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1 Inledning  

Lex Sarah är ett sammanfattande namn för de bestämmelser som reglerar anställdas med 

fleras skyldighet att rapportera ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett 

missförhållande enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

Bestämmelserna om lex Sarah omfattar även skyldigheten att utreda, avhjälpa och 

undanröja ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande samt att anmäla 

ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Den nämnd som ansvarar för verksamhet inom socialtjänst eller enligt lagstiftningen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade ska fastställa och dokumentera rutiner för 

hur arbetet med lex Sarah ska fullgöras. I Tranemo kommun är kommunstyrelsen 

ansvarig nämnd. Enligt Tranemo kommuns Riktlinjer för styrdokument motsvaras 

begreppet rutin lokalt av begreppet regler. 

1.1 Syfte 

Rapporteringen av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden är en 

viktig del av socialtjänstens systematiska kvalitetsarbete. Bestämmelserna om lex Sarah 

ska hjälpa verksamheten att utveckla sin kvalitet och komma till rätta med brister i den 

egna verksamheten så att inte liknande missförhållanden uppstår igen. Var och en som 

fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs 

och de insatser som genomförs är av god kvalitet.  

1.2 Lagstiftning 

Denna rutin grundar sig på 14 kap. 2–7 §§ socialtjänstlagen (2001:43), SoL, och 23 e och 24 

a–24 g §§ lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah.  

1.3 Tillämpningsområde 

Bestämmelserna om lex Sarah ska tillämpas både vid handläggning av ärenden och vid 

genomförande av insatser. Anställdas skyldighet att rapportera gäller alla händelser som 

ingår i de kontakter som en enskild har med socialtjänsten. Det vill säga från det att den 

enskilde ansöker om en insats och sedan under den tid som insatser med stöd av SoL och 

LSS pågår. Även verksamhet inom SoL som är uppsökande och förebyggande eller 

stödinsatser som förmedlas utan föregående biståndsprövning (service) omfattas av 

bestämmelserna. 

1.3.1 Yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet 

Den som i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, på uppdrag eller genom avtal, 

fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska informera kommunstyrelsen om de rapporter 
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han eller hon har tagit emot. Informationen ska lämnas inom en vecka efter det att 

rapporten tagits emot och ska rapporters löpande under året. Detta gäller oavsett om 

insatser sker enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, eller om insatserna 

tillhandahålls enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. 

1.3.2 Personlig assistans 

Den som får ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS eller 

assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (SFB) kan välja att själv 

anställa sina personliga assistenter eller låta assistenterna vara anställda av en juridisk 

person (till exempel aktiebolag, förening eller kooperativ). I de fall den 

assistansberättigade själv anställer sina assistenter omfattas verksamheten inte av 

bestämmelserna om lex Sarah. Om den assistansberättigade däremot låter de personliga 

assistenterna vara anställda av en juridisk person, såsom kommunen, omfattas insatsen 

av bestämmelserna om lex Sarah. 

1.3.3 Legitimerad personal 

Inom socialtjänsten omfattar bestämmelserna om lex Sarah i regel inte legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal. Legitimerad personal bör dock alltid informera närmsta ansvarig 

chef inom socialtjänsten om det inträffade. Ansvarig chef rapporterar därefter händelsen.  

Om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal förutom hälso- och sjukvårdsuppgifter 

utför uppgifter inom socialtjänsten omfattas de dock av bestämmelserna om lex Sarah.  

2 Rapporteringsskyldigheten  

Anställda med flera ska genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för 

missförhållanden som rör den som får eller kan komma ifråga för insatser i 

verksamheten.  

2.1 Vem ska rapportera? 

• Anställd inom socialtjänst inklusive verksamhet enligt LSS 

• Uppdragstagare - ledsagare, kontaktperson, kontaktfamilj, jourhem eller inhyrd 

personal från bemanningsföretag  

• Praktikant eller motsvarande under utbildning  

• Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program  

Däremot har frivilligarbetare, familjehemsförälder, tillfälligt inhyrd personal (exempelvis 

hantverkare), anhöriga, god man eller förvaltare inte någon rapporteringsskyldighet.  
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2.2 Vad ska rapporteras? 

Missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden som inträffat i den egna 

verksamheten ska rapporteras. 

