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Manual för rapportör av avvikelse HSL 

I maj 2020 går Vård och omsorg över till att rapportera avvikelse HSL till LifeCare 

Avvikelser. Denna manualen beskriver hur en rapportör ska anmäla en avvikelse som 

hänt. Hur utredande chef eller den som chefen utsett till utredare finns i ”Manualen för 

utredare av avvikelser HSL”. 

Länken till rapporteringsformuläret nås via en ikon på Citrix-skrivbordet ”HSL 

Avvikelserapportering LifeCare”. Tryck på ikonen för att starta rapporteringen. 

   

http://lcomsorg.vellinge.org/wese.deviationweb/?domain=Vellinge&reporttype=Treatm

entInjuries 

Alla rubriker markerade med en stjärna * är obligatoriska att fylla i. Följande sida 

kommer fram:  

Omsorgsavdelningen 
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Under Hjälp finns det ett avsnitt om ”Allmänt om rapporteringsskyldigheten”. 
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När du fyllt i rapporten och tryckt på ”Nästa” får du en sammanfattning av rapporten 

som du granskar innan du trycker på ”Skicka”. Tryck på ”Tillbaka” om du vill ändra 

något i rapporten.  

Om du inte har fyllt i alla obligatoriska fält så kommer du inte vidare. Ej ifyllda 

obligatoriska fält är då markerade.  
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OBS! Du måste trycka på ”Skicka” för att rapporten ska skickas vidare till utredning.  
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När rapporten är skickad får du en bekräftelse och ett rapportnummer.  

 

Notera vilket nummer din avvikelse fick (om du vill följa ärendets gång), detta sparas 

inte och du kan inte söka fram detta senare. Klickar du på ”Rapport status” kommer du 

till en sida där du kan se vad som har hänt. Vill du ha kvar själva länken till sök-rapport 

så spara denna sidan som ett bokmärke i webbläsaren.  

 

Här fyller du i ditt rapportnummer och kan sedan se vilken status avvikelsen har. 

Avvikelsen kan ha följande status: inskickad, mottagen, utredning pågår, beslut/orsak 

att inleda utredning finns inte, utredning avslutad (avslutad) eller avvikelse avslutad.  

 

  


