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Lex Sarah- Q2 2019 (inträffade händelser april tom juni) 
 
Ny rutin 
Ny rutin och nytt flöde har påbörjats för rapporterade lex Sarah-händelser. Sedan juni innebär 
detta att alla rapporterade lex Sarah-händelser går till närmsta enhetschef som i sin tur gör en 
bedömning utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepning. SAS (socialt ansvarig 
samordnare) och lex Sarah-gruppen får händelserna för kännedom oavsett bedömning. Bedöms 
händelsen som 8 poäng eller mer samt som betydande eller katastrofal går rapporten till SAS 
och lex Sarah-gruppen för vidare hantering. Det är möjligt att göra en rapport även på blankett 
om medarbetaren av någon anledning vill skicka rapporten direkt till SAS.  
 
Uppföljning av det nya arbetssättet gjordes under juli och det visar sig att det inte är helt 
förankrat i verksamheten och ny uppföljning kommer därför att ske efter sommaren. En 
anledning kan vara att enhetschefer behöver tillsätta ersättare i avvikelsesystemet innan 
ledigheter så att händelserna inte förblir icke bedömda och i värsta fall inte uppmärksammade. I 
flera fall har annan ersättare tillsatts men det har funnits en tanke om att ordinarie chef behöver 
bedöma händelsen.  
 
Utredningar 
Under kvartal två har 11 stycken händelser bedömts som aktuella för utredning i lex Sarah-
gruppen. Utredningarna inkluderar ytterligare rapporter då mer än en rapport inkommit 
angående samma sak och därför behandlats i samma utredning. Några utredningar är ännu inte 
färdigställda. 
  
IVO 
1 händelse (inom funktionsstöd) har bedömts som allvarlig och har anmälts till IVO. 
  
Händelser (förkortade versioner) 
Händelse 1: 
Kund blir kvarglömd 2,5 timme på mobilettstol. 
Orsaker:   
Avsaknad av tydlig rutin i vilken personal som ska påbörja och avsluta kunds stöd i samband 
med toalettbesök. Stress gjorde att rapport missades. Rörig period på boendet. 
Åtgärder: 
Nya rutiner har upprättats efter händelsen avseende rapport som regelbundet ska tas upp som 
information. Personal som arbetar kvällspass ska hjälpa kund vid toalettbesök. Alarmklocka 
sätts på tjugo minuter som påminnelse.  
 
Händelse 2: 
Personal underlåter att sätta rörelselarm hos kund som sedan trillar ur sin säng och skadas. 
Blodet fotograferas av personal och skickas till annan personal. Kund blir placerad i fåtölj med 



 
 

bord framför och pall under bordet i syfte att begränsa kunden. Rapportör frågar varför kund 
inte har rollator och får till svar att ”det inte är lönt då kunden inte förstår hur hen ska hantera 
hjälpmedel och att kund bara ska sitta i sin fåtölj”. Då kund somnat i sin fåtölj väcker en personal 
kunden genom att skrika och klappa högt med händerna. Oklarheter kring hur lyftskynke fästs i 
taklift. Personal rullar inte ner i kunds rum i samband med att de hjälper kund med kläder 
nertill. Personal säger inför kunder att ”de gående” inte vill äta med dem i rullstol ”då dem 
dreglar och låter när de äter”.  
Orsaker: 
Några av händelserna har missuppfattats till viss del av rapportör. Att i ett tidigare skede och 
helst i anslutning till händelsen kunna diskutera vad som uppstått vore att föredra för att 
åtgärder skulle kunna vidtas snabbare och/eller för att förklaringar skulle kunna ske. En del av 
händelserna skulle kunna ha förhindrats genom att ny personal fick en bättre introduktion inför 
arbetets start. Till stor del är genomförandeplanerna flera år gamla. Det framgår inte någon 
information om hur stöd ska ges nattetid. Ingen information om rörelselarm. Ingen 
dokumentation kring rörelselarm återfinns heller i journal. Kompetensbrister finns kring 
dokumentation och skyddsåtgärder. Sistnämnda är även en brist i samband med introduktion av 
nya chefer. Inget forum finns för att gå igenom genomförandeplaner och hur kunders behov bäst 
tillgodoses. Det framförs en brist i samtal kring bemötande. Det finns inte en fastställd 
mötesdagordning där detta område tas upp. Bristande rutiner kring instruktion kring 
användande av hjälpmedel. Det har varit flera chefsbyten vilket kan vara en orsak till att flera 
områden fått läggas åt sidan. 
Åtgärder: 
Läkemedel ges nu på det sätt som ska ske enligt rutin, i kundens bostad. Stödpedagog har fått i 
uppdrag att vara behjälplig i arbetet med genomförandeplaner. Samtal i arbetsgruppen kring 
hur man kan ta upp svåra situationer och bemötande med varandra på ett konstruktivt sätt. 
Förvaltningsövergripande åtgärder avseende introduktion för medarbetare och chefer. Forum 
för genomgång av genomförandeplaner. Kompetensutveckling avseende dokumentation och 
skyddsåtgärder. Skapa fastställda dagordningar där bemötande är en del. Dialog med 
legitimerad personal kring hantering av hjälpmedel. Samtal kring användande av mobiltelefoner 
och fotografering. 
 