Med missförhållande avses såväl utförda handlingar, som handlingar som någon av 

försummelse eller av annat skäl struntat i att utföra, och som innebär eller har inneburit 

ett hot mot eller medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet, fysiska eller psykiska 

hälsa. Med påtaglig risk för missförhållande avses en uppenbar och konkret risk, som om 

det inträffat, hade medfört konsekvenser för den enskilde.  

I tabell 1 och 2 beskrivs exempel på missförhållanden.  

  

Brister Exempel 

Bemötande  När avsteg görs från respekten för den enskildes 

självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet.  

Rättssäkerhet 

 

Bristande dokumentation i beslut/ genomförandeplan, 

hantering av personuppgifter på felaktigt sätt etc.  

Utförande av insats Insats utförs på ett felaktigt sätt eller inte alls 

Fysisk miljö, utrustning och 

teknik  

Trasiga handtag, trygghetslarm eller 

verksamhetssystem som inte fungerar  

Tabell 1 – Exempel på brister 

 

Insatser enligt SoL och LSS bygger på frivillighet. Det innebär att de inte kan ges mot den 

enskildes vilja. Dessa lagar innehåller inga bestämmelser som tillåter användning av 

tvångsåtgärder eller inlåsning.  

 

Övergrepp Exempel 

Ekonomiska Stöld av egendom eller pengar 

Fysiska Slag, hårdhänt handlag, nypningar etc. 

Psykiska Hot om bestraffning, trakasserier, kränkande 

bemötande direkt eller indirekt (via internet etc.)  

Sexuella Kroppsliga och psykiska (anspelningar) övergrepp 

Tabell 2 – Exempel på övergrepp 

2.3 När ska rapportering ske? 

Rapportering ska ske genast när den som omfattas av rapporteringsskyldigheten 

uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för 

missförhållande.  

2.3.1 När man inte är i tjänst (ledig, semester etc.) 

Det finns inga bestämmelser som säger att man måste fullgöra rapporteringsskyldigheten 

när man inte är i tjänst. Däremot omfattar rapporteringsskyldigheten även sådant som 

man fått kännedom om när man inte varit i tjänst. Det innebär att 

rapporteringsskyldigheten ska fullgöras omgående när man åter är i tjänst. 
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2.4 Hur går det till att rapportera? 

Samtliga verksamheter utom HVB (Hem för vård och boende) /stödboende för 

ensamkommande barn och Myndighetsfunktionen (MyF) använder verksamhetssystemet 

Treserva för att registrera händelser, i systemet kallat avvikelser. I verksamhetssystemet 

redovisas händelsen för närmsta chef som tillsammans med vård- och omsorgspersonal 

ansvarar för att analysera händelsen.  

HVB och Myndighetsfunktionen rapporterar på särskild blankett som finns tillgänglig 

bland sektionens mallar i Word och på Intranätet. Blanketterna registerförs i särskild 

pärm, original hos områdes-/myndighetschef samt kopia hos socialt ansvarig samordnare 

(SAS). Områdes-/myndighetschef ansvarar för att tillsammans med sin personal 

analysera händelsen. 

I de fall händelsen kräver fördjupad utredning ska impuls lämnas till SAS. Detta kan ske 

genom att kryssruta för lex Sarah används i verksamhetssystemet tillsammans med 

avisering i meddelandefunktionen eller genom muntlig kontakt med SAS.  

2.4.1 Uppdragstagare, praktikant och deltagare i 

arbetsmarknadspolitiska program 

Uppdragstagare, praktikanter och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program 

rapporterar på särskild blankett som finns tillgänglig bland sektionens mallar i Word och 

på Intranätet. Rapporten lämnas därefter till närmsta chef. Beroende på var i 

verksamheten uppdragstagaren, praktikanten eller programdeltagaren finns hanteras 

rapporten därefter utifrån verksamhetens förutsättningar (registreras i Treserva eller 

registerförs i pärm).  

2.4.2 Avvikelse som inte är personbunden 

Om avvikelsen inte är personbunden, dvs. inte kan rapporteras i verksamhetssystemet, 

ska särskild blankett som finns tillgänglig bland sektionens mallar i Word och på 

Intranätet användas. Rapporten lämnas därefter till närmsta chef och kopia skickas till 

SAS. Närmsta chef ansvarar för att analysera händelsen.  

I de fall händelsen kräver fördjupad utredning ska impuls lämnas till SAS genom 

muntlig kontakt.  

