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Inledning 

Alla som arbetar med äldre och personer med funktionsnedsättning utifrån Social-

tjänstlagen, SoL eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

är skyldiga att se till att de får god omvårdnad och lever under trygga förhållan-

den. Socialt ansvarig samordnare, SAS har ett övergripande ansvar för att utreda 

alla rapporterade händelser enligt lex Sarah. 

 

Avvikelsehantering 

För att säkerställa kvalitet och förhindra att missförhållanden uppstår är det viktigt 

att alla avvikelser (interna fel och brister) som upptäcks inom verksamheten ut-

reds, dokumenteras och åtgärdas för att förebygga och förhindra nya händelser. 

 

Lex Sarah 

Den som är verksam och arbetar inom omsorgen om äldre eller personer med 

funktionsnedsättning och som får kännedom om missförhållanden som drabbar 

enskild är skyldig att rapportera detta. Denna regel kallas lex Sarah. Skyldigheten 

att rapportera, anmäla och utreda missförhållanden är reglerad i 14 kap 2-7 § Soci-

altjänstlagen (SoL) och i 24 b-f § Lagen om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS). Bestämmelserna gäller både för kommunal/offentlig och enskild/ 

privat verksamhet. Missförhållanden är skador eller risk för skador som leder till 

stora besvär eller skador för brukare på grund av fel och brister inom verksam-

heten. 

 

Vem rapporterar? 

Rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah har personer som är 

 anställda 

 uppdragstagare 

 praktikant, eller motsvarande under utbildning 

 deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom verksamheter som ger 

insatser enligt SoL och LSS till äldre eller till personer med funktionsned-

sättning. 

 



   3 (6) 

Vad ska rapporteras och när? 

En rapport ska göras när man uppmärksammar någon form av avvikelse eller när 

det råder missförhållanden som utgör hot mot den enskildes liv, fysisk/psykisk 

hälsa eller säkerhet. 

 

Avvikelser/rapporter ska skrivas utifrån SoL/LSS enligt följande om-
råden: 

- Bemötande som klart avviker från grundläggande krav på respekt för 

självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Olika typer av över-

grepp inom områden fysiska, psykiska, sexuella och ekonomiska ingår här. 

- Dokumentation – avvikelser/händelser som lett till brister för den enskilde 

på grund av att anteckningar och genomförandeplan ej är korrekta eller 

saknas. 

- Omsorg/omvårdnad – om brukaren inte får den omsorg/hjälp denne är be-

viljad, eller på det sätt som är överenskommet. 

- Information/samverkan. Händelser som berör information/samverkan mel-

lan olika arbetslag och professioner (till exempel dag/natt, teammöten 

m.m.) Kontakter som kan ske både muntligt via direktkontakt eller telefon 

samt skriftligt. 

 

Omedelbara åtgärder 

 Undanröja direkta hot mot den enskildes liv, personliga säkerhet,  

fysiska eller psykiska hälsa.  

 Förhindra att konsekvenserna för den enskildes liv, personliga säkerhet,  

fysiska eller psykiska hälsa förvärras. 

 

Hur görs rapporten?  

Upptäckaren/rapportörens ansvar  

 Rapporten skrivs in i avvikelsemodulen i verksamhetssystemet Procapita. 

De personer som inte har inloggning i Procapita ska använda avsedd blan-

kett ”Avvikelse-rapport om avvikelse och missförhållanden enligt lex Sa-

rah”. Se blankettbanken på intranätet. Ifylld blankett eller avvikelse i 

Procapita skickas till enhetschef. Rapporten ska skrivas till den enhetschef 

som är utförare/ansvarig i organisationen. I de fall där händelsen inte kan 
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härledas till enskild person utan gäller flera personer eller hela arbetslag så 

skrivs avvikelsen in under ”avvikelse övergripande” samt personnummer 

010101-TF01. Avvikelse som skrivs under ”avvikelse övergripande” ska 

användas sparsamt och endast i de fall det inte går att härleda till enskild. 

 Om den enhetschef som är ansvarig för verksamheten själv berörs av rap-

porten eller inte avhjälper missförhållandet görs rapport direkt till avdel-

ningschef. Rapport kan också göras direkt till Socialt ansvarig samordnare - 

SAS. 

