringar (SSMFS 2018:5): 3 kap. 10-11 §
2 kap. § 1 strålskyddsförordningen (2018:506)
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