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Exempe l  a l l va r l i ga  m i s s fö rhå l l anden  ( IVO)  

- Personal har fotograferat enskild brukare med utslag för att visa kolleger och påtala vikten av god 

omvårdnad.  

- Personalen köpt en skål av brukare till lägre värde än skålens egentliga värde (utnyttjande, kränkande 

behandling, ekonomisk förlust, beroendeställning).  

- Omvårdnadsinsatser som har brustit över tid. Avmagrad brukare med långvarig urinvägsinfektion m.m. 

Anhöriga såg till att enskild kom till sjukhus där han avled.  

- Grundorsaker på systemnivå: undersköterskor med otillräcklig kompetens i demens och nutrition, 

bristande rutiner och ständiga byten av enhetschef. Bristande samverkan inom personalgruppen samt 

mellan SoL och HSL.  

- Avliden brukare. Kontokort saknas och uttag har gjorts på brukarens konto efter brukarens bortgång. 

Tydliga misstankar ska lex Sarah rapporteras om det inte finns en naturlig förklaring.  

- Brukare fick saft med förtjockningsmedel som inte var doserad enligt anvisning. Brukaren blev 

samtidigt matad i forcerad takt.  Resulterade i andningsstopp och blåa läppar. Det har visat sig att mat 

med förtjockningsmedel kom i brukarens lungor. Ha även lett till lunginflammation.  

- Nattpersonal på boende gick ut för att röka, blev utelåst. Gick då hem och lämnade sovande brukare 

ensamma utan personal. Personalen återvände till boendet först på morgonen.  

- Ensamkommande ungdomar i sexuella relationer med personal, ibland mot ersättning.  

- Pengar saknades i enskilds plånbok. Plånboken var inlåst i medicinskåp på personalens kontor.  

- Förflyttning skulle enligt rutin ha genomförts med två personal. En personal ville inte vänta på en 

kollega, genomförde förflyttningen själv. Den enskilde gled ur rullstolen när sälen togs bort och slog sig 

allvarligt. Personalen som var på plats rapporterade inte händelsen.   

- Nämnden valde att inte använda polishandräckning vid transport av ungdom till SIS (LVU). Personalen 

som skulle utföra transporten saknad kunskap om transport och hantering av flyktbenägen person. 

Ungdomen avvek.  

- Brukaren gick ut från omsorgsboende barfota och utan ytterkläder på vintern. Personalen märkte inte 

att brukaren var borta, brukaren hittades av förbipasserande nedkyld med sår på fötterna.   

- Brukaren med utåtagerande demens skadade medboende. Det fanns ingen planering för brukaren, 

personalen hade inga kunskaper om BPSD.  

- Personakter sorterades och istället för att arkiveras har akterna skickats till berörda enskilda. En akt 

skickades till fel adress, flera blev återsända då enskilda flyttade från adressen eller avled.   

- Undermålig skötsel av tänderna och munhygien som resulterade i belägringar på brukarens tänder. 

Belägringarna lossnade över tid och hamnade i brukarens mage och lungor.   
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- Brukare med tvångsbeteende som ville vara kvar på toaletten under 22 timmar. Personalen har inte 

lyckats motivera brukaren till att lämna toaletten. Brukaren har inte fått mat eller medicin under tiden. 

Personalen visade sig inte ha någon kompetens om tvångsbeteende. Bristande samverkan med 

regionens psykiatri.  

- Brukaren fick en mobil toalettstol som saknade en fot. Personalen som skulle hjälpa till vid användning 

av stolen var inte på plats. Brukaren ramlade ur stolen, fick med fraktur i käken och hjärnblödning.  

- Bristande bemötande som ledde till att brukare blev rädda och ville inte längre ha hjälp.  

- Anhöriganställd med tillgång till verksamhetssystemet läste uppgifter om andra som hen inte behövde 

för att utföra sitt arbete.  

- Personal uppmärksammade att ett barn hade blåmärken, anmälan till IFO dröjde flera veckor.  

- OBS Brukare som utsattes för sexuella övergrep av annan brukare bedömdes inte vara ett 

missförhållande. Inga brister i verksamheten och därför inga skyldigheter att rapportera till IVO. Kan 

däremot vara fråga om en polisanmälan.  

- Socialsekreterare informerade om LVU på ett oprofessionellt sätt. Förälder reagerade starkt. Tog 

stryptag om sitt barn.   

- Allvarliga brister i myndighetsutövning är när lagstiftning och föreskrifter inte följs och rättssäkerhet 

drabbas.  

- Familjehemsplacerat barn utsattes för övergrepp i familjehemmet. Socialsekreterare 

uppmärksammade inte signaler från barnet, uppföljningen skedde snabbt och barnet fick inte 

utrymme att berätta om övergrepp.  

 

- Larm som kopplades ur under dusch men kopplades inte på igen efter dusch.  

- En man med benägenhet att hoppa från höga höjder placerade av socialtjänster i en lägenhet på fjärde 

våningen. Han hoppade från balkongen och skadades.  

 

 