 Den som rapporterar en händelse/avvikelse gör en journalanteckning i den 

enskildes akt kring den uppkomna händelsen. Om lex Sarah utredningen vi-

sar att det blir en förändring i arbetet hos brukaren eller att yttterligare kon-

takt med brukaren eller dennes företrädare tas så sker ytterligare doku-

mentation.  

 

Enhetschefens ansvar 

 Enhetschefen ansvarar för att samma dag som avvikelse/missförhållande 

rapporteras vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra fortsättning.  

 Enhetschefen tar ställning till i vilken grad den enskilde drabbats. All utred-

ning av avvikelser ska ske skyndsamt för att förhindra att det upprepas al-

ternativt händelsen faller i glömska. 

- Klassificering 1: avvikelse som inte leder till någon märkbar konsekvens 

för den enskilde brukaren. Mindre avvikelse. Återkopplas till rapportören. 

- Klassificering 2: avvikelse som leder till måttliga besvär eller skada för 

brukaren. Utredning av vad som hänt, varför och hur man undviker att ny 

händelse uppkommer ska göras. Åtgärd av enhetschef krävs alltid och 

återkopplas till rapportör och arbetslag. Åtgärden ses som en del av sek-

torns systematiska kvalitetssarbete. Efter avslutad utredning avslutas ären-

det i Procapita av enhetschef.  

- Klassificering 3: en påtaglig risk för missförhållande eller ett missförhål-

lande som leder till allvarliga eller betydande besvär eller skada för bruka-

ren. Yttrande av berörd chef samt vidarebefordra till SAS för utredning. 

Exempelvis ingår alltid stöld här. Enhetschefen ska informera den en-

skilde/företrädare samt avdelningschef vid lex Sarah. 

- Klassificering 4: en påtaglig risk för allvarligt missförhållande eller allvar-

ligt missförhållande som leder till stor katastrofal eller bestående 

skada/funktionsnedsättning eller risk för dessa konsekvenser. Enhetschef 

vidarebefordrar omgående till SAS som anmäler händelsen till IVO inom 

två arbetsdagar från det att händelsen uppdagats.  
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Tänk på att en mindre avvikelse, vid upprepning eller stor risk för upprepning,  

kan uppgraderas till en högre allvarlighetsgrad enligt matrisen.  

ALLVARLIGHETSGRAD 

 

 Katastrofal(4) Betydande(3) Måttlig(2) Mindre(1) 

SANNOLIKHET     

Mycket stor(4) 4 3 2 1 

Stor(3) 4 3 2 1 

Liten(2) 4 3 1 1 

Mycket liten(1) 4 2 1 1 

   Källa: Department of Veterans Affairs, National Center for Patient Safety, USA 

                           

 Vid behov av arbetsrättslig åtgärd för medarbetare i samband med den upp-

komna situationen tar chef kontakt med sektorns HR-funktion. Stöd till in-

blandade kan/ska erbjudas vid behov. 

 Om det finns anledning att tro att en inträffad händelse är brottslig ska en-

hetschef ta upp detta med den enskilde och/eller dennes företrädare och 

eventuellt göra en polisanmälan. Beslut om polisanmälan kan också fattas 

av vård- och omsorgsnämnden. 

 Enhetschef ansvarar för återkoppling till personalen i syfte att förebygga 

och förhindra framtida brister i omsorgen. 

 Respektive enhetschef och avdelningschef ska kontinuerligt, dock minst 

en gång per år, informera medarbetarna om sektor vård och omsorgs rikt-

linje för avvikelse/lex Sarah. Informationen bör ges både muntlig och 

skriftligt. När en person börjar en anställning, ett uppdrag eller praktik-

priod ska denne alltid informeras om rapporteringsskyldigheten.    

 

Avdelningschefens ansvar    

 Avdelningschef tar emot rapport eller avvikelser enligt lex Sarah i de fall 

då enhetschef är berörd av rapporten eller inte avhjälper ett missförhål-

lande. 

 Avdelningschef ska hålla sig a´jour runt händelser/brister som sker i verk-

samheten. 
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När är det inte avvikelse/lex Sarah? 

- Anmälningsskyldigheten enligt avvikelse/lex Sarah används inte vid all-

varlig skada eller sjukdom i samband med undersökning, vård eller be-

handling inom hälso- och sjukvård. Det rör sig istället om en avvikelserap-

portering utifrån Hälso- och sjukvårdslagen.  

- Lex Sarah är inte heller tillämplig vid händelser som inträffar utanför om-

sorgen till exempel om övergrepp begås av närstående.  

