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Lex Sarah- Q3 2019 (inträffade händelser juli tom sep) 
 
Utredningar 
Under kvartal tre (Q3) 2019 har 14 st hanterats i lex Sarah-gruppen.  
5 st har avslutats. 9 st är pågående. 
   
Händelser (förkortade versioner) 
 
Händelse 1 (Funktionsstöd) 
Personal arbetade inte lågaffektivt gentemot kund då detta krävdes.  
Personal uttryckte missnöje gentemot chef så att kund hörde detta och blev orolig.  
Personal satt kvar i fåtölj och agerade inte då kund var upprörd och hotade annan personal. 
Personal agerade inte då kund var ledsen och orolig.  
 
Orsaker:   
Brister i samarbete mellan arbetslag som kan bero på för snabb rekryterings- och 
uppstartsprocess av verksamheten samt bristfällig introduktion.  
Brister i följsamhet till gällande handlingsplan.  
Bristfällig genomförandeplan. 
Brister i rapport från handledningstillfälle till medarbetare som inte närvarat vid dessa. 
Brister i kompetens gentemot målgrupp och behov.   
 
Åtgärder: 
Planering av att rekrytera resurschef som stöd i liknande oförutsedda händelser.  
Upprättande av genomförandeplan där ”hur” kund ska bemötas ska framgå.  
Påminnelse om handlingsplan ska ske mellan varje arbetspass.  
Teamdag för arbetslaget med fokus på teamutveckling.  
Enhetschef med i samtliga handlingstillfällen som bärare av information som framkommer där. 
Att tillse att arbetsgruppen tas med i den fortbildningsplan som gäller för de medarbetare som 
arbetar med samma målgrupp.  
 
Händelse 2 (Mellan omsorgsförvaltning och arbete och välfärdsförvaltningen): 
Anmälan som inkommer från polis hanteras inte skyndsamt. l det aktuella fallet uppstår 
missförhållande då nämnderna fokuserar på organisationernas ansvarsområden och inte på 
enskilds behov. Överlämnande sker inte vid personlig kontakt mellan verksamheterna och 
mellan förvaltningarna. Först efter elva dagar görs ett andra försök att få kontakt med 
enskild via hembesök och polis tillkallas då ingen öppnar. Hen påträffas då avliden i 
lägenheten. 
 
Orsaker: 



 
 

Bristande kommunikation mellan ansvariga vid överlämning av ärende (ärende går via 
registrator/administratör utan personlig kontakt). 
Samverkan förhindras av bristande rutiner för kommunikation och överlämning av 
ärende mellan och inom förvaltningarna. 
 
Åtgärder: 
Informera myndighetsutövande funktioner kring vikten av kommunikation med 
kollegor i mottagande enhet vid överlämning av ansvar för ärende av denna dignitet. 
Säkerställa hur kommunikation ska ske mellan förvaltningarna. 
Samarbetsgrupp mellan förvaltningarna för upprättande av säkra rutiner. 
 
Händelse 3 (funktionsstöd) 
Kund lämnades ensam i måltidssituation trots instruktion från logoped om att personal bör sitta 
med/vara på höravstånd i dessa situationer för att uppmärksamma om kund sätter i hals. Då 
kund lämnades ensam satte denna i halsen och började hosta och kräkas. Medarbetare 
upptäckte det och kunde ingripa. 
 
Orsaker 
Instruktioner om hur kund ska stödjas är bristfälliga och skapar utrymme för tolkningar.  
Brister i frekvensen för verkställighetsmöten där teamet kring kunden kan diskutera denna typ 
av behov.  
Bristfällig genomförandeplan.  
 
Åtgärder 
Öka frekvensen på verkställighetsmöten.  
Upprättande av tydlig genomförandeplan där behovet av stöd tydligt framgår.  
 
Händelse 4 (Funktionsstöd) 
Kund avviker från servicebostad LSS. Dörrlarmet på huvudentrén har inte varit påkopplat. 
Kund har omfattande hjärnskador och kan inte orientera sig i samhället. Risk för 
missförhållande uppkom därmed på grund av att larmet var av och kund inte kunde 
uppmärksammas i tid. 
 
Orsaker 
Ingen säker förklaring till varför larmet var avstängt har framkommit mer än att det eventuellt 
kan ha stängts av via personal på natten som kan ha varit ute om och rökt och sedan glömt sätta 
på det igen. 
 
Åtgärder 
Förutom påminnelse och information har en rutin förtydligats avseende nattens arbete. Det 
framgår nu att samtliga dörrlarm ska kontrolleras så att de är på i ytterskalet (inkl entredörr). 
 
Händelse 5 (Funktionsstöd) 
Pengar borta från kunder.  
 
Orsaker 
Hanteringen av privata medel har inte hanterats säker (i olåst förråd). 
Brister i information/genomgång av gällande rutiner.  
Avsaknad av låsbara värdeskåp dit endast fullmaktsinnehavare och enhetschef har tillgång.  
Otydlighet i befintlig rutin för privata medel.  
Bristande uppföljning av hantering av privata medel.  
 



 
 

Åtgärder 
Muntlig information till arbetsgrupp kring rutin. Skriftlig rutin förvaras i pärm för privata medel. 
Att det i årshjul skrivs till när information om rutin ska ske.  
Värdeskåp sättas upp.  
Förvaltningsövergripande rutin kring privata medel revideras. 
Att respektive enhetschef inom funktionsstöd följer upp hanteringen av privata medel och 
rapporterar resultat till verksamhetschef.  
 
Sammanfattning och analys 
Då händelserna som avslutats under denna period är väldigt olika är det svårt att finna något 
mönster. Det som framgått i samband med några utredningar är vikten av tydliga 
genomförandeplaner och framför allt att dessa med den regelbundenhet som krävs, gås igenom 
för att säkerställa att all personal är uppmärksammade på behov och arbetar på likvärdigt sätt. 
Detsamma gäller eventuella, tillhörande handlingsplaner. Fyra av fem utredningar har skett 
inom funktionsstödsverksamheten.  
 

Återkoppling och uppföljning av utredning 
Respektive enhetschef har ansvar för återkoppling av genomförd, avslutad utredning 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 övriga händelser som bedöms som aktuella att känna till även i 
andra verksamheter. Det är respektive enhetschef som ansvarar för att åtgärder vidtas enligt 
tidsplan. Åtgärder samt uppföljning ska dokumenteras i avvikelsehanteringssystemet och det 
ska framgå vilka åtgärder som vidtagits och vilket resultat det gett.  
 
/Johanna Bendtsen (Socialt Ansvarig Samordnare, SAS) 