2.4.3 Mottagare av rapport 

Närmsta chef bör dagligen kontrollera de avvikelserapporter som registrerats för sin 

verksamhet. Om uppgifter om en avvikelse lämnas muntligt ska den anställde uppmanas 

att snarast rapportera detta i verksamhetssystemet alternativt att chef dokumenterar 

rapporten. 
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2.4.4 Hantering vid ordinarie chefs frånvaro 

När ordinarie chef är ledig ska en ersättare vara utsedd. Ersättaren ska underrättas om 

avvikelsen och vid vilken enhet/avdelning rapporten registrerats alternativt 

avvikelsenummer. 

2.4.5 Anonym rapportering 

Den som rapporterar anonymt har inte fullgjort sin rapporteringsskyldighet enligt 

bestämmelserna i Lex Sarah.  

Får verksamheten en anonym rapport ska den dock tas emot och hanteras som vanligt. 

2.5 Om chef berörs av missförhållandet och jävssituationer 

Den som utreder ett missförhållande eller en risk för missförhållande bör uppfattas som 

neutral och opartisk. Berörs närmsta chef av ett missförhållande eller en påtaglig risk för 

ett missförhållande ska rapportering ske till funktions-/sektionschef alternativt till SAS 

som också ansvarar för att utreda rapporten. Rapportering sker i dessa fall initialt 

muntligt. Funktions-/sektionschef/SAS ansvarar för att informationen dokumenteras. 

Funktions-/sektionschef ansvarar för att åtgärder vidtas och att berörda (både personal 

och enskild) ges information. 

2.5.1 När brist i ledning och styrning är orsak till händelsen 

Uppmärksammar berörd chef i sin utredning av händelsen att ledning och styrning är en 

del av eller hela grundorsaken till händelsen ska utredningen av händelsen lämnas till 

SAS för fortsatt handläggning. 

2.5.2 Vem är jävig? 

Enligt 6 kap. 24 och 25 §§ kommunallagen (1991:900), KF, samt 11 och 12 §§ 

förvaltningslagen (1986:223), FL, är den som ska handlägga ett ärende jävig om: 

1. saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller 

någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig 

nytta eller skada för honom själv eller någon närstående, 

2. han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för 

någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, 

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten 

till, 

4. han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller 

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 

förtroendet till hans opartiskhet i ärendet 

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse. 

Är SAS berörd av ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande eller jävig 

ska ärendet utredas av MAS eller sektionschef. 
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2.6 Information till rapporteringsskyldiga 

Ansvarig närmsta chef ansvarar för att ge information om lex Sarah-rutin och 

rapportering, både muntligen och skriftligen, vid nyanställning eller påbörjad 

praktikperiod. Informationen bör sedan ges fortlöpande, dock minst en gång per år. 

Information till tillsvidareanställda görs i december varje år. SAS ansvarar för att ta fram 

stödmaterial till genomgångarna. Sommarvikarier informeras i maj/juni och övriga 

nyanställda löpande under året.  

3 Skyldighet att avhjälpa och undanröja  

Ansvarig närmsta chef ansvarar för att bedöma och vidta de omedelbara åtgärder som 

krävs för att avhjälpa och undanröja missförhållandet. Åtgärderna ska dokumenteras. 

Närmsta chef ansvarar vidare för att göra polisanmälan om så är relevant.  

Analys av missförhållandet ska göras omgående, utgå från Instruktion för analys av 

avvikelser. Är händelsens allvarlighetsgrad minst 6 ska kontakt tas med SAS. Om 

konsekvensen är katastrofal (5) eller om den sammanvägda allvarlighetsgraden är 10 

eller mer ska information om händelsen omgående lämnas till SAS för fördjupad 

utredning.  

Innebär åtgärderna förändringar i processer eller rutiner ska kontakt tas med 

funktionschef eller SAS för diskussion. Lärdomen av att åtgärda ett missförhållande eller 

en påtaglig risk för ett missförhållande ska spridas i organisationen. Funktions-

/myndighetschef ansvarar för övergripande implementering av förändringar. 

3.1 Dokumentera i Treserva 

Utgå från Instruktion för analys av avvikelser. Ansvarig närmsta chef registrerar vilka 

åtgärder som vidtagits i Treserva med anledning av rapporten. Dokumentera vid behov 

att kontakt med SAS eller MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) skett eller att 

rapporten lämnats vidare för fördjupad utredning. 

