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Anteckningar från workshop angående gemensam rutin för 

avvikelserapportering rutin  
 

Genomgång av uppdraget  

Bakgrund 

2015 startade ett arbete med syfte att se över möjligheten att sluta faxa avvikelser mellan 

huvudmännen och istället använda en IT-baserad lösning. Arbetet initierades av Fyrbodals 

kommunalförbund. VGR-IT blev projektledare för uppdraget. I arbetet ingick även 

specialistkompetens från koncernkontoret, representanter från Vårdsamverkan Fyrbodal, Fyrbodals 

kommunalförbund och Melleruds kommun. Arbetet resulterade i ett projektförslag.  

Ett lösningsförslag finns nu framtaget som ska beaktas i ett länsgemensamt arbete kring 

avvikelsehantering i samverkan.  

Uppdragets syfte 

• Skyndsamt få en högre patientsäkerhet genom att etablera gemensam rutin och IT-stöd för 

avvikelsehantering i samverkan, där nuvarande manuella fax-rutiner med personuppgifter 

ersätts. 

• Effektivisera hanteringen av avvikelser. Det ska vara enkelt att rapportera avvikelserna och 

följa processtegen i avvikelsehanteringen 

• Lärprocess - Möjliggöra utveckling av verksamheter och vård genom en effektiv och 

gemensam avvikelsehantering och därmed ökat förbättringsarbete. 
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Parter 

Avvikelsehantering i samverkan berör Regionen, kommuner, primärvård (både närhälsa och privata 

vårdgivare) men även patient och i till viss del även anhöriga.  

 

Diskussion: Det är viktigt att se primärvården som en part. 

 

Arbetsgrupper och rutiner 

Diskussion: Förutom Västbus och VVG vårdsamverkan som nämns i uppdragshandlingen bör hänsyn 

tas till SIP, Psykiatri, SVPL och Elevhälsan. Även Koncernkontorets roll bör beskrivas. 

 

Uppdraget 

Ta fram länsgemensam rutin för avvikelsehantering 

1. Sammanställa nuvarande rutiner för avvikelsehantering i samverkan, identifiera skillnader 

och likheter 

2. Kartlägg och beskriv inom vilka områden av HoS-avtalet som avvikelserapportering skett  

3. Föreslå en ny gemensam rutin för avvikelsehantering i samverkan 

4. Beskriv övergripande konsekvenser för hur organisationernas egna rutiner hanteras i relation 

till de i samverkan 

5. Föreslå ett IT-baserat stöd som kan motsvara rutinen MedControl ska beaktas som alternativ 

6. Beakta juridiska krav och riskbedöma dessa utifrån syfte och verksamhetens behov  

7. Föreslå modell för lärandeprocess i samverkan 

8. Utvärdera rutin inklusive IT-stöd i en delregional implementering (pilot)  

9. Föreslå länsgemensamt implementeringsprojekt för vårdhuvudmännen 

 

Juridiska aspekter 

Ingrid Floderus Regionjurist lyfte fram vikten av att beakta hanteringen av personuppgifter. I 

sammanhanget nämndes  

• Sekretesslagen 25 kap. (Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och 

sjukvård, m.m.) 

• Patientdatalagen 

• Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft inom hela EU den 25 maj 2018. Hur GDPR 

kommer att påverka hanteringen av personuppgifter inom sjukvården tycks fortfarande vara 

oklart.  



 
 
 
  

• En ny bestämmelse i kommunallagen är på remiss som ger kommuner och landsting generella 

möjligheter till avtalssamverkan. 

Ingrid kommer att delta under hela projektet. 

 

Inventering av Nuläget – Grupparbete 

Indelning i grupper utifrån vårdsamverkansområdena. Alla fick titta på nuvarande 

avvikelsehanteringsprocess och besvara om den överensstämde med verkligheten, hur samspelet 

fungerar mellan parterna, inom vilka områden av HoS-avtalet som avvikelser sker och hur ärenden 

följs upp.  

 

Fyrbodal 

Det saknas ofta uppgifter på anmälan, t ex samsanummer, vilket ofta medför mer jobb. 

(Obligatoriska fält är inte ifyllda) 

Gamla avvikelseblanketter används ofta eftersom man tar det som finns uppkopierat. 

