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Suicid som lex Maria anmälts 

2014 2015 2016 2017 
t.o.m aug 

20 år och yngre 1 4 0 0

21-30 år 7 5 7 2

Totalt oavsett

ålder
26 19 10 11



Vad är då en lex Maria?

• Lex Maria ska, genom lärande och förändring, förstärka 

patientsäkerheten och göra vården säkrare. 

• Genom en utredning kan vårdgivaren förebygga att liknande 

händelser inträffar i framtiden och den drabbade patienten, 

eller dennes närstående, kan också få möjligt att få klarhet i 

vad som faktiskt inträffat och varför skadan eller sjukdomen 

uppstått. 

• IVO:s roll är att granska vårdgivarens utredning. 

• Lex Maria är en integrerad del i vårdgivarnas systematiska 

patientsäkerhetsarbete och omfattas av bestämmelserna i 

Patientsäkerhetslagen (2010:659).



Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

skriver…..

• Låt anmälningarna bli underlag för diskussion, 

erfarenhetsutbyte och lärande. Besluta om åtgärder som är 

förankrade och genomförbara. Eftersträva åtgärder som 

leder till bestående förändringar över tid. Följ upp redovisade 

åtgärder.



OBS! Om du behöver justera 

bilden inom ramen –

dubbelklicka på bilden och 

välj verktyget ”Beskär” som 

dyker upp i menyn. 

Två nya föreskrifter trädde i kraft 1 

september 2017

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-

FS 2017:40) om vårdgivares systematiska 

patientsäkerhetsarbete. 

• Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter 

(HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som 

har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 

vårdskada (lex Maria)



• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2005:28) om anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria 

upphör.



Ny lex Maria föreskrift 

• Från och med den 1 september 
2017 kan vårdgivare göra lex Maria-
anmälan via en e-tjänst på IVO:s
webbplats. Möjligheten att anmäla 
via blankett finns kvar. 

• Den obligatoriska lex Maria-
anmälan vid självmord (4 kap. 2 §
SOSFS 2005:28) har tagits bort. 
Självmord och självmordsförsök ska 
dock även fortsättningsvis anmälas 
till IVO om det bedöms röra sig om 
en händelse som har medfört eller 
hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada.



Det börjar med en avvikelse….

• En inte förväntad händelse i 
verksamheten som medfört eller 
kunnat medföra skada för en patient 
(SOSFS 2011:9)



Avvikelsehanteringsprocessen

En avvikelse* är 
rapporterad 

*Med avvikelse menas 
negativ händelse el 

tillbud
SOSFS 2011:9

Avvikelsen tas om 
hand av enhetens 
avvikelseansvarig 

Röd avvikelse till 
verksamhetschefen

Gul avvikelse till 
analysteamet för 
ställningstagande

Grön avvikelse till 
enhetens 

förbättringsarbete

http://insidan.nll.se/Vardens-arbetsatt/Patientsakerhet-smittskydd-vardhygien/Patientsakerhet-/Patientsakerhet/


Avvikelsehanteringsprocessen

Verksamhets
chef, chefläkare el 

annan chef har ansvar 
att initiera händelse-

analys

Vid allvarlig skada, 
sjukdom som patient 

drabbats av eller 
utsatts risk för att 

drabbas av ska en Lex 
Maria anmälan göras

(SOSFS 2005:28) 

Målet är 
en säker 
vård för 

patienten

BILD 10 Birgitta Boqvist 2017-10-04

http://insidan.nll.se/Vardens-arbetsatt/Patientsakerhet-smittskydd-vardhygien/Patientsakerhet-/Patientsakerhet/


Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört 

eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria. 

En vårdskada räknas som allvarlig 
om den

• är bestående och inte ringa

• eller har lett till att patienten avlidit 
eller fått ett väsentligt ökat 
vårdbehov

• Bedöms vara undvikbar.

2017-

10-04



Suicid är en vårdskada om…..

• hälso- och sjukvården hade kunnat vidta adekvata åtgärder 

för att förhindra självmordet men så inte har skett.





Händelseanalys

• Vad har hänt?

• Varför har det hänt?

• Hur förhindrar vi att det händer igen?



Exempel på händelser som föranlett lex 

Maria anmälan och berör unga vuxna

• Under permission tar personen sitt liv

• Personen tar sitt liv inskriven på vårdenhet

• Under psykiatrisk öppenvårdsbehandling tar personen sitt liv

• Person med kronisk smärta tar sitt liv

• Person med öppenvårdskontakt med hälsocentral tar sitt liv

• Person tar sitt liv efter besök på psykiatrin i väntan på 

specialistbedömning



Exempel på bakomliggande orsaker och åtgärder

• Riskfaktorer observerades inte 

• Missbruksproblematiken 
uppmärksammas inte i 
bedömningsfasen

Exempel på bakomliggande orsaker

• Tydliggöra vad en bedömningsfas 
ska innehålla, 

• Införa rutinmässig drogscreening vid 
fördjupad bedömning för att tidigt få 
grepp om eventuell drogproblematik i 
syfte att ge adekvat behandling.

Exempel på åtgärder



• Patienten fick vänta på 
specialistbedömning

• Patienten tilldelas ingen 
kontaktperson.

Exempel på bakomliggande orsaker

• Tydliggöra riktlinjer och prioritering för 
omhändertagandet av unga vuxna

• Minska väntetider till nybesök, 
återbesök och specifika terapier.

• Prioriteringsordning revideras vilket 
ska vara klart senast xxxxx

• förtydligande av vad som ska ingå i 
bedömningsfasen liksom rutiner för 
drogscreening 

Exempel på åtgärder



• Brister i omhändertagande i 
samband med vårdövergången. 
Snabb uppföljning för att trygga 
patient och närstående. 

• Brister i samverkan runt den 
individuella planen.

Exempel på bakomliggande orsaker

• Verksamheten har arbetat med att 
trygga vårdövergångarna först som 
ett  pilotprojekt sen har arbetssättet 
permanentats. 

• primärvården och socialtjänsten i har 
påbörjat gemensamt arbete kring 
individuell plan (SIP).

Exempel på åtgärder



– Avvikelsehanteringen och utredning 

av händelser samt de olika 

systemen för synpunkter, 

anmälningar och rapportering är 

viktiga källor som kan leda till ökad 

medvetenhet och kunskap om risker 

i verksamheten.

Systematisk patientsäkerhetsarbete för att minska 

vårdskador



• Att gå från att utreda händelser till att arbeta med risker

• Från ”Säkerhet I” till ”Säkerhet II”

• Från reaktiv till proaktiv. 



Alla kan inte göra allt. 

Men alla kan göra något.

Varje utrett självmord där man konstaterar brister som går att 

åtgärda, kan bidra till att förebygga ytterligare självmord.
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