
Lex Sarah 
 

Rapporterande förvaltning:  Förvaltningen för funktionsstöd 

 

På denna blankett fyller ni i varje händelse som rapporterats vidare till IVO, var god och fyll 

i; 

 

▪ Ange om händelsen inträffat under kvartal 1, 2021 

▪ IVO:s diarienummer 

▪ Vilken verksamhet; exempelvis Äldreomsorg, IFO, dagverksamhet 

▪ Egen/annan; exempelvis kommunal eller privat utförare 

▪ Typ av händelse, exempelvis om en vårdtagare/ klient blivit slagen av annan person 

▪ Vidtagna åtgärder för att skydda den enskilde; beskriv kortfattat vad som gjorts 

▪ Vidtagna åtgärder för att händelsen inte ska upprepas; beskriv kortfattat vad som 

vidtagits 

 

Händelse 1 

 

Kvartal IVO:s diarienummer Verksamhet Egen/Annan 

1 3.1.2-04608/2021-2 Daglig verksamhet Egen 

 

Typ av händelse 

Utredning med anledning av inkommen avvikelserapport som föremål för lex Sarah. 

Rapporten är registrerad av enhetschef 2020-09-03 för händelse 2020-09-03. I rapporten 

framgår att enhetschef får kännedom om att deltagares personuppgifter delats i systemet 

OneDrive. Information om arbetssättet skall ha kommit från övergripande stödpedagog, 

stödpedagoger och tidigare chef och innefattar hur personal ska dela dokumenten mellan 

sig i OneDrive. Det är ett systematiskt arbete som gjorts av hela personalgruppen. Alla 

deltagare har dessa typer av mappar i OneDrive som personal, övergripande stödpedagog 

och stödpedagoger delar med varandra. Dokumenten innehåller känsliga uppgifter om 

deltagarna såsom namn, personnummer, adress, medicinsk information och utförande av 

aktivitet. Dessa dokument delas även med personal som inte längre arbetar i verksamheten. 

Arbetssättet har pågått i under 4 år och rör minst 26 brukare. 

 

Utredare bedömer att det i verksamheten vid tidpunkten för händelsen förelegat stora och 

systematiska brister i hantering av sekretess, rättssäkerhet och hantering av social 

dokumentation. Bristerna omfattar en tidsperiod på fyra år och de har inneburit allvarliga 

konsekvenser för ett stort antal brukare som fått sekretessuppgifter delade med obehöriga. 

Arbetssättet har tillämpats och har fått fortgå genom anvisning från arbetsledning i 

verksamheten. Utredare bedömer att händelsen avser ett allvarligt missförhållande enligt 

lex Sarah vilket föranleder en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 

 

Vidtagna åtgärder för att skydda den enskilde 

• Tagit bort all information om deltagare på OneDrive 

• Skyndsamt lagt in allt material i verksamhetssystemet Treserva 

• Utbildning av personal i socialdokumentation, användande av Treserva 

• Berörda deltagare är informerade om händelsen 

 



 

Vidtagna åtgärder för att händelsen inte ska upprepas 

• Enhetschef har informerar områdeschef om händelsen, 2020-09-03  

• Enhetschef informerar GDPR-ansvarig i stadsdelen som även besöker 

verksamheten. 

• Dåvarande beskrivning av rollen övergripande stödpedagog har tagits bort 

 

Framtagen handlingsplan i verksamheten innefattar:  

• Att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten och avvikelser 

uppmuntras och hanteras 

• Att utbildning av all personal kommer ske i socialdokumentation och i användande 

av Treserva 

• Att egenkontroller av social dokumentation kommer ske regelbundet för att 

säkerställa kvalitet 

• Att roller och mandat i verksamheten är tydliggjorda 

 

 

 

 