Inget tydligt uppdrag eller systematiskt uppföljningsansvar. Svar på avvikelser kan dröja upp till 1 år. 

Flest avvikelse gäller avvikelser i samverkan. Det kan handla om tex läkemedel, 

informationsöverföringen samt dokumentation vid hemgång.  

Dagens hantering innebär mycket manuellt arbete. Svaren är inte optimala och upplevelsen är att 

mycket tid och arbete går åt till avvikelserapportering som inte leder till några förbättringar.  

Låg rapporteringsgrad - ca 20%. 

Patienten tas alltid om hand i första läget.  

 

Södra Älvsborg 

Genomgång av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg rutin: 

Nuläget stämmer bra med några tillägg:  

• Delregional samordnare skapar ett NVS; nummer på de dokument som kommer från 

kommun eller privat vårdgivare och skriver in i Excel-fil.  

Parterna fyller oftast i samma blankett som tagits fram.  

• Tidsmässigt 2 dagar/vecka  

• Ca 600-700 avvikelser per år. 

• Excelfil hanteras internt för att ha kontroll över avvikelserna och för att få ut en rapport över. 

Uppföljningen görs utifrån denna lista. 

Diskussion: 

• Flest avvikelser sker inom SVPL, läkemedel, remiss mfl 

• Svar skickas per post innehållande personnummer.  



 
 
 
  

• Hanteringen upplevs som tidskrävande och frustrerande då resultatet arbetet oftast inte 

leder till några förbättringar.  

• Pappershantering är inte miljövänlig. 

• Trötthet i rapportering upplevs. Låg rapporteringsgrad - ca 20%. 

 

Göteborgsregionen 

Det finns ingen person utsedd för uppdraget. Göteborgs stad med kranskommuner arbetar därför 

olika avseende avvikelserapportering. Avvikelser registreras i Treserva” i Göteborgs stad. 

Angående samordnad vård och omsorg sker ingen rapportering från Göteborgs stad. Rapportering 

sker endast från kranskommunerna. 

Flest avvikelser sker inom informationsöverföring. De flesta avvikelserna leder inte till några 

förbättringar. 

Se även Bilaga 1 

 

Västbus 

Helt manuell hantering (pappershantering) 

Rapportering sker i olika hierarkiska led, ytterst till politiken. Upplevelsen är att det sällan leder till 

några förbättringar. 

Psykiatrin har en arbetsgrupp som arbetar med förbättring (Berosam – han nått framgång i sitt 

förändringsarbete). 

Se även Bilaga 2 

 

SIMBA  

Otydligt uppdrag. I dagsläget finns ca 20% av en heltidstjänst avsatt för samordning av 

avvikelsehanteringen.   

Flest avvikelser rapporteras inom informationsöverföring och läkemedel. Uppföljning sker i Excel. 

Sammanställning görs vid årsskifte.  

Sjukhuset är dåliga på att rapportera avvikelser. 

I vissa kommuner är MAS mellanhanden att hantera avvikelser. Detta för att kommunerna ska utreda 

sin egen del. Mas är ett ”filter” i avvikelsehanteringen. Återrapportering sker via MAS. 

På vårdcentralerna är det avdelningschefen som hanterar avvikelserna.  

Mycket gammaldags och tungarbetad hantering. 

 

 



 
 
 
  

SAMLA 

Då SAMLA är nyetablerat finns ingen rutin för avvikelsehantering. 

Alla parter skickar sina egna blanketter direkt till berörd verksamhet. Ingen gemensam uppföljning 

sker i dagsläget. De använder även Västbus avvikelseblankett. De håller på att ta fram en gemensam 

blankett för primärvård, landsting och kommun i väntan på gemensamt digitalt avvikelsesystem. 

 

Skaraborg 

Avvikelse skrivs in i MCP internt och externt via papper. Två MAS har huvudansvaret för alla 

kommuner. En årlig uppföljning görs gemensamt. Barn och Unga använder Västbus blankett. 

Genom att analysera konkreta händelser leder dessa till stort lärande inom Västbus. 

Inom övriga områden ses ingen förbättring över tid. I dagsläget finns ingen bra statistik. Statistik sker 

i Excel. Förbättringsarbeten pågår.   