- Det är heller inte aktuellt med lex Sarah då brukare utsätter anställda för 

olika former av våld och missförhållanden. Då handlar det istället om ar-

betsmiljö frågor. 

- Avvikelser/lex Sarah skiljer sig från klagomål/synpunkter från enskild el-

ler anhörig som meddelar dessa i kommunens synpunktshantering. Alter-

nativet för brukare/anhöriga, vid klagomål som upplevs betydande, är att 

anmäla direkt till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 

- Om den enskilde avstår/tackar nej till erbjuden insats har brukaren använt 

sitt självbestämmande och det kan då inte generera en avvikelse/lex Sarah. 

Om en brukare vid upprepade tillfällen tackar nej, och berörd personal 

missar att vidta åtgärder, kan händelserna sammantaget klassificeras som 

en Lex Sarah. 

Bilaga 1 

Arbetsgång och ansvarsfördelning vid lex Sarah 

Bilaga 2 

Rutin för lex Sarah utredning  
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Bilaga 1 

Rutin för arbetsgång och ansvarsfördelning vid Lex Sarah 

Bakgrund 

Vid uppkommen händelse som resulterar i en rapport enligt lex Sarah berörs 

många personer såsom brukare, anhöriga, personal och chefer. Blir ärendet medi-

alt intressant så berörs ännu fler och det är då av största vikt att alla parter vet i 

vilken turordning saker sker och vem som ansvarar för vad.  

   

Arbetsgång: 

 

1. Enhetschef informerar omgående SAS om aktuell händelse. 

2. Vid akuta ärende som gäller exempelvis direkt personalavstängning tar en-

hetschefen kontakt med HR och avdelningschef. HR ansvarar för kontakt 

med facklig organisation på central nivå och genomför tillsammans med 

enhetschef avstängningen. Enhetschef ansvarar för beslut och HR bistår 

med formalia. Kontakt med företagshälsovården tas av enhetschef om det 

blir aktuellt till medarbetarna. 

3. SAS gör en övergripande bedömning och informerar sektorchef och avdel-

ningschef om läget och bedömningen. 

4. Sektorchef tar vid behov kontakt med nämnden enligt gällande rutin. 

5. Lex Sarah utredningen inleds av SAS. Enhetschef informerar facklig orga-

nisation på central nivå om ärendet som en informationspunkt enligt sam-

verkan.  
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6.  

a. Om lex Sarah handlar om personärende kommer HR och enhets-

chef att sköta en arbetsrättslig utredning kring de delar som fram-

kommit i lex Sarah utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Alla möten 

med medarbetare sker med enhetschef och HR. Ansvar för kontakt 

med facklig organisation om det gäller en organiserad medlem lig-

ger hos HR, oorganiserad personal erbjuds möjlighet att ta med an-

nat stöd. SAS kan var delaktig vid möten som har till syfte att leda 

till klargörande av händelse och som kan vara av vikt för utred-

ningen. 

b. Gäller lex Sarah ett helt arbetslag kallas arbetslaget till obligatorisk 

information av enhetschef. Mötet kallas 14 dagar i förväg (om 

ärendet har möjlighet att vänta denna tidsperiod), HR deltar vid 

mötet och bjuder formellt in fackliga organisationen minst 7 dagar 

i förväg. Beroende på lex Sarahs art deltar avdelningschef och SAS 

vid detta möte. I dessa fall kan det bli aktuellt med intervjuer av ar-

betslagets deltagare för att kartlägga eventuella händelser, arbets-

sätt och kultur. 

 

7. Om media visar intresse för lex Sarah anmälan till IVO sker mediakontak-

ten enligt följande ordning: 

 Sektorchef 

 Nämndens ordförande 

 Avdelningschef 

 SAS 

 

8. Enhetschefen eller kopplande enhetschef ansvarar för information till ar-

betslag. Eventuellt stöd i form av olika typer av samtal med mera till per-

sonal beslutas av enhetschefen. 

 

9. Om det under utredningen visar att personalärenden kan bli aktuella ansva-

rar enhetschef och HR för utredning kring detta. Information till facklig 

organisation sker enligt formell kallelse. Vid alla kallelser ska syftet klart 

framgå. 
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10. Efter avslutad utredning samlas enhetschef, SAS, avdelningschef och 

eventuellt HR för genomgång av utredningen. Mötet har till syfte att be-

sluta hur återkoppling och åtgärder ska genomföras. HR:s och SAS funkt-

ion kring återkopplingen ska framkomma. 

