Vårdövergång i samverkan 2019-11-22
Beslut Styrgrupp närvård: 2020-01-31

Definition av avvikelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Syftet med avvikelserna är att identifiera eventuella negativa mönster och/eller
systemfel i vårdsamverkan samt utifrån analys av sammanställningen skapa underlag för
kvalitetsförbättringsarbete. Respektive huvudman/verksamhet handlägger och
genomför analys av orsaker och åtgärder för de rapporterade avvikelserna.
Avvikelse i Närvårdssamverkan
En avvikelse i Närvårdssamverkan är när en eller flera huvudmän inte följer de
styrdokument om samverkan som är gemensamt beslutade.
Upptäcks denna typ av avvikelse ska den rapporteras enligt Närvårdssamverkan, Södra
Älvsborgs rutin.
Länk till styrdokument i Samverkan i Västra Götaland
Länk till styrdokument i Närvårdssamverkan, Södra Älvsborg
Intern avvikelse
Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL), Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) är verksamheter skyldiga att utreda händelser i sin
verksamhet som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada* och/eller
missförhållanden**. Varje verksamhet har egna rutiner för att identifiera, dokumentera
och rapportera negativa händelser. I samverkan behöver vi ha en tillit till att alla
verksamheter tar sitt ansvar gällande detta.
Upptäcks en vårdskada och/eller missförhållande hos en annan huvudman ska berörd
verksamhet kontaktas så att de kan påbörja en intern utredning. (Det vill säga att
denna typ av händelse ska inte rapporteras som avvikelse i Närvårdssamverkan)
*Definition av vårdskada enligt Patientsäkerhetslag
Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom
samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid
patientens kontakt med hälso- och sjukvården.
Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som
1. är bestående och inte ringa, eller
2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.
**Definition av missförhållande enligt socialstyrelsen
Med missförhållanden avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av
försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har
inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller
fysiska eller psykiska hälsa.
Med en påtaglig risk för ett missförhållande avses att det är fråga om en uppenbar och
konkret risk för ett missförhållande.