Rutin för avvikelser i samverkan fungerar bra.  

 

Summering 

I nuvarande hantering av avvikelser kan konstateras att 

• Alla Vårdsamverkansområdena har en rutin för avvikelsehantering (Utom SAMLA) 

• Följsamhet mot rutin varierar men det kan konstateras att rapporteringen är låg (ca 20%) 

• Avvikelser rapporteras inte i lika hög grad från sjukhus till kommun, som tvärtom 

• Hanteringen av avvikelser skiljer sig mellan vårdsamverkansområdena beroende på resurs. 

• Övergripande uppföljning variera också beroende på organisation. Merparten använder 

Excel. 

• Flest avvikelser sker inom Läkemedel, dokumentation, SVPL, remisser 

• Upplevelsen är att dagens hantering är tidskrävande genom manuell hantering och inte 

tillförlitlig. 

 

  



 
 
 
  

Workshop - Gemensam målbild med ny rutin – workshop – Önskat läge 

Förslag 

Grupp 1 

 

Förbättringsförslag på ny avvikelsehantering/ avvikelsesystem 

• Registreringen sker på en digital plattform, till vilken samtliga system kan ”tala med 

varandra” 

• Patienten i centrum se till att patienten inte kommer i kläm. 

• Gemensamt IT-system mellan organisationerna. Plattform som kan tala med varandra - 

motsvarande en hemsida på nätet. Kostnadsneutralt för alla parter- betalas centralt. 

• EFOS/ SITHS-kort behörighet 

• Vad är det för avvikelse vi skall arbeta emot, skapa digital mall/ beslutsstöd.  

• Avidentifierad avvikelse där man utreder vad som gått fel - rutin/systemfel. 

• Standardiserat arbetssätt skall ersätta ALLA tidigare avvikelseblanketter.  

• Sökbart för analys, statistik, uppföljning, åtgärd 

• Likande sökbarhet som i SAMSA för att skicka till rätt enhet där respektive enhet har valt 

ansvarig för handläggning. Internt/ Externt läge. 

• Internutredning gör återkoppling till internhandläggare som skickar svar i avvikelsesystemet. 

Systemet skall kunna flaggas då det är många avvikelser på en enhet. Någon måste ansvara 

för och lyfta avvikelser där det behövs åtgärdspaket och att detta följs.  

 

Grupp 2 

Förbättringsförslag på ny avvikelsehantering/ avvikelsesystem 

Ett och samma system för samtliga parter i samverkan med kryssalternativ för att kunna söka och ta 

ut rapporter.  

Avvikelse registreras

väljer berörd enhet 
som mottagare/ 

utredare

mejl skickas till berörd 
enhet

Berörd enhet gör 
orsaksutredning

Svar på avvikelse mejl 
går till regitrerande 

part när utredningen är 
klar

Avslutar avvikelse

Berörd enhet fortsätter 
handläggning av 
avvikelsen/ lyfter 

systemfel



 
 
 
  
Fördelar: 

SAMSA används av flertalet 

En kontakt in och kontaktväg ut (MAS) 

Nackdelar:  

MedControl: 

Används ej av kommunerna, elevhälsan, privata vårdgivare 

Vi ser att det behövs en mer styrande verksamhet som ska ta tag i frågan. Detta måste komma 

uppifrån så att det blir någon stuns i frågan!  

Det handlar både om attityd och kulturförändring 

Övriga frågor: 

Omvärldsbevakning: Hur gör man i övriga landet med avvikelser? 

Om Medcontrol bestäms, kommer kommuner och privata vårdgivare få betala eller tar regionen 

kostnaden? 

 

GRUPP 3 

 

 

Sammanfattning av workshoparbetet 

Gemensam plattform där alla har behörighet att arbeta med avvikelser helt digital. Det ska vara 

enkelt att rapportera in avvikelser genom kryss-bara inmatningsformulär (liknande samsa). Systemet 

ska ersätta all avvikelsehantering som berör rutiner och avtal i samverkan. Kopplingen till SAMSA 

lyftes där avvikelsehanteringen skulle kunna vara en del av eller uthopp diskuterades. 

Systemkrav 

• SITHS/eFOS bör användas som inloggning för alla parter. 

