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Sakgranskare 

 

Lex Maria 
  

Inledning 
 

Anmäl vårdskada  
Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna 
regel kallas lex Maria. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659 

 

Syfte 
Vårdgivarens utrednings- och anmälningsskyldighet 
Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet 
och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som 
ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att 
begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra. 

Grunden är det avvikelsearbete som systematiskt ska bedrivas på enheterna, se 
riktlinje och rutin: 

https://sundsvall.se/download/18.64d91c2217f9be278eb2bbb/1647599758085/VON-
2021-00044-14-Riktlinje-Avvikelsehantering-systematiskt-patientsakerhetsarbete.pdf 

https://sundsvall.se/download/18.64d91c2217f9be278eb2bbc/1647599758261/VON-
2021-00044-15-Rutin-Avvikelsehantering-systematiskt-patientsakerhetsarbete.pdf 

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Maria är att granska vårdgivarens 
utredning. Om IVO bedömer att vårdgivarens utredning följer gällande bestämmelser 
avslutar IVO ärendet. 
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Enligt bestämmelserna i Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

• ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt 
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till 
vårdgivaren 

• har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har 
medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada 

• ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra 
en allvarlig vårdskada till IVO. 

 

Beskrivning 

Hälso- och sjukvårdspersonalen rapporterar till vårdgivaren 
Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. I detta syfte ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för 
vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
vårdskada till vårdgivaren. 

Patient eller närstående ska underrättas om att en lex Maria-anmälan ska göras. En 
anmälan enligt lex Maria ska alltid innehålla en utredning. 

 

Vårdgivaren utreder, vidtar åtgärder och anmäler 
När vårdgivaren tar emot en rapport om en händelse som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada ska det rapporterade utredas. Syftet med utredningen 
ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som 
påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att 
hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana 
händelser om de inte helt går att förhindra. 

Om vårdgivaren i sin utredning kommer fram till att vårdskadan är allvarlig eller att 
det funnits risk för allvarlig vårdskada, ska vårdgivaren snarast anmäla detta till IVO. 

https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/utredningavall
varligavardskador.65699.html 
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Privatpersoner kan inte göra lex Maria-anmälningar 
Som privatperson kan man inte göra en lex Maria-anmälan. I stället kan man 
informera IVO eller anmäla ett klagomål till verksamheten. 

 

Referenser 
Anmäl vårdskada IVO https://www.ivo.se/yrkesverksamma/anmal-brister-och-
risker/anmalan-enligt-lex-maria/ 

 

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, Socialtjänst, 
läkemedel, folkhälsa m.m.  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2017-5-24.pdf 

 

 

 


