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Patientsäkerhetsberättelse 2020
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden antar och godkänner patientsäkerhetsberättelsen för den centrala barn- och
elevhälsans medicinska insatser.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Lagen om patientsäkerhet som infördes den 1 januari 2011 innebär ökade krav på vårdgivaren att
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga vårdskador inom
verksamheten.
Patientsäkerhetsberättelsen för 2020 redovisar vilka åtgärder som vidtagits för att öka
patientsäkerheten, samt vilka resultat som uppnåtts.

Ärendet
Beskrivning
Elevhälsans medicinska och skolpsykologiska insats (EMI, EPI) är en del av skolväsendet samtidigt
som den är en del av hälso- och sjukvården och omfattas därför av hälso- och sjukvårdens lagar.
Coronapandemin har präglat året och påverkat de medicinska och de skolpsykologiska insatserna.
Patientsäkerhetslagen (2010:659) syftar till att främja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården.
Det åligger vårdgivaren (Barn- och skolnämnden respektive Utbildningsnämnden) att vidta de åtgärder
som behövs för att förebygga vårdskador och dessutom utreda händelser i verksamheten som har
medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
Risker för vårdskador, avvikelser och klagomål har identifierats av skolsköterskor och via invånare
som kontaktat kommunen. 14 st avvikelser inklusive två skriftliga klagomål har inkommit. Inkomna
avvikelser har handlat om ogjorda uppföljningar av kontrollelever, ogenomförda hälsobesök,
skolsköterskans bristande kontroll vid vaccination, journalhantering då elev flyttat från friskola till
kommunal skola, bristande dokumentation i journaler som inkommit från friskola till kommunal skola,
brister mellan journaldatasystem och utskrift av journalhandling. Ett av klagomålen har lett till att
enhetschefen för EMI har gjort en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
De övergripande målen har varit att erbjuda alla elever lika rätt till elevhälsans medicinska och
skolpsykologiska insatser, att ha rutiner och en organisation som möjliggör fullgörandet enligt
Socialstyrelsens riktlinjer, att ha en organisation där man tillvaratar tillbud, risker och avvikelser samt
ser dem som en tillgång för utveckling av patientsäkerhetsarbetet och slutligen att ha tydliga rutiner
och en organisation där det går att planera, utföra och utvärdera sitt arbete löpande under läsåret.
Flertalet åtgärder har genomförts för att uppnå dessa mål. De viktigaste är uppdatering och
implementering av det medicinska ledningssystemet med kvalitetssäkringsrutiner i ” Skolfyren” och
införandet av ett nytt dokumentationssystem, Prorenata. Prorenata är ett system där det finns

möjligheter för kvalitetssäkring, generering av flertalet rapporter på aggregerad nivå utgående bl a ur
hälsoenkäterna.
Det centralt belägna läkemedelsrummet har genomgått en kvalitetsgranskning av en leg. apotekare
från apoteket. De medicintekniska produkterna har kalibrerats enligt serviceplan. Till
skolsköterskornas mottagningar har godkända medicinska kylskåp införskaffats samt moderna
scannrar som snabbt och säkert används för journalhantering direkt till elevens medicinska journal.
Mål och strategier för kommande år är bl a fortsatt strävan för en likvärdig elevhälsa för varje elev i de
kommunala skolorna med hjälp av framtagandet av en ”fördelningsnyckel” för de medicinska
insatserna. Ett stöd i detta arbete kommer förhoppningsvis två regeringsrapporter att utgöra.
”Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven” som torde publiceras i februari 2021
samt ” Utredningen för sammanhållen god och nära vård för barn och unga” vilken man beräknar att
delredovisas i början av maj 2021. Övriga mål är att antalet skolsköterskor med vidareutbildning ökar
och att det medicinska ledningssystemet fortsättningsvis utvecklas enligt aktuella lagar.
Lagkrav
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse.
Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens
olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3
§. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för
patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år.
Koppling till gällande styrdokument
Patientsäkerhetsberättelsen ingår i styrdokumentet för det medicinska ledningssystemet i Skolfyren. .
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Åtgärderna/arbetet bedöms rymmas inom befintlig budgetram

Förvaltningens analys och slutsatser
Den centrala barn- och elevhälsans medicinska insatser bedömer att det fortsatta
patientsäkerhetsarbetet utgörs av fortsatt utveckling av det medicinska ledningssystemet samt
upprättandet av skolpsykologernas ledningssystem i enlighet med gällande lagkrav. Tillsammans med
framtagandet av en fördelningsnyckel för skolsköterskeinsatser på de kommunala skolorna är det av
största vikt att alla skolsköterskor följer ledningssystemets rutiner för att en likvärdig elevhälsa ska
erbjudas på alla skolor.

Tidplaner
Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott 2021-02-22 och vid barn- och
skolnämndens sammanträde 2021-03-15
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