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22.1 Instruktion avseende utredning av Lex Maria 
 

 

Bakgrund 

Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 innehåller skrivningar om kvalitet. Verksamhetens kvalitet ska 

systematiskt och fortlöpande utvecklas. En viktig del i kvalitetsarbetet är att förebygga fel och brister. 

Dels med hjälp av riskanalyser, dels att med hjälp av avvikelsehantering lära sig av de fel och misstag 

som begåtts och genom rutiner och åtgärder förhindra att händelsen inträffar igen.  

Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd gällande anmälningsskyldighet enligt lex Maria 

SOSFS 2005:28 Inom socialförvaltningen är all personal skyldig att rapportera avvikelser i samband 

med hälso- och sjukvård. Socialnämnden har delegerat anmälningsansvaret till Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) som ansvarar för att utreda och anmäla händelsen till Inspektionen av Vård och 

Omsorg (IVO) samt att informera socialnämnden om att en lex Maria-anmälan har skickats till IVO.  

Utredningen ska ske i samarbete med ansvariga chefer. Kopia på lex Maria-anmälan och beslutet 

diarieförs och arkiveras. 

 

Syfte 
Att öka patientsäkerheten genom förbättrade rutiner och minska risken att liknande händelser sker 

igen. 

 

Mål 
Målet är att utreda behov av förbättringsåtgärder och vidta dessa åtgärder så att samma allvarliga 

vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada inte upprepas. 

 
Metod 

 Anmälan görs av MAS på blanketten ”Anmälan enligt lex Maria” och ska innehålla en intern 

utredning från verksamheten som ska innefatta följande (blankett 22.1): 

1. händelseförloppet,  

2. omedelbart vidtagna korrigerande åtgärder,  

3. identifierade orsaker till händelsen,  

4. riskbedömning, dvs. sannolikheten för att liknande händelser skall inträffa igen och 

tänkbara konsekvenser,  

5. händelser av liknande art som tidigare har inträffat i verksamheten, och  

6. riskförebyggande åtgärder som vidtagits med utgångspunkt från riskbedömningen. 

 

 Utredningen ska ha ett systemperspektiv med tyngdpunkten på förebyggande åtgärder och 

riskanalys, ex. vad som brustit i organisationen rutiner, riktlinjer osv., så att fel, brister 

upptäcks i ett tidigt skede och kan undvikas. 

 

 Anmälan ska skickas till Inspektionen av Vård och Omsorg (IVO) inom två månader från det 

att händelsen inträffade.  
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 Om det av patientsäkerhetsskäl är angeläget att händelsen snabbt kommer till IVOs 

kännedom, ska anmälan göras omedelbart till aktuell tillsynsenhet. Anmälan ska sedan 

kompletteras och skickas in så snart som möjligt.  

 

 Patienten ska underrättas om att en händelse som medfört en vårdskada föranlett en 

utredning och lex Maria-anmälan, om det inte finns hinder för detta enligt offentlighets- och 

sekretesslagen eller patientsäkerhetslagen. Patienten ska ges möjlighet att i anslutning till 

anmälan beskriva sin upplevelse av händelsen. 

 

 Om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den i stället lämnas till en närstående. I 

dessa fall ska den närstående ges möjlighet att beskriva sin upplevelse av händelsen.  

 

 En anteckning om att patienten eller en närstående underrättats om lex Maria-anmälan ska 

göras i patientjournalen. Det ska även antecknas om information inte lämnats och 

anledningen till detta.  

 

 MAS svarar för att patienten eller en närstående utan dröjsmål blir informerad om och får en 

kopia av Socialstyrelsens beslut efter en anmälan. Detta gäller inte om det i det enskilda fallet 

bedöms olämpligt.  

 

 Patienten bör informeras om att en patient formellt inte är part i de ärenden som anmäls 

enligt lex Maria.  

 

 Patienten eller en närstående bör uppmärksammas på möjligheten att själv kontakta 

patientnämnden eller IVO. 

 

 

*Blankett 22.1 Intern utredning för lex Maria 


