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Löpnummer: 

      

Kön: 

      

Ålder, år: 

      

 

Region: 

      

Sjukhus: 

      

Öppenvårdsmottagning: 

      

Granskad period: 

      månad       år t.o.m.       månad       år 

Antal granskade ÖV-tillfällen: 

      

Antal granskade HV-tillfällen under granskad period: 

      

Granskning utförd av: 

       

Bedömning utförd av: 

      

Vårdmarkörer 

Fyll i funnen 

markör Datum Beskrivning av händelse 

ÖV HV   

V1 Vårdplan saknas                       

V2 Avsaknad av SIP när patienten 

vårdas av flera huvudmän 

                      

 

V3 Orosanmälan till socialtjänsten                       

 

V4 Närståendekontakt är bristfällig                       

 

V5 Suicidriskbedömning eller upp-

följning av suicidförsök saknas 

                      

 

V6 Ökad tillsynsgrad                       

 

V7 Tillkallad konsultläkare/jourläkare 

(heldygnsvård) 

                      

 

V8 Självtillfogad skada                       

 

V9 Somatiskt status saknas                        

V10 Tillägg eller ändring av diagnos                       

 

V11 Oönskad effekt av annan be-

handling än läkemedel 

                      

 

V12 Hot, våld och otillbörlig kontakt                       

 

V13 Vårdrelaterad infektion                       

V14 Dokumentation om misstag                       

 

V15 Övrigt, annan vårdrelaterad risk 

eller misstänkt skada 

                      

 



SOCIALSTYRELSEN 
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Beroendemarkörer 

Fyll i funnen 

markör Datum Beskrivning av händelse 

ÖV HV 

Y1 Skadligt bruk av alkohol 

Y2 Avsaknad av kartläggning av 

hjälpbehov vid substansbruk eller 

beroende  

Y3 Mätvärde för alkoholhalt saknas 

Y4 Avsaknad av åtgärd vid misstanke 

om skadligt bruk av droger 

Markörer för tvångsvård 

T1 Tvångsvård – formella brister 

T2 Tvångsåtgärd 

T3 Konvertering 

T4 Polisbiträde 

Läkemedelsmarkörer 

B1 Två eller fler antipsykotiska läke-

medel samtidigt 

B2 Antikolinergika 

B3 Tre eller fler olika psykofarmaka 

B4 Bensodiazepinbehandling 

B5 Metabola riskvärden 

B6 Läkemedel som kräver regelbun-

den provtagning eller uppföljning 

B7 Läkemedel, övrigt 

Kontinuitets- och övergångsmarkörer 

R1 Besök på psykiatrisk akutmottag-

ning 

R2 Återinskrivning i heldygnsvård 

inom 30 dagar 

R3 Byte av vårdenhet eller behand-

lare 

R4 Oplanerad utskrivning 

R5 Avsaknad av återbesök till läkare 

under mer än 12 månader 

R6 Fast vårdkontakt saknas 

R7 Övrigt, kontinuitet och övergång 
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*En skadas undvikbarhet bedöms enligt följande skala: 1. Skadan var inte undvikbar; 2. Skadan var sannolikt inte undvikbar; 3. Skadan var  

sannolikt undvikbar; 4. Skadan var undvikbar. 

Skador inom heldygnsvård   

Ange skadetyp: 

      

Ange allvarlighetsgrad: 

Mindre   Måttlig   Betydande   Katastrofal  

Undvikbarhetsbedömning*: 

1   2   3   4  

Vilka markörer bidrog till att skadan hittades?: 

      

Skadan har inträffat på annan klinik eller annat sjukhus: 

 

 

Ange skadetyp: 

      

Ange allvarlighetsgrad: 

Mindre   Måttlig   Betydande   Katastrofal  

Undvikbarhetsbedömning*: 

1   2   3   4  

Vilka markörer bidrog till att skadan hittades?: 

      

Skadan har inträffat på annan klinik eller annat sjukhus: 

 

 

Ange skadetyp: 

      

Ange allvarlighetsgrad: 

Mindre   Måttlig   Betydande   Katastrofal  

Undvikbarhetsbedömning*: 

1   2   3   4  

Vilka markörer bidrog till att skadan hittades?: 

      

Skadan har inträffat på annan klinik eller annat sjukhus: 

 

Skador inom öppenvård 

Antal förekommande skador inom öppenvård: 

      

 

Ange skadetyp: 

      

Ange allvarlighetsgrad: 

Mindre   Måttlig   Betydande   Katastrofal  

Undvikbarhetsbedömning*: 

1   2   3   4  

Vilka markörer bidrog till att skadan hittades?: 

      

Skadan har inträffat på annan klinik eller annat sjukhus: 

 

 

Ange skadetyp: 

      

Ange allvarlighetsgrad: 

Mindre   Måttlig   Betydande   Katastrofal  

Undvikbarhetsbedömning*: 

1   2   3   4  

Vilka markörer bidrog till att skadan hittades?: 

      

Skadan har inträffat på annan klinik eller annat sjukhus: 

 

 

Ange skadetyp: 

      

Ange allvarlighetsgrad: 

Mindre   Måttlig   Betydande   Katastrofal  

Undvikbarhetsbedömning*: 

1   2   3   4  

Vilka markörer bidrog till att skadan hittades?: 

      

Skadan har inträffat på annan klinik eller annat sjukhus: 

 

 

Kommentar: 
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