3.2 Dokumentera i pappersformat 

Utgå från Instruktion för analys av avvikelser MyF och HVB. Ansvarig närmsta chef 

dokumenterar på blanketten Analys av avvikelser vilka åtgärder som vidtagits med 

anledning av rapporten. Dokumentera vid behov att kontakt med SAS skett eller att 

rapporten lämnats vidare för fördjupad utredning. 

3.3 Information till enskild 

Vid fördjupad utredning, där SAS utreder rapporten, ska närmsta chef kontakta den 

enskilde eller dennes ställföreträdare och informera om att utredning kommer att ske.  
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Närmsta chef ansvarar för att ha kontakt med den enskilde under utredningstiden och 

stödja den enskilde vid behov. Närmsta chef ansvarar vidare för att informera den 

enskilde om vad utredningen slutligen resulterat i. Dokumentera kontakt i den enskildes 

journal.  

I de fall den enskilde inte informerats ska skälen till detta dokumenteras. 

3.4 Information till berörd personal 

Rapporterade händelser och åtgärder ska diskuteras i personalgrupp, förslagsvis i 

samband med omvårdnadsplanering alternativt team- eller arbetsplatsträffar.  

Vid de tillfällen en rapport lämnas för fördjupad utredning ska information om det 

lämnas till berörd personal.  

När en fördjupad utredning är klar ska resultatet av den diskuteras på APT. 

3.5 Stöd till berörd personal 

Ansvarig närmsta chef ansvarar för att vid behov ge stöd till den enskilde, den personal 

som rapporterat och den personal som rapporten berör. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

finns information om arbetsgivarens skyldigheter när det gäller systematiskt 

arbetsmiljöarbete och skyldighet att tillhandahålla krisstöd till anställda. 

4 Att utreda ett missförhållande 

Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som har rapporterats ska 

dokumenteras och utredas utan dröjsmål. Händelseförloppet och påverkande faktorer 

ska kartläggas. Utredningen ska ske noggrant. En utredning ska dock inte vara mer 

omfattande än vad omständigheterna kräver. Vad som rapporterats avgör utredningens 

omfattning.  

Syftet med utredningen är att förstå varför missförhållandet kunde inträffa i 

verksamheten, inte att peka ut en enskild som syndabock.  

Vid allvarlighetsgrad 6 eller högre ska kontakt tas med SAS för diskussion av händelsen. 

SAS är ett stöd i hur man utreder händelser. 

4.1 Dokumentera i Treserva 

Ansvarig närmsta chef ansvarar för att utreda, bedöma, besluta och i förekommande fall 

avsluta rapporterade händelser. Utgå från Instruktion för analys av avvikelser.  
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4.2 Dokumentera i pappersformat 

Ansvarig närmsta chef ansvarar för att utreda, bedöma, besluta och i förekommande fall 

avsluta rapporterade händelser. Utgå från Instruktion för analys av avvikelser MyF och HVB 

och blankett Analys av avvikelse.   

4.3 Vad utredningen ska innehålla 

Av utredningen ska det framgå när rapporten tagits emot, hur missförhållandet eller 

risken för missförhållande uppmärksammats, om något liknande inträffat i verksamheten 

tidigare och i så fall varför det hänt igen och en bedömning om något liknande skulle 

kunna inträffa igen. 

Vidare ska utredningen beskriva 

• vad som hänt 

• varför det hänt 

• vilka akuta åtgärder har vidtagits  

• resultatet av allvarlighetsbedömning 

• vilka åtgärder som har planerats för att en liknande situation inte ska uppstå igen 

För varje uppgift som dokumenteras under utredningens gång ska det framgå vilket 

datum den inhämtades, varifrån den kommer, vad som är faktiska omständigheter och 

vad som är bedömningar samt namn och befattning på den som dokumenterat 

uppgiften. 

4.3.1 Frågor att ställa 

För att få reda på vad som hänt behöver den som utreder rapporten tala med den 

enskilde, den som lämnat rapporten och de som varit involverade i händelsen. Ibland 

kan kollegor eller tidigare chefer behöva kontaktas. I de fall kontakt med andra 

myndigheter behövs, krävs som regel den enskildes samtycke. 

Bakomliggande orsaker till missförhållandet, alltså varför det hänt kan vara brister i 

kommunikation och information, utbildning och kompetens, styrdokument, omgivning 

och organisation eller teknik. Ytterligare stöd för utredning finns i ”Handbok för 

tillämpning av bestämmelserna om lex Sarah” från Socialstyrelsen. 

