Lathund registrera HSL avvikelse
Exempel fallavvikelse av omvårdnadspersonal
När det har skett en avvikelse enligt HSL ska sjuksköterska kontaktas när det behövs
alternativt arbetsterapeut och sjukgymnast. Avvikelsen ska dokumenteras under hälso- och
sjukvårdsobservationer. Skriv vad som har hänt och vilka åtgärder som vidtagits akut. Efter
detta ska avvikelser registreras enligt nedan.
1. Dubbelklicka på Avvikelse på Mina sidor sidan.

2. Fyll i personnumret och klicka på söksymbolen till höger. Du ser namnet på personen.

3. Klicka på rullgardinen efter Avvikelse, här ser du de avvikelser som redan finns
registrerade på den här personen.

4. För att registrera en ny avvikelse klicka på det vita arket högst uppe till vänster.

5. Klicka på rullgardinen efter Avvikelse, nu kan du välja vilken typ av avvikelse du ska
skriva.

6. Fyll i uppgifterna. Det är viktigt att du väljer den organisation där individen befinner
sig.
Som mottagare ska man alltid välja funktion och inte namn och de ska väljas i denna
ordning
• Enhetschef för enheten
• Omvårdnadsansvarig sjuksköterska
• Rehabansvarig arbetsterapeut
• Rehabansvarig sjukgymnast
Det skickas automatiskt bevakning till dessa mottagare.
När det i huvudsak är legitimerad personal som är inblandad i avvikelsen ska deras
enhetschef anges som mottagare överst i listan.
MAS läggs till som mottagare i de fall avvikelsen ska utredas vidare (MAS, XX XX).

Om mottagare läggs till i efterhand, efter att avvikelsen är sparad, så kommer detta
meddelande upp.
.

Skapa då en bevakning till den mottagaren manuellt

7. Klicka på fliken Ytterliggare uppgifter och fyll i det som du känner till och de åtgärder
som du har utfört. I denna flik kommer sedan de som mottar avvikelsen att fylla i det
som de känner till och åtgärder de har utfört. T.ex. är det sjuksköterskan som fyller i
läkemedel och skada kan visa sig senare och fylls i efterhand samt ytterligare
åtgärder fylls i av mottagarna av avvikelsen.

8. Klicka på fliken Dokumentation. Du kommer att få frågan om du vill spara, välj ja.

9. På fliken dokumentation ska du på sökordet Beskrivning av händelsen skriva vad
som har hänt.

10. Klicka på spara symbolen högst upp till höger.

11. Bevakningar skickas nu till mottagarna och det är enhetschefen som är ansvarig för
uppföljning av avvikelsen med berörd personal.

