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INFORMATION OM SKYLDIGHET ATT ANMÄLA AVVIKELSE, SKADA,
ALLVARLIGA MISSFÖRHÅLLANDEN, FÖRSUMMELSE ELLER
BRISTANDE OMVÅRDNAD
Enligt 14 kap.2 § Socialtjänstlagen ( Lex Sarah) har personal inom äldre- och handikappomsorgen
skyldighet att genast anmäla allvarliga missförhållanden. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 1996:17) om anmälan av personskada i verksamhet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade föreligger anmälningsskyldighet för personal om någon person
som omfattas av LSS skadas allvarligt. Dessutom är personal som arbetar med hälso- och sjukvård
skyldiga att anmäla allvarlig skada, sjukdom eller risker i samband med vård, behandling eller
undersökning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enl.
Lex Maria samt lokal avvikelsehantering. Arbetsgivaren har i sin tur skyldighet att anmäla till resp.
tillsynsmyndighet d v s länsstyrelse och socialstyrelse.
Följande gäller för Dig som är verksam inom Vård och omsorg i Svenljunga kommun enl.
14 kap.2 § Socialtjänstlagen
Var och en som är verksam inom omsorgen av äldre människor eller människor med
funktionshinder skall vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden.
Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgen om den
enskilde skall genast anmäla detta till sin närmaste chef, som i sin tur anmäler till avd. chefen för
Vård och Omsorg eller vid dennes frånvaro utsedd ersättare. Efter utredning fattar avd. chefen enl.
delegation från socialnämnden beslut om ev. anmälan till Länsstyrelsen. Ärendet redovisas för
socialnämnden på nästkommande nämnd.
Med allvarliga missförhållanden menas:
• Fysiskt våld ( t. ex slag, nypningar, hårda tag, fasthållning )
• Psykiska övergrepp ( t. ex hot, trakasserier, skrämsel, kränkningar)
• Försummelser ( t. ex otillräcklig föda, bristande hygien)
• Ekonomiska oegentligheter ( t. ex stöld av pengar eller ägodelar, utpressning, förskingring)
• Sexuella övergrepp

För Dig som är verksam inom LSS gäller enl. Förordning ( 1993:1090) samt Föreskrift SOSFS
1996:17 om anmälan av personskada i verksamhet enl. lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Om en person som omfattas av LSS skadas i samband med verksamhet enl. LSS skall det
inträffade anmälas till närmaste chef som i sin tur anmäler till avd. chefen för Vård och Omsorg eller
vid dennes frånvaro utsedd ersättare. Efter utredning lämnas anmälan till socialnämnden för beslut
om anmälan till Länsstyrelsen.
Även om det inträffade inte orsakar allvarlig skada, men det är uppenbart att risk för skada förelegat,
skall anmälan göras.
Anmälningsskyldigheten gäller oavsett om skadan eller risken uppkommer genom avsiktligt
handlande eller genom olyckshändelse.
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För Dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller har sådana arbetsuppgifter
enligt delegation gäller anmälningsskyldighet enl SOSFS 2002:4 Lex Maria.
Avvikelser av betydelse för patientsäkerheten samt allvarliga skador och risker som ej kan förutses
eller utgör normal risk i samband med vård, behandling eller undersökning skall anmälas till
patientansvarig sjuksköterska, som i sin tur anmäler till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
Efter utredning fattar MAS beslut om ev. anmälan till Socialstyrelsen och anmäler enl. delegation.
Anmälan redovisas sedan på näst följande socialnämnd.

Anmälan görs skriftligt på särskilt avsedda blanketter till resp. ansvarig enl. ovan.
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