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Uppdragshandling avvikelsehantering i samverkan 
 

1.  Bakgrund 

Rapportering av negativa händelser och tillbud är en av hörnpelarna i det systematiska 
kvalitetsarbetet. I enlighet med Socialstyrelsens författning (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och i Patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659) ska säkerställas att analys, utvärdering, uppföljning och återkoppling sker av 
inträffade händelser. 

Varje vårdgivare i Västra Götaland arbetar enligt egen modell och dokumentation för 
hantering av avvikelser. För de processer som är gemensamma mellan flera vårdgivare 
(Västra Götalandsregionen, kommuner och privata vårdgivare) finns inget gemensamt 
IT-stöd för avvikelser. Avvikelserna hanteras manuellt och faxas mellan vårdgivarna.  
Respektive vårdsamverkansområde har rutiner för avvikelsehantering. Behovet av ett 
gemensamt IT-stöd har diskuterats under flera års tid, nu senast i remissvaren kring 
överenskommelsen för utskrivning från slutenvården.  
 
I hälso- och sjukvårdsavtalet står:   
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 
 
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 
äve specialistkompetens från koncernkontoret, representanter från Vårdsamverkan 
Fyrbodal, Fyrbodals kommunalförbund och Melleruds kommun. Arbetet resulterade i 
ett projektförslag.  
Ett lösningsförslag finns nu framtaget som bör beaktas i ett länsgemensamt arbete 
kring avvikelsehantering i samverkan.  
 
 
Definition:  

avvikelse: Händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat. 
(Socialstyrelsens termbank)   



 

 

avvikelsehantering: att identifiera och rapportera avvikelser, klarlägga och åtgärda 
orsakerna, dokumentera detta samt bedöma åtgärdernas effekt och sammanställa och 
återföra resultaten (Socialstyrelsens termbank)   

 
2.  Syfte 

Syftet med detta uppdrag är att: 
- 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 

- Möjliggöra utveckling av verksamheter och vård genom en effektiv och gemensam 
avvikelsehantering 

 
 
3. Uppdrag 

Ta fram länsgemensam rutin för avvikelsehantering 

- Sammanställa nuvarande rutiner för avvikelsehantering i samverkan, identifiera 
skillnader och likheter 

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

- Föreslå en ny gemensam rutin för avvikelsehantering i samverkan 
- Beskriv övergripande konsekvenser för hur organisationernas egna rutiner hanteras i 

relation till de i samverkan 
- Föreslå ett IT-baserat stöd som kan motsvara rutinen. MedControl ska beaktas som 

alternativ 
- Beakta juridiska krav och riskbedöma dessa utifrån syfte och verksamhetens behov  
- Föreslå modell för lärandeprocess i samverkan: 
- Utvärdera rutin inklusive IT-stöd i en delregional implementering (pilot)  
- Föreslå länsgemensamt implementeringsprojekt för vårdhuvudmännen 

 

4. Avgränsningar 

- Hantering av tvister ingår ej i uppdraget  

 

5. Dokumentation,omvärldsbevakning 

- Hos-avtalet 
- VÄSTBUS avvikelse 

 
Delregionala avvikelserutiner inom vårdsamverkan 

- Fyrbodal 
- Göteborg 
- SIMBA 
- Skaraborg 
- Södra Älvsborg 
 

6. Perspektiv som ska beaktas 

- Avvikelsen ska kunna administreras oberoende av antalet aktörer eller huvudman 



 

 

- Framtidens vårdinformationsmiljö och tidsplan för FVMs införande 
- Stöd för händelseanalys, nationell tjänst 
- Handläggningsprocessen ska kunna följas av den som anmält 
- LexMaria anmälan till IVO ska kunna genereras och skickas på ett enkelt sätt 

- Tillgång för Patienten/brukaren till sitt ärende 
 

7. Organisation   
Vårdsamverkan Västra Götaland  (VVG) är uppdragsgivare.  
 
Ansvarig för uppdraget: Proccesledare VGR, Processledare kommun  

 

Arbetsgrupp  

- Processledare VGR  
- Processledare kommun 
- Utvecklingsledare vårdsamverkan 
- IT-kompetens 
 
Referensgrupp 

- Juridisk kompetens 
- Patientsäkerhetsansvarig 
- IT och integrationsansvarig (VGRs ICC-enhet) 
- Sjukhus: Chefsläkare, Chefssjuksköterska 
- Primärvård inklusive Rehab:  

o Närhälsan - Medicinskt ansvarig, verksamhetschef.  
o Privat utförare - Medicinskt ansvarig, verksamhetschef.  

- Kommun: MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Socialchef 
 

Arbetet ska genomsyras av hög transparens och möjlighet till delaktighet. 
 
 
5. Tidplan för förankring och beslut 

Uppdragshandling beslutas    nov 2017 
Arbetsgruppen presenterar förslag för VVG   mars 2018 
Delregional remiss av rutin    april-maj 2018 
Utvärdering av IT-stöd (pilot)   april-maj 2018 
Vårdsamverkan VG beslut rutin,     
finansiering av regional implementering    
     juni 2018 
Implementering, justering HoS-avtal   hösten 2018 /2019 
  

Göteborg, dag som ovan 
 
För Västra  Götalandsregionen   För VästKom 
 
 
Ann Söderström,     Thomas Jungbeck 

Koncernledning Hälso- och sjukvård   VästKom  


