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Orsak till händelsen

De vanligaste orsakerna är "Kommunikationsbrist mellan vårdgivare" och "Ej följt befintliga 
rutiner".
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Konsekvens
Analys av klassificering Konsekvens för patient
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Analys med arbetsgrupp

Deltagare i arbetsgruppen 

• MAS/MAR Alingsås kommun

• MAS Lerums kommun

• MLA Lerums kommun

• Samordnare Alingsås lasarett in- och utskrivningsprocessen

• Ordförande UG psykisk hälsa och missbruk/Närhälsan vårdcentral

• Processledare och delregional samordnare SAMLA



Analys med arbetsgrupp

Barn och unga

• Flest avvikelser kring ”En väg in” för barn och unga med psykisk ohälsa i Västra Götaland

• Skola kan inte utföra behandlingsinsatser, remiss skrivs till vårdcentral men kommer åter

• Kunskapsbrist om varandras verksamhetsområden

• Vårdcentralerna hänvisar ofta till UPH. Första linjen barn och unga omhändertas inte

alltid av vårdcentralerna 

Äldre

• Läkemedel i vårdens övergångar, framförallt i samband med utskrivning från sjukhus – stora 
resurser i kommunikation och dialog för att lösa avvikelsen

• Bristfällig information i vårdbegäran gällande patientsläkemedelshantering ex. dosdispenserade 
läkemedel 



Analys med arbetsgrupp

Psykisk hälsa och missbruk

• Vuxenpsykiatrin har ett fungerande remissteam på SÄS – Södra Älvsborgs sjukhus, därav få 
avvikelser

Samverkan vid in- och utskrivningsprocessen

• Brister i kommunikation och informationsöverföring

• Brister i följsamhet till styrdokument, både regionala och delregionala tillämpningar



Slutsats/reflektion

• Verksamheter i SAMLA använder MedControl Pro för avvikelser i samverkan. 

• Kommunerna skriver fler avvikelser i samverkan än regionen

• Kommunerna i SAMLA skickade 57 av 79 avvikelser till sjukhus, framförallt till Sjukhusen i 
Väster. Samverkan mellan kommun och slutenvården behöver förbättras

• Vanligaste händelserna gäller läkemedel i vårdens övergångar och in- och 
utskrivningsprocessen

• Orsaken till avvikelser i vårdens övergångar är vanligen bristande följsamhet till 
riktlinjer/rutiner

• Receptarie på Alingsås Lasarett ger ökad kvalitet

• Svaret på en avvikelse är inte alltid av god kvalitet 



Åtgärdsförslag

• Kompetensutveckling befintliga överenskommelser, riktlinjer/rutiner

• Fortsatt analys av avvikelser i samverkan på lokal nivå

• Kontinuitet, representation och delaktighet vid beslut i samverkan

• Samverka med receptarie på Alingsås Lasarett 

• Uppmuntra till att använda avvikelsehantering för att identifiera mönster och förbättringsåtgärder

• Utveckla svaren tydligare på en avvikelse i samverkan från respektive part 

• Tänka nytt kring läkemedel i vårdens övergångar. 

• Fortsätta arbetet med följsamhet av styrdokument för Samverkan vid in- och utskrivningsprocessen


