5. Lex Sarah
Ärendetyp
Anmälan av ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för
ett allvarligt missförhållande till
Inspektionen för vård och omsorg
(IVO).

Lagrum m.m.
14 kap. 7 § SoL
24 f § LSS

Lägsta delegat
Stadsdelsdirektör
Sociala delegationen Sociala
delegationen

Kommentar
Anmäls till nämnden.sociala
delegationen

5.2

Dokumentera, utreda, avhjälpa eller
utan dröjsmål undanröja ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett
missförhållande.

14 kap. 6 § SoL
24 e § LSS

Lex Sarah-ansvarig
Avdelningschef

Anmäls till sociala delegationen.

5.3

Beslut om att avsluta utredning.

14 kap. 6 § SoL
24 e § LSS

Avdelningschef Lex Sarahansvarig

Anmäls inte.

5.4

Besluta om avskrivning när det är
uppenbart att mottagen rapport inte rör
ett missförhållande enligt lex Sarah.

Stadens riktlinjer för
lex Sarah

Avdelningschef

Anmäls inte.

Lägsta delegat
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig för
rehabilitering (MAR)

Kommentar
Anmäls till sociala delegationen.

5.1

6. Lex Maria, medicintekniska produkter

6.1

Ärendetyp
Anmälan till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) av händelser som medfört
eller hade kunnat medföra allvarlig
vårdskada.

Lagrum m.m.
3 kap. 5 §
Patientsäkerhetslagen
HSLF-FS 2017:41 Lex
Maria och HSLF-FS
2017:40

Delegationsordning
Sida 2 (4)

Ärendetyp
NYTT Utredning av händelser som medfört
eller hade kunnat medföra vårdskada
6.2
Anmälan till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om det finns skälig
anledning att befara att legitimerad
personal inom hälso- och sjukvården
som är eller varit verksam hos
vårdgivaren kan utgöra en fara för
patientsäkerheten.

Lagrum m.m.
3 kap 3§
Patientsäkerhetslagen
3 kap. 7 § Patientsäkerhetslagen
(SFS 2010:659)

Lägsta delegat
Verksamhetschef enligt 4 kap 2§
HSL med stöd av MAS/MAR
Verksamhetschef enligt 4 kap 2§
HSL

Kommentar
Anmäls inte.

6.3

2 kap. 1-2 §§ HSLF-FS
2021:52

MAS/MAR

Anmäls inte.

Verksamhetschef enligt 4 kap
2§ HSL

Anmälas inte.

6.4

Upprätta kompletterande regler för säker
användning och hantering av
medicintekniska produkter (MTP)

Ta fram rutiner för de processer som
behövs för att säkerställa att
verksamheten uppfyller kraven som
ställs användning och hantering av
medicintekniska produkter enligt
gällande föreskrifter och riktlinjer och
regler.

Riktlinjer för hälsooch sjukvård inom
Stockholms stads
särskilda boenden,
dagverksamhet och
dagliga verksamheter Medicintekniska
produkter
2 kap. 1-3 §§ HSLF-FS
2021:52
Riktlinjer för hälsooch sjukvård inom
Stockholms stads
särskilda boenden,
dagverksamhet och
dagliga verksamheter -

Anmäls inte
Anmäls till sociala delegationen.

Delegationsordning
Sida 3 (4)

Ärendetyp
Ta fram rutiner för förskrivning,
utlämnande och tillförande av
medicinteknisk produkt till patient
NYTT Göra bedömning om behörig personals
utbildning är adekvat mot bakgrund av
den kompetens som krävs för att
 vara utbildningsansvarig
 förskriva och utlämna
medicintekniska produkter till
patienter
 ta fram skriftliga anvisningar för
specialanpassade produkter
 vara anmälningsansvarig
avseende negativa händelser och
tillbud med medicintekniska
produkter

Lagrum m.m.
Medicintekniska
produkter

Lägsta delegat

Kommentar

3 kap. 1-2 §§ HSLF-FS
2021:52

Verksamhetschef enligt 4 kap
2§ HSL

Anmäls inte

Utse och dokumentera vem eller vilka av
hälso-och sjukvårdspersonalen eller
annan berörd personal som ska fullgöra
uppgifterna enligt ovan.
NYTT Utse vem eller vilka av den behöriga
4 kap. 1 och 4 § HSLFhälso- och sjukvårdspersonalen som ska FS 2021:52
få förskrivningsrätt förskriva
förbrukningsartiklar som används vid
urininkontinens, urinretention eller
tarminkontinens

Verksamhetschef enligt 4 kap
2§ HSL

Anmäls inte

Delegationsordning
Sida 4 (4)

Ärendetyp
Lagrum m.m.
Göra bedömningar av behörig personals
utbildningar och kompetens för
uppgiften
NYTT Anmälan till IVO om någon har drabbats 3 kap 6 §
av eller utsatts för risk att drabbas av
Patientsäkerhetslagen
annan allvarlig skada än vårdskada till
följd av säkerhetsbrister i verksamheten

Lägsta delegat

Kommentar

Verksamhetschef enligt 4 kap
2§ HSL i samråd med
MAS/MAR

Anmäls till sociala delegationen

