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LEX SARAH FÖR UTREDARE OCH PERSONAL INOM SOCIALTJÄNSTEN OCH LSS  

–  v a d  s k a  r a p p o r t e r a s  o c h  h u r  s k a  r a p p o r t e r n a  u t r e d a s ?  

P R O G R A M P U N K T E R  

Praktisk tillämpning av lex Sarah inom socialtjänsten och LSS  

– Grundläggande bestämmelser i socialtjänstlagen och föreskrifterna om lex Sarah.  

– Vad betyder det att alla verksamma inom socialtjänsten ska medverka till god kvalitet? 

– Vad innebär att verksamheten är av god kvalitet?  

– Definitionen av vilka som anses verksamma inom socialtjänsten. 

– Definition och avgränsning av verksamhet som omfattas av lex Sarah. 

– Rapport redan om någon kan komma i fråga för en insats – exempelvis vid bristande hantering av aktualiseringar eller 

vid brister i det uppsökande ansvaret.  

– Vad innebär kravet på att alla missförhållanden ska anmälas? 

– När ska en avvikelse från god kvalitet ses som ett missförhållande?  

– Definition av vad som anses som ett missförhållande.  

– Vad avses med hot mot eller konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. 

– Särskilt om stölder som missförhållanden.  

– Vad gäller när andra huvudmän avviker från god kvalitet?  

– Gränsdragning gentemot brister som istället ska hanteras enligt patientsäkerhetslagen (lex Maria) eller andra 

författningar. 

– Vad är ett allvarligt missförhållande – när ska anmälan ske till IVO? 

Nämndens ansvar och skyldigheter 

– Nämndens informations- och utredningsansvar.  

– När behöver uppgifter som rör lex Sarah delegeras?  

– Särskilt om nämndens skyldighet att fastställa rutiner.  

Rapportmottagande och utredning 

– Synpunkter på val av rapportmottagare och utredare.  

– Lämpliga rutiner och former för rapporteringen m.m. 

– Gränsdragning mellan en lex Sarah rapport och ett klagomål.  

– Utredningens struktur och innehåll.  

– Utredning av händelseförloppet – hur långt ska man gå? 

– Vad ska enskild brukare/klient informeras om?  
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– Enskilds samtycke vid kontakt med andra huvudmän.  

– Anhöriga och lex Sarah. 

– Utredning av rapport som gäller barn eller personer med nedsatt beslutsförmåga.  

– Värdering av enskilds och personalens uppgifter i utredningen.  

– Hantering av motsägelsefulla uppgifter om en händelse.  

– Kartläggning av orsakerna till det inträffade.  

– Tekniker för kartläggning av orsakssamband och grundorsaker till händelseförloppet.  

– Olika tillvägagångssätt för identifiering av åtgärder som ska vidtas för att förhindra att något liknande inträffar igen.  

– Kartläggning och analys av tidigare händelser och då vidtagna åtgärder. 

– Uppföljning av vidtagna åtgärder, egenkontroll och riskanalys enligt SOSFS 2011:9. 

– Former för beslut eller ställningstagande. 

– Utredning som avslutas utan beslut.  

– Utredning av allvarligt missförhållande och anmälan till IVO.  

– Dokumentation av lex Sarah ärendet.  

– Vad ska dokumenteras i Lex Sarah-ärendet respektive enskildas personakter? 

– Diarieföring och lex Sarah.  

Hantering av klagomål och synpunkter  

– Klagomål och synpunkter från klienter, brukare eller andra - vad gäller enligt Socialstyrelsens kvalitetsföreskrifter? 

– Skillnader mellan utredning av klagomål och hantering av medborgarsynpunkter.  

– Särskilt om hantering av klagomål och synpunkter som indikerar missförhållanden.  

Lex Sarah i kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 

– Nödvändiga rutiner i ledningssystemet för klagomålshantering, avvikelser från god kvalitet och missförhållanden.  

– Periodisk sammanställning och analys av avvikelser och rapporter.  

– Identifiering av systematiska brister och förbättringsåtgärder.  

Övriga frågor som tas upp av deltagarna – diskussion och svar 
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F Ö R E L Ä S A R E   

Lea Reinholdsson, verksamhetschef KOMMUNLEX AB  

Lea är systemvetare med utbildning från Stockholms universitet samt certifierad konsult i kvalitetsledning, kvalitetssäkring, 

översyn och utvärdering. Lea har mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete inom offentlig förvaltning bl.a. för enskilda 
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kommuner, svenska kommunförbundet/SKL, SCB, Riksförsäkringsverket, Barnombudsmannen samt även franska ADETEF, EU 

och Världsbanken. 

På Kommunlex arbetar Lea med verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring i enlighet med de författningsreglerade kraven 

för socialtjänsten, LSS, den kommunal hälso- och sjukvården samt elevhälsan. 

Lea genomför verksamhetsöversyner, genomlysningar och utvärderingar av kommunal verksamhet och specialiserar sig på 

utveckling av ledningssystem samt avvikelsehantering och rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah och patientsäkerhetslagen.  

Lea ger även stöd, rådgivning och kompetensutveckling till enskilda kommuner. 

 

 

 

 

 