• Systemet ska generera unika ärendenummer. 

• Viktigt med gemensamma mallar, rapporter mm 

• Tvingande fält för snabbare hantering och tydligare händelsebeskrivning 

• Ett beslutstöd/”filter” ska hantera ärendeflödet beroende på typ av avvikelse (skulle till 

exempel kunna bli en lex-maria-ärende).  



 
 
 
  

• Kontroll som avgör om det är en avvikelse. 

• Guidelines som underlättar rapportering: Du går in, registrerar och får stöd i att fylla i.  

• Mail skickas till berörd enhet men du ska även kunna avboka dig från att få mail och i stället 

gå in i rutinmässigt i systemet. 

• I systemet ska även utredning genomföras 

• Söka på sökord tex läkemedel och avdelning 

• Det ska finnas möjlighet att få ut statistik, gärna i självgenerade rapporter. 

• Koppling till SAMSA.  

• Ev. ska patienter själva kunna gå in i systemet och registrera klagomål 

 

Organisation 

• VVG - Vårdsamverkan måste ta en tydligare roll.  

• En controller bör sitta centralt som hanterar systematiskt. 

• Måste ha en kontinuerlig uppföljning. 

• Hur löses avvikelserna.  

• Måste komma på en högre nivå 

• Vi måste bli bättre på att samverka  

• Måste få ett uppdrag att arbeta med uppföljning. 

• Hur identifiera systemfel. 

• Måste finnas en vilja från högsta nivå. 

• Måste se avvikelserna för att kunna effektivisera. 

• Måste jobba mer med händelserna 

 

Reflektion från dagen 

Beslutstödet innebär i detta sammanhang att det inte ska finnas någon manuell hantering 

(mellanhand) utan systemet ska ge stöd och hjälp att fylla i och kanalisera frågan rätt. Det ska vara 

enkelt. 

Förväntningar på avvikelsehantering 

Det är viktigt att  

• det leder till förändring i verksamheten 

• återkoppling sker inom rimlig tid 

• skilja på hantering och förbättringsarbetet 

• arbeta med kulturen i att rapportera 

• belysa mervärdet med gemensamt avvikelsesystem.  

• rapportering inte skapar mer arbete. 

• förbättringar ses över tid som resultat av avvikelsearbetet 

• elevhälsovården involveras i arbetet 

• lyfta fram goda exempel på arbetsgrupper som arbetar med avvikelsehantering och 

förbättringsarbete 

• ständiga utbildnings och informationsinsatser finns  

• mer tid för uppföljning 



 
 
 
  

• brukarmedverkan lyftes där patienten kan rapportera? Eller om detta ska gå via synpunkts 

och klagomålshantering. 

 

Sammanfattande diskussion 

• Avvikelser är framför allt en kvalitetsfråga – kvalitets och ledningssystem. Kvalitetsökning 

sker genom att arbeta med ”Vad är det som brister i vår vårdsamverkan”. 

• VVG efterfrågar ett kvalitets och ledningssystem i samverkan då VVG arbetar med ett 

gemensamt utvecklingsarbete.  

• Omvärldsbevakning av avvikelser i samverkan efterfrågas. 

• Kostnad för MedControl för externa användare måste utredas 

• Elevhälsan roll/engagemang i arbetat bör utredas 

• Förståelse för kvalitetsarbetet/avvikelserapportering måste lyftas 

• Ständiga utbildningsinsatser måste finnas som berättar varför avvikelser är viktiga att 

rapportera. Det lika viktigt (eller viktigast) att visa på vad det leder till. Ett ständigt 

förbättringsarbete som ger patienten trygg och säker vård. 

• Avtryck - Det är viktigt att veta var frågorna diskuteras och visa på resultat. Brister måste bli 

synliga för att kunna åtgärda och förändra. 

• Mycket handlar om motivation för ett gemensamt utvecklingsarbete men även att arbeta 

med kultur, attityd och tillit. 

 

Nästa steg  

• Ta fram förslag på gemensamt rapporteringsformulär - indata 

• Förslag/skiss på ny rutin 

• Möte där även MedControl diskuteras som system 

• Pilot - Södra Älvsborg  

 

Gemensam information 
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