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Pressmeddelande 

 

Anmälan Lex Maria och Lex Sarah 
Lindesbergs kommun har Lex Maria-anmält flertalet händelser där en medarbetare 
utgjort risk för vårdskada i arbete med patienter. Lex Sarah utredning är inledd mot 
bakgrund av brister i omvårdnaden och en anmälan har gjorts till IVO.  
 
I anmälan tas händelser upp där medarbetaren har gett patienter injicering av 
narkotikaklassat läkemedel utan läkares ordination. 
 
Vidare anmäls händelser där medarbetaren systematiskt varit bristfällig i sin dokumentation 
gällande att informera andra medarbetare om åtgärder. Anmälan tar också upp händelser där 
den enskilde medarbetaren gett felaktig information till anhöriga.  
 
Anmälningarna inkluderar också händelser där medarbetaren medvetet frångått rutiner 
gällande användning av skyddsutrustning och därmed riskerat vårdskada. Vidare beskrivs 
händelser där medarbetaren medvetet frångått rutiner gällande nutrition, hygien och 
omvårdnad och därmed utgjort en risk för patienters hälsa.  
 
Arbetsgivaren bedömer att medarbetaren är en patientsäkerhetsrisk både vid 
läkemedelshantering och omvårdnad. Medarbetaren är omplacerad. Lex Sarah utredning är 
inledd och en anmälan har gjorts till IVO - Inspektionen för vård och omsorg.  
 
Vad är en Lex Maria?  
Om en vårdtagare har fått en allvarlig skada eller riskerat att få en allvarlig skada ska vi som 
vårdgivare anmäla händelsen till IVO- Inspektionen för vård och omsorg. Med anmälan som 
grund kan vi vidta de åtgärder som behövs för att händelsen inte ska inträffa igen.  
 
Vad är en Lex Sarah? 
I enlighet med Lex Sarah är den som arbetar med omsorg om äldre skyldig enligt 
socialtjänstlagen att vaka över att alla äldre får god omvårdnad och att de lever under trygga 
förhållanden. Det finns också en skyldighet att anmäla om någon utsätts eller har utsatts för 
allvarliga missförhållanden. I Lex Sarah ingår också en skyldighet för den som bedriver 
verksamheten att om ett rapporterat missförhållande eller en påtaglig risk för ett 
missförhållande är allvarliga snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg.   
 
 
 
För mer information kontakta:  
Mladenka Gustafsson, förvaltningschef, Socialförvaltningen 070-546 92 67 
 
 


