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Delregional rutin Avvikelsehantering 

Inledning 

En avvikelse i Samverkan är när en eller flera huvudmän inte följer de styrdokument om 
samverkan som är gemensamt beslutade. Syftet med avvikelsehanteringen är att identifiera 
eventuella brister i den sammanhållna vård, stöd - och omsorgsprocesserna mellan vård, 
stöd och omsorgsgivare samt säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet inom och mellan 
verksamheterna. En avvikelserapport fokuserar på händelsen som har inträffat, inte på vem 
som har varit inblandad. 

Enskilda i behov av hälso- och sjukvården förväntar sig att få en god vård av hög medicinsk 
kvalitet. Den förväntar sig också att vården skall vara säker. Det innebär att vi tillsammans 
arbetar för att ge individen som behöver insatser från både kommun och sjukvård bästa 
möjliga vård, stöd och omsorg.  

När det trots allt uppstår fel och brister i de samordnade vårdåtgärderna och insatserna, är 
det av central betydelse att saken utreds, ansvarsförhållandena klarläggs och att åtgärder 
vidtas.  

Den 2020-02-10 ställde sig ledningsgruppen VVG bakom en länsgemensam rutin och 
tillhörande IT-stöd MedControl PRO. 2020-09-11 tog SAMLA Samordningsgrupp beslut att 
följa den regionala antagna rutinen. 

https://www.vardsamverkan.se/dokument/ 

Syfte 

Syftet med rutinen är att beskriva arbetsgången runt avvikelsehantering i SAMLA. Respektive 
huvudman/verksamhet handlägger och genomför analys av orsaker och åtgärder för de 
rapporterade avvikelserna. 

Genomförande 

o Avvikelser i samverkan ska registreras och handläggas i IT-stödet MedControl PRO 
enligt länsgemensam rutin, se länk ovan.  

o Avvikelser är en stående punkt på respektive NOSAM (Närområdessamverkan) 
agenda. Enskilda avvikelser eller mönster som identifieras lyfts vid behov för dialog.  

o I april månad sammanställs avvikelser samt analys från oktober till mars månad av 
utsedda representanter, processledare i SAMLA samt delregional samordnare i 

https://www.vardsamverkan.se/dokument/


SAMLA.  I oktober månad sammanställs avvikelser samt analys för april till september 
månad 

o Sammanställningen publiceras på hemsidan för SAMLA. På Samordningsgruppen 
samt respektive NOSAM förs en dialog av resultatet. Eventuella åtgärder planeras 
efter behov.  

o 1 gång/år i samband med årsrapport för SAMLA skrivs en sammanställning av 
avvikelser i samverkan utifrån kalenderår.  

o Delregional samordnare rapporterar till ledningsrådet enligt länsgemensam rutin. 


