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Säkerhetsavvikelser i MedControl
Specificering till Region Uppsalas generella instruktion för
avvikelsehantering.

Bakgrund
En grundläggande del i allt säkerhetsarbete är att avvikelser rapporteras och utreds. Rapporteringen ger
Region Uppsala och dess förvaltningar möjlighet att uppmärksamma och lära av inträffade händelser och
vidta åtgärder som förhindrar att liknande händelser upprepas. Genom att sammanställa statistik över
säkerhetsavvikelserna kan varje förvaltning och Region Uppsala i stort se vilka avvikelser som är vanligast
och/eller allvarligast. Det är också viktigt att kunna se utvecklingen av säkerhetsavvikelserna över tid. På
detta sätt kan åtgärder sättas in där de behövs bäst och vi kan bedöma om säkerhetsarbetet ger önskad
effekt.

Omfattning
Denna rutin omfattar tillbud och avvikelser som uppkommer i verksamheten samt tillhörande förslag till
förbättringar. Rutinen ska inte förväxlas med avvikelser som uppkommer vid intern eller extern
säkerhetsrevision.

Vad är en säkerhetsavvikelse?
Följande huvudtyper av avvikelser finns att välja i MedControls säkerhetsmodul. Under varje rubrik finns
ytterligare ett antal val för att precisera typ av avvikelse, alternativt väljs kategorin ”övrigt”.













Brand
Explosion
Oavsiktliga larm/brister i larmsystem
Brister i tillträdesskydd
Hot
Våld
Ofredande
Stöld och inbrott/försök till inbrott
Rån
Informationssäkerhet/sekretess
Ekonomisk säkerhet som bedrägeri och förskingring
Skadegörelse mot fastigheter, tekniska system och annan egendom

Situationer där medarbetare skadats eller drabbats av ohälsa ska även rapporteras som en
avvikelse i arbetsmiljömodulen.
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Ansvar och roller
Utöver de beskrivningar av ansvar och roller som finns i ”Avvikelsehantering, generell rutin” gäller
följande vid säkerhetsavvikelser.

Säkerhetssamordnare
Rollen som ärendeansvarig bemannas i ett säkerhetsärende av förvaltningens säkerhetssamordnare med
följande undantag:
Folktandvården
Folktandvårdens Drift- och försörjningsansvarig är ärendeansvarig på Folktandvårdsnivå. På respektive
tandvårdsklinik är arbetsledarna ärendeansvariga.
Akademiska sjukhuset
Ärendeansvariga är säkerhetsfunktionerna vid Säkerhets- och miljöavdelningen på Akademiska sjukhuset.
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