4.4 Beslut 

Om det snabbt går att konstatera att det inte är en fråga om ett missförhållande kan 

utredningen stanna vid det. Det vill säga när det rapporterade inte är eller har varit ett 

hot mot eller medfört konsekvenser för enskildes liv, säkerhet, fysiska eller psykiska 

hälsa. Eller om den rapporterade risken ses som obetydlig eller oklar.  

Utredning ska mynna fram i ett beslut; är händelsen ett missförhållande eller inte? Och i 

förekommande fall; är det allvarligt eller inte? Beslutet registreras i Treserva eller skrivs 

på blanketten Analys av avvikelser.  
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Förslag till beslut: 

• Den rapporterade händelsen bedöms inte vara ett missförhållande/påtaglig risk 

för missförhållande (är tillämpbart om händelsen är ett missförstånd, ett 

klagomål/synpunkt eller om händelsen inte inneburit ett hot eller medfört 

konsekvenser för den enskildas liv etc.) 

• Den rapporterade händelsen bedöms som ett missförhållande/ påtaglig risk för 

missförhållande. Den enskilde har drabbats av konsekvenser i form av… eller 

riskerat att drabbas av… 

I de fall rapporten lämnas vidare för fördjupad utredning till SAS så ska detta 

dokumenteras. SAS ansvarar för att fatta ett beslut i ärendet. 

4.4.1 Avsluta  

Mottagande chef av rapporten ansvarar för att avsluta den registrerade avvikelsen i 

Treserva när ett beslut har fattats eller genom att sätta ett slutdatum på blanketten för 

”Analys av avvikelse”.  

Ansvarig chef ska vid behov upprätta en handlingsplan med stöd av vad som 

framkommit som brister i utredningen. 

Beslut och avslut av utredningen ska noteras i den enskilds journal. 

4.5 Fördjupad utredning 

SAS ska utreda ärenden där konsekvensen för den enskilda är katastrofal (5) eller där den 

sammanvägda allvarlighetsbedömningen är 10 eller mer. Överlämning kan antingen ske 

via Treserva eller internpost. SAS utreder om den rapporterade händelsen varit ett 

allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande.  

En händelse som lämnas för fördjupad utredning diarieförs. Handläggningen av ärendet 

sker i Lex. SAS utgår från den utredning och bedömning som ansvarig närmsta chef 

gjort.  SAS arbetar i mall ”Utredning Lex Sarah” och tittar på vad som hänt, varför det hänt 

och vilka åtgärder som genomförts och planerats. SAS gör en allvarlighetsbedömning 

samt jämför om liknande händelse uppstått någon annanstans i verksamheten.  Vid 

bedömning av allvarlighetsgrad används matris för konsekvensgrad och sannolikhet. 

SAS ska bekräfta via meddelandefunktionen i Treserva alternativt via e-post till berörd 

närmsta chef att utredning påbörjats. 

4.5.1 Beslut 

SAS ansvarar för att besluta i en rapporterad händelse som lämnats för fördjupad 

utredning antingen i Treserva eller i pappersformat. Se moment 4.4 för stöd i 

bedömningen. 

När händelsen bedöms som allvarlig ska beslutet beskriva detta. 
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• Den rapporterade händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande/ en 

påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande och anmäls därför till 

Inspektionen för vård och omsorg. Den enskilde har drabbats av konsekvenser i 

form av… eller riskerat att drabbas av… 

4.5.2 Avslut 

Mottagande chef av rapporten ansvarar för att avsluta den registrerade avvikelsen i 

Treserva eller genom att sätta ett avslutsdatum på blanketten för ”Analys av avvikelse”. 

Avslut görs i samband med att ärendet lämnas till SAS för fördjupad utredning.  

SAS hanterar därefter ärendet och kompletterar avvikelsen med information vid behov. 

Det innebär att avvikelsen kan ha två avslutsdatum. SAS meddelar ansvarig närmsta chef 

att utredningen slutförts antingen via Treservas meddelandefunktion eller muntligt efter 

det att ärendet beslutats i kommunstyrelsen.  

Ansvarig närmsta chef ska vid behov upprätta handlingsplan med stöd av vad som 

framkommit som brister i utredningen. Ansvarig chef ska säkerställa att beslut och avslut 

av utredningen noteras i den enskilds journal. 