Händelse 3 
Medarbetare uppmärksammar inte att kund drabbats av stroke trots osammanhängande tal. 
Efter tre timmar kontaktas sjuksköterska och medarbetare lämnar kund. Sjuksköterska kommer 
till kund efter en timme. Det är då blött i sängen och kund är frånvarande. Ambulans påkallas.  
Orsaker 
Kompetens- och erfarenhetsbrist samt ej följsamhet till rutin om att stanna hos kund till 
sjuksköterska kommer.  
Åtgärder 
Information om gällande rutiner ska regelbundet lyftas till ordinarie personal och framgå av 
introduktion för ny personal (rimligtvis med hjälp av checklista). Kompetensutveckling kring 
olika sjukdomstillstånd.  
 
Händelse 4 
Närstående har upplevt att medarbetare på enheten vid flertalet gånger påpekat att den enskilde 
är ”felplacerad” vilket resulterade i att de upplevt situationen obehaglig och ohållbar. De 
upplever att personalen använt sig av frihetsberövande och utanförskap för att kunna hantera 
omvårdnaden. De framför att personal talar över huvudet på den enskilde och/eller inte agerar 
professionellt i olika bemötandesituationer, så som tex i de fall då närstående enligt uppgift får 
höra att den enskilde är felplacerad och då privata samtal sker mellan personal inne hos den 
enskilde i samband med toalettbesök. Sänggrind använts, enligt närståendes uppfattning, i 
frihetsberövande syfte. 



 
 

Orsaker 
Brist i kommunikation mellan närstående, medarbetare och Hälso- och sjukvårdspersonal. 
Brister i dokumentation kring konsultation från minnesmottagning. Dokumentationen är 
bristfällig då samtal och överenskommelser inte kunnat dokumenteras och läsas av 
medarbetarna på grund av att de inte haft behörighet i journalsystem. Mycket turbulent på 
enheten. Flera chefsbyten föregick strax innan och i början av den period då händelserna 
inträffade. Verkställighetsmöte där kund och behov diskuteras tvärprofessionellt, har inte 
fungerat optimalt. Utebliven handledning i aktuellt ärende. 
Åtgärder 
Enhetschef har varit fysiskt närvarande i det vardagliga arbetet. Ny rutin för överrapportering. 
Behörigheter i journalsystem och utbildning i dokumentation och IBIC genomförd. AME-
arbetslagsutveckling. Fortsatt arbete med värderingsfrågor kring bemötande och arbete för att 
information till närstående blir enhetlig och professionell. Forum för medarbetare att få 
reflektera/diskutera kring situationer i vardagen kopplat till kunder. Tvärprofessionella forum i 
ärenden som kräver det med den handledning som krävs för att tillförsäkra kunder rätt stöd 
oavsett boendeform.   
 
Händelse 5 
Kund utan medicin och tillsyn under tre dagar. Planerare tog fel på datum för frånvaro under 
påskhelg. Även planerare 2 som får informationen meddelad till sig uppmärksammar inte heller 
att datum för påskhelg är felaktiga.  
Orsak 
Brister i muntlig kommunikation, enskild medarbetares misstag.  
Åtgärder 
Påminnelse om att dubbelkolla alla avbeställningar av insatser. Ändringar vid storhelger 
kommer att gå via enhetschef. Övrigt: personal har inte registrerat den avvikande händelsen i 
avvikelsesystemet vilket istället gick via enhetschef och medförde en onödigt lång fördröjning. 
Avvikelsehanteringen ska lyftas och förankras inom enheten. 
 