 

11. Återkoppling till personal eller arbetslag ansvarar enhetschef för och bo-

kas minst 14 dagar i förväg och är obligatoriskt.  

 

a. Vid återkoppling av personalärende informeras personen om möj-

lighet att ta med stöd i facklig organisation eller annan företrädare.  

b. Vid återkoppling till arbetslag inbjuds facklig organisation formellt 

minst 7 dagar i förväg.    

 

12. Efter avslutat lex Sarah ärende förvaras utredningen i diariet. Den är då en 

allmän handling och ska efter sekretessprövning lämnas ut vid efterfrågan. 

Det kan i vissa fall vara behov av en maskning av vissa delar av utred-

ningen som berör personliga förhållanden för brukare och detta avgörs då 

av SAS.    

                            

Om personal/arbetslag önskar ta del av utredningen i sin helhet bokar varje 

person in en tid med arkivredogöraren (registrator/nämndsekreterare) för 

utlämning. Det kommer att tillkomma en kopieringskostnad enligt gäl-

lande beslut i Skövde kommun för utskrift av papperskopior.  

 

 

 

 

 

 

SEKTOR VÅRD OCH OMSORG 

 

Katarina Schuurman                            Pernilla Andersson                          

Socialt ansvarig samordnare                Socialt ansvarig samordnare 
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Bilaga 2 

Rutin för utredning av lex Sarah 

Inledning 

Vid ärenden utifrån lex Sarah berörs många personer såsom brukare, anhöriga, 

personal och chefer. Ärendet kan även få medial uppmärksamhet vilket gör att 

många fler blir inblandade. Det av då av största vikt att alla parter vet i vilken tur-

ordning saker sker samt vem som har ansvar för vad. 

Utredning 

 SAS ska inleda utredningen senast första arbetsdagen efter en rapport har 

tagits emot.  

 Rapport/utredning ska registreras genom att ärendet diarieförs och  

beläggs med sekretess. 

 Om sektorschef beslutar att ärendet ska anmälas till Inspektionen för vård 

och omsorg fyller SAS i anmälan inom 2 arbetsdagar efter rapporten in-

kom. Anmälan hittas på www.ivo.se 

 SAS tar de kontakter och utreder de delar av rapporten som behövs för att 

ge en bred, objektiv bild av händelsen. Utredningen ska vara avidentifierad 

och spegla händelsen, orsaker till att händelsen inträffat samt vidtagna och 

planerade åtgärder för att förhindra att liknande händelser uppkommer. 

 SAS beslutar när en utredning anses vara avslutad. Utredning som ska till 

IVO ska vara klar och inskickad inom 2 månader. Utredning och beslut 

ska dokumenteras och kommuniceras med ansvarig enhetschef samt avdel-

ningschef.  

 Färdig utredning lämnas till sektorschef som har delegation från nämnden 

på beslut. SAS skriver tjänsteutlåtande kring beslutet. 

 Varje år ska en sammanställning av de rapporter som inkommit under året 

göras i kvalitetsberättelsen. Vård- och omsorgsnämnden ska godkänna re-

dovisningen av åtgärder som vidtagits.  
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Sektorschefens ansvar          

I Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning med beslut om 

vidaredelegation står: 

 Sektorschef bedömer och beslutar om det inträffade utgör ett allvarligt 

missförhållande eller en risk för ett allvarligt missförhållande inom verk-

samheter enligt SoL och LSS (SOSFS 2011:5, 5 kap 3 §)  

 Sektorschef beslutar om att till IVO anmäla ett allvarligt missförhållande 

eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah (14 

kap 7 § SoL och 24 f § LSS). 

 

Dokumentation av utredning 

Utredningar av missförhållanden skall noggrant dokumenteras så att olika riskfak-

torer kan identifieras för att därigenom undvika framtida missförhållanden. Utred-

ningen skall inledas senast första arbetsdagen efter att en rapport om missförhål-

lande tagits emot. I journalen för brukaren ska det dokumenteras att missförhål-

landen utreds samt diarienummer. 

 

 

 

 

SEKTOR VÅRD OCH OMSORG 

 

Katarina Schuurman                            Pernilla Andersson                                    

Socialt ansvarig samordnare                Socialt ansvarig samordnare 

 

 

 

 

 


