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Verksamhetsområde 
9.5.0 Ledning och 
återkommande 
processer 

Beskrivning 
Specifik ledning och styrning av kärnprocesser som rör insatser för äldre och funktionshindrade. 

Process 

9.5.0.1 Leda och 
styra kärnprocesser 
Aktivitet Handlingstyp Gallring Databärare Sökväg Anmärkning 
Hantera avvikelser Avvikelserapporter 10 år Treserva Personnummer Gallring av enskilda 

avvikelserapporter får 
inte ske om de behövs 
för uppföljning eller 
för framtida 
utredningar i disciplin/ 
patientskadeärende 

Hantera korrespondens 
gällande nämndens 
verksamhet 

Korrespondens från medborgare 
eller organisationer rörande 
förvaltningens övergripande 
verksamhet som inte hör hemma 
inom synpunktshanteringen  

Bevaras Platina Diariet Synpunkter registreras 
i enlighet med process 
1.4 Demokrati och 
insyn 

Hantera korrespondens 
med tillsynsorgan  

Korrespondens ang. klagomål och 
synpunkter mellan vårdgivare och 
patient-/förtroendenämnd/IVO  

Bevaras Platina Diariet 

Hantera anmälningar 
enligt lex Sarah och om 
allvarlig vårdskada eller 

Anmälningar, rapporter och 
utredningar enligt bestämmelser 
om allvarlig vårdskada eller risk 

Bevaras Platina Diariet 



28 
 

risk för allvarlig 
vårdskada (lex Maria) 
 

för allvarlig vårdskada (lex Maria) 
24 § 1 st. 3 kap HSL 
 
Anmälningar, rapporter och 
utredningar enligt bestämmelser 
om lex Sarah 14 kap. 3 § SoL, 24 b 
§ LSS 

Bevaras Platina Diariet  

Hantera beslut som rör 
egna vårdgivaren 

Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd (HSAN), beslut som 
rör egna vårdgivaren 

Bevaras Platina Diariet  

Patientskaderegleringen (PSR), 
beslut som rör egna vårdgivaren 
 

Bevaras Platina Diariet  

Hantera riktlinjer inom 
ledningssystemet för 
kvalitet 

Riktlinjer och andra styr- samt 
stöddokument inom 
ledningssystemet för kvalitet 

Vid inaktualitet Lednings-
systemet för 
kvalitet 

Kvalitetsområden, 
namn på riktlinje 

Ledningssystemet 
finns idag på 
hemsidan, 
upphandling av IT-
stöd ska ske 

Loggningskontroll Riktlinje för loggningskontroll 
 

Bevaras Platina Diariet Rutin för elektronisk 
dokumentation 

Granskningsloggar 10 år Treserva   
Loggkontrollrapporter 2 år Papper  Förvaras hos 

förvaltningens 
registrator. Rapport 
som leder till åtgärd 
läggs som del av 
utredning. 

Hantera instruktioner 
för läkemedelshantering 

Instruktioner för 
läkemedelshantering 

Bevaras Platina Diariet Organisations-
övergripande direktiv 
för läkemedels-
hantering 

 