Händelse 6 
Trots löfte från medarbetare om att utöka besök på grund av kunds försämrade mående 
(depression) dök aldrig medarbetaren upp. Kund berättar att detta även hänt förr. Då kund tar 
kontakt med arbetsgruppen får hen svaret att medarbetaren är sjuk. Kund gjorde sedan en intox 
(förgiftning av läkemedelsintag). Kund har nu beviljats mer stöd. 
Orsaker 
Kommunikation mellan kund och medarbetare skedde via sms och dokumenterades inte varpå 
kundens behov inte kunde uppmärksammas av övriga kollegor vid medarbetares frånvaro.  
Övrigt: Det fanns en genomförandeplan upprättad för kunden men inte någon beskrivning över 
”hur” den beviljade insatsen skulle utföras. Genomförandeplanen hade inte heller följts upp 
inom avsedd tid. Avsaknad av arbetssätt för vice kontaktman som kan ta vid då ordinarie 
kontaktman är frånvarande.  
Åtgärder 
Upprätta genomförandeplaner med ”hur”-beskrivning. Kompetenshöjning avseende syftet med 
dokumentation. Skapa regelverk för vice kontaktman. Skapa struktur för ärendegenomgångar 
för att fånga upp behov.  
 
Händelse 7 
Kund blir bestulen av medarbetare i samband med ledsagning.  
Orsak 
Enskild medarbetares felaktiga agerande.  
Åtgärd 
Medarbetare ur tjänst. Polisanmälan. Stöd till kund.  



 
 

 
Händelse 8 
Medarbetare använder tvång för att ge medicin till kund. Enligt rapportör håller medarbetaren 
sin hand och trycker runt kundens mun för att hen ska gapa. Kunden gapar inte. Till slut trycker 
medarbetaren in skeden i munnen på kunden i samband med att kunden pratar och då spottar 
hen ut det direkt. 
Orsak 
Inga möjliga orsaker har funnits. En möjlig förklaring kan vara en icke tillräcklig förankring av 
rutin för att ta kontakt med sjuksköterska om kund inte vill ta sin medicin. Vidare finns en 
bristande insikt kring tvångsåtgärder.  
Åtgärd 
Chefen påminner samtliga medarbetare (även närliggande verksamheter) om händelsen samt 
hur de ska agera i liknande situationer. Sjuksköterska ska bjudas in för dialog kring ämnet under 
hösten. Förstärkt genomförandeplan. Socialstyrelsens diskussionsmaterial kring tvångs- och 
begränsningsåtgärder ska användas inom samtliga funktionsstöds verksamheter då händelsen 
inträffat tidigare.  
 
Analys 
Det går att se ett mönster i att introduktionen behöver förstärkas vilket det arbetas med 
förvaltningsövergripande. Likaså behöver information om tvångsåtgärder ske och att använda 
dokumentation som ett redskap för att uppmärksamma och förebygga händelser. Det behöver 
finnas forum där genomförandeplaner systematiskt gås igenom och att kunders behov 
diskuteras för att inte lämna utrymme till egna tolkningar och agerande. Relevant information 
ska dokumenteras och vara ett underlag för rapport mellan medarbetare. Väsentliga rutiner 
behöver regelbundet tas upp som påminnelser och en förutsättning för detta är att det framgår 
av årshjul eller motsvarande så att det inte glöms bort. Diskussioner kring bemötande behöver 
även det vara en stående punkt och arbete med att öppna upp för ett tillåtande klimat i 
arbetsgrupper är en förutsättning för att förebygga ett mindre professionellt agerande.  
 

Återkoppling 
Respektive EC har ansvar för återkoppling till sin arbetsgrupp och att återkoppla händelser som 
inträffat på sin enhet till ledningsgrupp i lärande syfte. Representant från lex Sarah-gruppen 
ansvarar för återkoppling till respektive ledningsgrupp avseende de händelser som bedöms som 
aktuella att känna till.  
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