
Minnesanteckningar Workshop 22 maj 2018 – Gemensam avvikelsehantering 
 

Närvarande: 

Caroline Andersson Karin Hult 

Mats Elm Jessica Ek 

Ulla Arwidson Ann-Carlotte Larsson 

Goran Barasin Carina Westerelve 

Ingrid Floderus Susanne Thuresson 

Jenny Nilsson Linda Augustsson 

Christina Demming Siv Torstensson 

Lena Ekeroth Daniela Björk 

Lena von Heideken  

 

Presentation av förslag på gemensam rutin för avvikelsehantering 

Daniela Björk presenterade förslag på ramverket för den nya rutinen för avvikelsehantering i 

samverkan. Två rutiner föreslås. Den första rutinen beskriver hanteringen av avvikelser i samverkan. 

Den andra rutinen kommer att beskriva arbetet med ett systematiskt förbättringsarbete.   

Den nya rutinen tar hänsyn till olika förutsättningar genom att alla verksamheter utser ansvariga 

funktioner i processen. Denna funktion får enligt rutinförslag ansvaret att bedöma behov av 

samverkan mellan vårdparter.  

Rutinen för systematiskt förbättringsarbete lämnas för diskussion till dagens ”workshop 3” på 

agendan. 

Vad ska rapporteras in och vad ska följas upp? - Indata och utdata 

Siv Torstensson beskriver nuläget. En behovsinventering (i mindre grupper) har genomförts 

angående vilken information som ska matas in i ett gemensamt IT-stöd och vilka rapporter som bör 

kunna tas ut från systemet för att stödja uppföljning på olika nivåer. Detta för att möjliggöra en 

effektiv och snabbare hantering av avvikelser i samverkan men också för att få ett underlag som kan 

stödja en lärande process. Analys har även gjorts av framtagna rapporter från 

vårdsamverkansgrupperna.  

Det kan noteras att i befintlig hantering saknas en tydlig organisation för uppföljning och 

verksamhetsutveckling. Mål, mått och hantering av förbättringsförslag och idéer saknas. 

Presentation av MedControl PRO som teknisk lösning 

Goran Barasin gick igenom funktionerna i MedControl PRO, från rapportering till avslut av ärenden, 

för att visa hur det kan se ut i ett elektroniskt avvikelsehanteringssystem. I MedControl finns 

möjligheter att göra anpassningar till våra behov. Bland annat sökord och vad rapportören ska fylla i.  

Länk till både webbsida och testmiljö. 

Dock kan endast användare med ett VGRID logga in i dagsläget. http://intra.vgregion.se/medcontrol 
http://medcontrolutb.vgregion.se 

http://intra.vgregion.se/medcontrol
http://medcontrolutb.vgregion.se/


Enkel registrering kan nås via 

https://medcontrolutb.vgregion.se/document.aspx?iid=(new)&page=VGR_Deviation&transformation

=VGRDeviationSimplified 

OBS !!! Mer information kommer då tekniken är på plats. 

Diskussion 

MedControl är användbart som IT-stöd 

Kostnader för kommuner och privata utförare att nyttja MedControl beror på behov av 

administrativt stöd. Detta bör utredas i samband med piloten. 

Önskemål på MedControl:  

• ”Renare” användargränssnitt för att spegla avvikelse i samverkan  

• Utdata/Rapporter på aggregerad nivå 

• Systemet ska kunna hantera påminnelser 

• Systemet ska hantera aviseringar till olika roller i organisationen 

• Generera unikt ärendenummer 

• Rapporter ska kunna exporteras till Excel 

Workshop 1: Hinder och möjligheter med nya rutinen 

Reflektioner som dyker upp är till exempel: 

Det ska endast finnas EN rutin , inte två. 

Möjligheter: plocka ut data från systemet till alla intressenter. 

