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Vårdgivares anmälan av allvarlig händelse till
Inspektionen för vård och omsorgs (lex Maria)
I patientsäkerhetslagen 3 kapitlet 5 § ska vårdgivare anmäla till Inspektionen för vård- och
omsorg händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
I Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) ansvarar MAS för att ändamålsenliga rutiner
finns för att enligt patientsäkerhetslagen 6 kapitlet 4 § personal rapporterar risker för
vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskador.

Syftet med anmälningsskyldigheten
Att utifrån framkomna erfarenheter av avvikelser/tillbud och skador i hälso- och sjukvården
vidta förebyggande åtgärder och därmed utveckla och höja hälso- och sjukvårdens kvalité.

Avvikelserapportering
En avvikelse ska utredas enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om vårdgivares
systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40). Riktlinje för avvikelserapportering
och mall för internutredning finns under flik Avvikelser på:
www.solna.se/mas
All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att rapportera avvikelser och informera närmaste
chef om händelser och risker som kan leda till skada eller risk för skada. Chef ansvarar för att
snarast kontakta MAS vid allvarlig händelse. MAS bedömer om ytterligare utredning samt
om anmälan ska ske till Inspektionen för vård- och omsorgs, IVO.

Övrig info
I vissa fall ska en händelse också rapporteras enligt andra regelsystem ex. patientförsäkringen
och läkemedelsverket gällande medicintekniska produkter, se under flik Medicintekniska
produkter på : www.solna.se/mas
Om en patient drabbas av en skada när han/hon vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård
kan han/hon ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.
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Har patienten/anhörig en fråga eller ett problem som rör hälso- och sjukvården i
Stockholms län? Kontakta patientnämndens förvaltning.
www.patientnamndenstockholm.se
SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen
SFS 2010:1369 Patientsäkerhetsförordningen
HSLF-FS 2017:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska
patientsäkerhetsarbete
HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgsföreskrifter om anmälan av händelser
som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada

