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Sammanställning avvikelser 2020 

 

*med allvarliga avser avvikelser som fått betydande konsekvenser eller men för den enskilde eller verksamheten  

Område Antal 

inkomna 

avvikelser 

2020 

Antal 

som 

utretts 

 

Antal 

allvarliga* 

avvikelser 

Samman-

ställning 

Lärdom/rutinförändringar 

/åtgärd 

HSL      

Omvårdnad 

/tillsyn 

98  

(76 på 

Flora 

22 på 

Freja) 

1 1 (utretts 

enl lex 

Sarah) 

25 avvikelser 

avser larm som 

inte fungerat 

som de ska, 

fram för allt 

rörelselarm och 

kvittering av 

trygghetslarm  

 

24 avvikelser 

avser hygien. 

Här innefattas 

boende som 

inte fått sina 

behov mötta 

 

 

 

1 avvikelse 

avser vätska. 

Ordinerad 

vätske- och 

urinmätning har 

inte utförts 

enligt 

sjuksköterskas 

ordination 

 

1 avser mat, 

ovp har inte 

utfört hjälp med 

matning som 

ordinerats 

 

4 avvikelser 

avser utebliven 

tillsyn 

 

 

 

 

42 avvikelser 

under rubriken 

’övrigt’ 

 

 

 

 

 

Att larmet är icke 

patientsäkert har varit känt 

under lång period. Det enda 

som kan göras är att byta 

larmsystem då vi inte längre 

kan köpa in reservdelar till 

befintligt system. 

 

 

Ständiga påtryckningar 

gällande hur man utför 

allmän omvårdnad. 

Diskussioner huruvida 

inkontinensskydd ska bytas 

tidig morgon eller om sömn 

under morgontimmarna 

prioriteras. Boendes behov 

ska styra när på dygnet 

omvårdnad ska ske, detta 

ska framgå tydligt i 

genomförandeplan 

 

 

 

 

 

 

Denna åtgärd är införd på 

dagplaneringsmallen och 

den ska följas.  

 

3 av fyra avvikelser är 

felaktigt skrivna, dessa ska 

ligga under allmän 

omvårdnad då de avser 

upphissade sängar. En 

avvikelse handlar om 

utebliven tillsyn med smärta 

som följd, denna 

diskuterades med personal.  

 

Felaktigt bäddad säng med 

glid- och draglakan: 8 

Säng olåst eller i högläge: 

10 

Felaktigt användande av 

sänggrindar: 10 

Felaktig KAD-skötsel: 2 

Utebliven såromläggning: 2 
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1 avvikelse 

gällande 

munvård 

Felaktigt lindade ben: 3 

Ej utförd märkning av 

insulinpenna: 1 

Uteblivna 

blodsockerkontroller vid 

ordinerad blodsockerkurva: 

1 

Höftskyddsbyxor har ej 

använts trots ordination: 2  

Två avser att boende varit 

kvar i sängen under 

förmiddagen trots att de inte 

velat. 

Övriga har inget beskrivet 

händelseförlopp 

 

boende har sin protes insatt i 

munnen med för mycket 

klister vilket skapat obehag  

 

 

Samtliga avvikelser har 

tagits upp till diskussion. 

Gällande sängbäddning, 

säng i högläge/olåst och 

felaktigt användande av 

grindar har vi haft 

rutinändringar. 

Sängbäddning har 

instruerats i samtliga 

arbetsgrupper och 

sänggrindar märks. Att 

boende ligger i upphissade 

sängar är enbart slarv.  

Dokumentation 0     

Fall  233 (77 på 

Flora 156 

på Freja) 

 5  3 fall som resulterat i 

Collumfraktur 

2 fall som resulterat i annan 

typ av fraktur 

47 fall har gett annan typ av 

skada (sår, uppslagna 

hudflikar, bulor och 

blåmärken etc.) 

Gott samarbete med 

kommunrehab och samtliga 

fall diskuteras på 

hälsokonferenser. 

Fallriskutredningar utförs 

och fallen läggs även in i 

Senior Alert 

Informations- 

överföring 

0     

Läkemedel 170 (84 på 

Flora 86 

på Freja) 

    

Specifik  

omvårdnad/ Rehab/ 

Hjälpmedel 

18   10 avser 

handhavandefel 

God kommunikation med 

kommunrehab och öppna 

diskussioner gällande 
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4 avser 

utebliven 

behandling av 

rehabinsats 

1 avser 

utebliven 

ordinerad 

träning 

1 avser KAD-

vård 

1 avser 

utebliven 

tempkontroll 

samtliga avvikelser som har 

med rehabinsatser att göra.  

KAD-vård ska inte fallera, 

om någon som arbetar inte 

har vetskap om hur de ska 

skötas ska alltid kollega 

tillfrågas  

S:a HSL 519     

SOL      

Dokumentation 

 

0     

Informationsöverföring 

(SOL+LSS) 

0     

Utebliven insats      

Felaktigt utförd insats 0     

Insats utan beslut 0     

Avgift (bombeslut) 0     

S:a SOL      

Totalt antal 

avvikelser 

519     

 

 

 