• Aggregerad nivå – systematiskt arbete i steg 2 

Utmaning: Viktigt att förstå att det handlar om avvikelser i samverkan. Det handlar om ett 

gemensamt ansvar. Fokus på konsekvens för patient. Varför uppstår då en brist? 

Behövs rutinen? 

• Anvisning om att man ska rapportera, Vad och hur man gör, mer en checklista. 

o I HoS-avtalet 4.3, 4.5 är det beskrivet vad som ska rapporteras och följas upp.  

• Justera - Bakgrund i rutinen och hänvisa till HSL samt att syftet ska vara verksamhetsutveckling i 

samverkan. 

Enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska rutinen beskriva ärendegång och tidsramar för återkoppling 

och åtgärder. Rutinen ska identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud. 

Delregionalt vårdsamverkansområde ska regelbundet rapportera till VVG. Rapporten ska redovisa 
de mest frekventa avvikelserna, och identifierade systembrister enligt anvisningar från VVG. 
Rapporten ska även innehålla redovisade åtgärder lokalt/delregionalt samt förslag på åtgärder för 
hantering på regional nivå.  
 
Avvikelser då någon part inte uppfyller det som är överenskommet i detta avtal hanteras inom 
ramen för uppföljning av Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
 

Workshop 2: Indata och utdata 

https://medcontrolutb.vgregion.se/document.aspx?iid=(new)&page=VGR_Deviation&transformation=VGRDeviationSimplified
https://medcontrolutb.vgregion.se/document.aspx?iid=(new)&page=VGR_Deviation&transformation=VGRDeviationSimplified


Det ska vara lätt att göra rätt! 

Så många fasta fält som möjligt. 

Rapportören ska Identifiera ärendet, beskriva händelsen (Var och Vad), Patientpåverkan samt lämna 

förbättringsförslag. 

Fasta fält för 

• Datum 

• Identifiering av ärende genom Personnummer, samordningsnummer, eget nummer, eller 

ärendenummer i SAMSA. 

• ärendetyp, utredandren ska dock kunna ändras ärendetypen.  

• Var händelsen inträffat (på den nivå som berör avvikelser i samverkan) 

• Vidtagna åtgärder  

• Tidsåtgång som konsekvens på grund av avvikelsen 

• Vårdskada/patientpåverkan 

Fritext för 

• Beskriva avvikelsen så detaljerat som möjligt 

• Förbättringsförslag 

Utredaren ska via fasta fält kunna  

• Ändra/sätta ärendetyp  

o Typ av händelse 

o Saknade dokument vid utskrivning 

o Vård/behandling/diagnostik SVPL uppge orsak 

o För händelse  

• ange orsak till händelsen 

• ange åtgärd som vidtagits 

Fritext 

• Kommentera ärendetyp, orsak samt åtgärd 

• Förbättringsförslag 

 

Diskussion kring utdata/rapporter 

Vad är en avvikelse i vårdsamverkan? 

Det finns inga indikatorer i Hälso- och Sjukvårdsavtalet vad som ska följas upp. 

Rapporten skall innehålla:  
- Följsamhet till avtalet – fokus på uppföljningsområden enligt anvisningar.  
- Uppföljning av ramavtal om läkarmedverkan.  
- Uppföljning av länsöverenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk.  
- Uppföljning av rutinen för samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL.  
- Övriga gemensamma rutiner enligt anvisning. 

Hinder och olikheter 



• Kulturen  

• Svårt för rapportör att veta var avvikelsen skett i – Samverkan 

• Delade meningar om att omvårdnadspersonal ska kunna registrera en avvikelse  

• Olika struktur i verksamheterna 

Förslag 

En gemensam organisation bör sätta målen för vad som ska följas upp samt när och hur.  

Workshop 3: Hur skapar vi en lärande organisation? 

Reflektioner som dyker upp är till exempel: 

VVG måste sätta upp Mål och mått samt följa upp detta med förslag på åtgärder 

VVG måste efterfråga avvikelsestatistik och resultat från förbättringsarbeten (åtgärdsplaner) vilket de 

enligt gruppen inte gör idag. 