SAS ska föra statistik på ärenden där fördjupad utredning skett. 

5 Anmälningsskyldighet 

Om den rapporterade händelsen bedöms som allvarlig ska händelsen omgående anmälas 

till IVO. SAS ansvarar enligt delegationsordningen för att göra anmälan. Den utredning 

som genomförts ska bifogas anmälan. Anmälan ska diarieföras.  

Om utredningen inte har avslutats när anmälan till IVO görs, ska utredningen lämnas in 

så snart den är klar, dock senast två månader efter det att anmälan gjorts. 

Anmälan görs på särskild blankett som återfinns på IVO:s hemsida. 

5.1 När SAS inte är i tjänst 

I de fall SAS inte är i tjänst ska förvaltningen utse en förordnad ersättare, alternativt att 

sektionschef utövar den delegerade beslutanderätten.  

6 Redovisning till nämnd 

En sammanställning och analys av samtliga registrerade avvikelser (missförhållanden 

och påtagliga risker för missförhållanden samt vårdskador och risk för vårdskador samt 

synpunkter och klagomål) redovisas årligen till kommunstyrelsen via patientsäkerhets- 

och kvalitetsberättelsen. 
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Kommunstyrelsen informeras löpande under året om de händelser som SAS utrett, 

oavsett om dessa anmäls till IVO eller inte. Ärendet bereds av omsorgs- och 

folkhälsoutskottet (OFU).  

7 Bevarande och gallring av handlingar 

Bestämmelser om bevarande och gallring av handlingar i kommunal verksamhet finns i 

tryckfrihetsförordningen, TF, och arkivlagen (1990:782). Rapporterade missförhållanden 

och påtagliga risker för missförhållanden ska registreras (diarieföras) eftersom de, i de 

flesta fall innehåller sekretesskyddade uppgifter.  

För mer information om bevarande och gallring hänvisas till kommunens 

arkivreglemente.  

8 Lex Sarah och sekretess 

Rapporterade missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden registreras. Det 

innebär att informationen om händelsen är allmän handling (inkommen och upprättad). 

Enskilda personer eller massmedier kan sedan hos nämnden begära att få ta del av 

handlingen eller uppgifter i handlingen. 

8.1 Utlämnande av handling 

Prövningen av om handlingar eller uppgifter kan lämnas ut ska ske skyndsamt.  SAS, 

MAS eller administratör inom omsorgssektionen hanterar begäran om utelämnande av 

handling/uppgift som rör lex Sarah.  

Om bedömningen görs att handlingen helt eller delvis inte kan lämnas ut ska den 

sökande få besked om detta, i först hand muntligen. Avslagsbeslut tas av sektions- eller 

funktionschef (myndighetschef). När beskedet ges ska den sökande även informeras om 

att hen kan begära att kommunen prövar saken. Vill den sökande överklaga krävs ett 

skriftligt avslagsbeslut.  

De uppgifter som omfattas av sekretess (enskilds personliga förhållanden) ska 

”maskeras”, så att det inte går att identifiera en enskild person. 

8.2 Personliga förhållanden 

Med personliga förhållanden avses som regel namn, personnummer, familjesituation och 

direkta uppgifter om hälsotillstånd, men även andra uppgifter som gör att en person kan 

identifieras.  
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Med andra uppgifter kan avses bostadsadress, att brukaren har kontaktperson, namnet 

på den enhet händelsen inträffat, ibland även arbetsledare eller personal.  

9 Rättsliga åtgärder vid sidan av lex Sarah 

Huvudsyftet med lex Sarah är att säkra och utveckla kvaliteten i verksamheten så att 

missförhållanden inte kan uppstå eller upprepas. Vid utredning av ett inträffat 

missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande är det därför väsentligt att 

förstå varför händelsen kunnat ske. Vilka bakomliggande orsaker finns? 

I samband med utredningen kan det dock komma fram att en personal agerat på ett 

sådant sätt att arbetsrättsliga åtgärder kan bli aktuellt. Detta regleras av arbetsrätten. 

Finns misstanke om att händelsen varit en brottslig handling kan det bli aktuellt att göra 

en polisanmälan. Det är också något som den enskilde själv kan välja att göra. 

I vissa fall kan en verksamhet där ett missförhållande inträffat bli skadeståndsskyldig 

gentemot en enskild. För mer information se skadeståndslagen (1972:207). 


