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Lex Sarah-sammanställning 2018 
 
Under 2018 har 140 stycken lex Sarah-händelser rapporterats in. Tre händelser inom 
funktionsstöd och en på vård- och omsorgsboende har bedömts som allvarliga och rapporterats 
till Inspektionen för vård och omsorg. 
 
Här listar vi några av de viktigaste händelserna under året och utvalda erfarenheter. 
 
Exempel på händelser 

 
• Organisationsbrister har medfört flera missade insatser, att rutiner saknats och att 

inga eller mycket bristfälliga genomförandeplaner har funnits. 
• Personal har gett en kund medicin med tvång. 
• En kund har blivit fasttejpad i samband med en måltid. 
• Insatser har glömts bort och aldrig påbörjats. 
• Två kunder som inte kan påkalla hjälp blev bortglömda på toaletten/mobiletten. 
• Upprepat dåligt bemötande gentemot kunder under längre tid. 
• Våld mellan kunder. 
• En kund fick i sig rengöringsmedel. Skåpet där kemikalier förvaras var inte låst.  
• En kund som larmade fick inte hjälp på grund av missuppfattningar/felhantering.  
• Pengar har försvunnit vid upprepade tillfällen.  

 
Erfarenheter som har gjorts 

• Det har visat sig finnas en rädsla för att rapportera avvikelser, särskilt i de fall där 
det handlar om en kollega som har gjort fel. När det väl har rapporterats har det 
ibland hunnit bli så allvarligt att det blivit ett missförhållande. I något fall har 
personal varit rädd för en annan person i personalen och därför låtit bli att 
rapportera avvikelsen.  

• Det närvarande ledarskapet är alltid viktigt, speciellt när ny personal ska 
introduceras i verksamheten. Vid stor personalomsättning bör enhetschefens 
närvaro öka. Enhetschefen behöver se till att planeringen av "svåra" ärenden 
genomförs på ett rättssäkert sätt. 

• Genomgående kan vi se problem med bristande dokumentation. Vi brister också i 
att gå igenom dokumentationen regelbundet och riskerar därför att inte upptäcka 
mönster, till exempel om någon frekvent avböjer en insats eller om det är svårt att 
hjälpa någon. Detta behövs också för att kunna förhindra uppkomsten av 
missförhållanden.  

• Verksamheterna behöver ge information till medarbetare om vad tvångsåtgärder 
är och hur vi ska arbeta för att förebygga det. 

• Brister har uppmärksammats vid introduktion av ny personal. För att säkerställa 
att ingen viktig information missas ska inte all introduktion delegeras till 
baspersonal utan även chefen behöver vara med i introduktionsprocessen. 

• Den skriftliga rapporten mellan arbetspass behöver säkerställas. 



 
 

• Det finns ett behov av dialog kring vad ett gott bemötande är och hur olika 
situationer kan hanteras. Likaså behövs en dialog kring professionellt 
förhållningssätt och varför vi är på jobbet/vilka vi är där för.  

 
Uppföljning av utredningar 

 
Det är enhetschefens ansvar att återkoppla utredningar som har gjorts och gå igenom planerade 
åtgärder med respektive arbetsgrupp. Enhetschefen ska även följa upp åtgärderna och 
dokumentera detta i avvikelsehanteringssystemet.  
 
Om lex Sarah-gruppen på omsorgsförvaltningen 
Förvaltningens lex Sarah grupp leds av socialt ansvarig samordnare (SAS) Johanna Bendtsen. 
Gruppen består av enhetschefsrepresentanter från verksamheten samt en handläggare från 
myndighetsenheten. I gruppen hanteras de rapporter där det bedöms finnas ett behov av en 
objektiv utredning. Övriga skickas tillbaka till närmsta enhetschef för vidare hantering. 
 
 
 
 