Utvecklingsområden 
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa, it-stöd och informationsförsörjning.  
- It-stöd ska kunna omhänderta överföring av medicinsk information, information om rehabilitering 
och omsorg, aktuella läkemedelsordinationer samt avvikelserapporter i samverkansfrågor.  
- Individens perspektiv och behov är i centrum för utveckling av nya digitala lösningar. 

Vad skulle en pilot kunna visa oss? 

Några punkter 

 

 

Förslag till pilot 

En pilot genomförs i testmiljön där syftet är att ge förbättringsförslag på MedControl för att 

möjliggöra en så enkel avvikelsehantering som möjligt.  

”Det ska vara lätt att göra rätt”. 

De kommuner/verksamheter som deltar i piloten får instruktion och introduktion till 

systemet och ärendeflödet.  



De föreslås att via ett formulär återrapportera förslag till förbättringar som underlättar 

avvikelsehanteringen i samverkan. När vi nått en ”lagom” stor ärendedatabas kan vi börja 

titta på vilka rapporter som ska ligga till grund för uppföljning. 

Testpiloten sammanställs och eventuella förbättringsförslag justeras. Viktigt att kunna 

synliggöra fel och brister i samverkan. 

”Skarp” pilot testar under en kortare tid de justeringar som genomförts inför ett 

breddinförande. 

Förslag på organisation och ansvar, mål och mått tas fram parallellt med piloten. Det måste 

finnas ett intresse från ledningen för att utvärdera och åtgärda systemfel mm. 

Involvera privata vårdgivare samt elevhälsan. 

 

Övriga reflektioner från dagen 

Hur involvera elevhälsan och privata vårdgivare. 

I en pilotstudie, ”Vad är det man ska titta efter?” 

Önskemål om länk från SAMSA till MedControl ärenden.  

 
Utdrag ur hälso- och sjukvårdsavtalet 
 
4.3 Avvikelser  
Varje vårdgivare har rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och 
tillbud. Inom ramen för detta avtal sätts fokus på avvikelser gällande åtaganden enligt detta avtal 
och gemensamma rutiner.  
 
Respektive vårdsamverkansområde ansvarar för att gemensam rutin för avvikelsehantering finns 
framtagen. Rutinen ska beskriva ärendegång och tidsramar för återkoppling och åtgärder.  
 
Varje delregionalt vårdsamverkansområde ska regelbundet rapportera till VVG. Rapporten ska re-
dovisa de mest frekventa avvikelserna, och identifierade systembrister enligt anvisningar från VVG. 
Rapporten ska även innehålla redovisade åtgärder lokalt/delregionalt samt förslag på åtgärder för 
hantering på regional nivå.  
 
Avvikelser då någon part inte uppfyller det som är överenskommet i detta avtal hanteras inom 
ramen för uppföljning av Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
 

4.5 Uppföljning av Hälso- och sjukvårdsavtalet  
Detta avtal ska följas upp årligen. De delregionala vårdsamverkansgrupperna lämnar rapport 
enligt anvisningar från VVG. 
  
Rapporten bör innehålla:  
- Följsamhet till avtalet – fokus på uppföljningsområden enligt anvisningar.  
- Uppföljning av ramavtal om läkarmedverkan.  
- Uppföljning av länsöverenskommelse personer med psykisk funktions- 



nedsättning och personer med missbruk.  
- Uppföljning av rutinen för samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL.  
- Övriga gemensamma rutiner enligt anvisning. 

5 Gemensamma utvecklingsområden 

Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa, it-stöd och informationsförsörjning.  
- It-stöd ska kunna omhänderta överföring av medicinsk information, information om rehabilitering 
och omsorg, aktuella läkemedelsordinationer samt avvikelserapporter i samverkansfrågor.  
- Individens perspektiv och behov är i centrum för utveckling av nya digitala lösningar. 


