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Vilken månad avser rapporteringen 
 
 
 
 
____________________________________ 
NAMN PÅ ENHETEN: 
 
 
 
 

o Januari 
o Februari 
o Mars 
o April 
o Maj 
o Juni 
o Juli 
o Augusti 
o September 
o Oktober 
o November 
o December 

 

Rapportering av antal drabbade av Covid19 samt Calici (vinterkräksjuka) respektive 
månad. Avvikelser för fall, läkemedel, trycksår och MTP (medicintekniska produkter) ska 
rapporteras till Ekerö kommuns MAS. Avvikelser ska dokumenteras i 
omvårdnadsjournalen. En vårdskada är enligt patientsäkerhetslagen när en patient 
drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 
kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- 
och sjukvården. 

Allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada. Utredning ska påbörjas på enheten, Mas 
informeras samt kopia på avvikelserapport sändas till Mas. 

Allvarlig avvikelse/ händelse som rör hälso- och sjukvården ska rapporteras till Mas trots att 
ingen vårdskada skett. Kopia på skriftlig händelseanalys ska sändas till Mas. 

Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad. Enligt patientsäkerhetslagen innebär en allvarlig 
vårdskada att den är; 

• bestående och inte ringa, eller  

• har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit  

 

Covid19  
 
Antal boende som testat positivt för Covid19 

 

 

Calici (vinterkräksjuka)  
 
Antal boende som drabbats av vinterkräksjuka  
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Fallrapportering 
Antal fall totalt denna månad  

Antal personer som fallit  

Antal fall utan fallskada  

Antal fall som orsakat sår, svullnad, hematom, 
smärta 

 

Antal fall som orsakat fraktur, vilken sort  
 

Antal fall som orsakat sjukhusvistelse  

 

Läkemedelsavvikelser 
Antal läkemedelsavvikelser totalt denna 
månad 

 

Antal missade signeringar  

Antal uteblivna läkemedelsdoser  

Antal avvikelser som gäller dubbel dos  

Antal avvikelser där fel dos givits  

Andra läkemedelsavvikelser, ange vilka  

 

Trycksårsrapportering 
Antal trycksår denna månad. OBS! samma 
trycksår kan rapporteras under flera 
månader. 

 

Antal trycksår grad 1  

Antal trycksår grad 2  

Antal trycksår grad 3  

Antal trycksår grad 4  

Antal trycksår som uppstått på annan plats  

Antal trycksår som läkt denna månad  

 

Avvikelser som gäller MTP (medicintekniska produkter) 
 
Antal avvikelser som gäller MTP, vilken sort 

 

 
Antal avvikelser som orsakat personskada 

 
 
 

 

Ifylld blankett sänds månadsvis till Ekerö kommuns MAS; 

annicka.pantzar@ekero.se 

mailto:annicka.pantzar@ekero.se

