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Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt lokal avvi-
kelsehantering 
Socialstyrelsen har i Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2002:4 (M) utgivit 
anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt lokal avvikelsehantering. Före-
skriften ersätter den tidigare föreskriften från 1996, SOSFS 1996: 23.  

De huvudsakliga förändringarna i den nya föreskriften är att patientsäker-
heten sätts i förgrunden, patientens intressen ska tillvaratas. Detta innebär att 
patient eller nära anhörig skall underrättas om inträffad skada. Patienten 
skall också ges möjlighet att beskriva sin upplevelse av händelsen i samband 
med anmälan. Anteckning om att patienten eller närstående underrättats 
skall göras i patientjournalen. 

Vårdgivaren skall utse en person för uppdraget, vanligtvis medicinskt ansva-
rig sjuksköterska, att fullgöra vårdgivarens anmälningsskyldighet enligt Lex 
Maria. Socialstyrelsen skall underrättas om vem som fått detta uppdrag. Den 
anmälningsskyldige har en nyckelfunktion och skall vara en integrerad del i 
ledningens ansvar för kvalitetsstyrning och medicinskt säkerhetsarbete. 

Socialstyrelsens utredningsmetoder förändras. Bland annat skall Socialstyrel-
sens handläggare om möjligt göra utredningsbesök vid den aktuella vården-
heten. Utredningens art och omfattning kan ibland ske på ett förenklat sätt, 
särskilt om adekvata åtgärder vidtagits från vårdgivarens sida. 

Två blanketter medföljer föreskriften. Den ena blanketten används vid anmä-
lan om allvarlig skada och den andra blanketten anmäls vid risk för allvarlig 
skada. 

Föreskriften och informationsbroschyr finns att hämta på Socialstyrelsens 
hemsida www.socialstyrelsen.se  

http://www.socialstyrelsen.se/
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Under NYHETER – Nyutkommit finns föreskriften daterad 2002-06-28 och 
Lex Maria informationen finns daterad 2002-07-08. 

Frågor med anledning av cirkuläret besvaras av Ann Hedberg Balkå, 
tfn 08-452 77 87 och Gabriella Kollander-Fållby tfn 08-452 77 90. 
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