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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska
insats
Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att göra vården säkrare och skall beskriva
hur verksamheten arbetat med att utveckla patientsäkerheten. Vårdgivaren är ansvarig för att
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivare för elevhälsans medicinska insats är
barn- och ungdomsnämnden.
Patientsäkerhetsberättelsen skall innehålla övergripande mål och strategier, organisatoriskt
ansvar, struktur och åtgärder som genomförts och hur dessa utvärderats. Vårdgivaren för
elevhälsans medicinska insats ansvarar för ledning och styrning av vården och hur
verksamhetens förutsättningar ser ut. Varje år skall en patientsäkerhetsberättelse upprättas
och sedan göras tillgänglig för allmänheten.
Förvaltningens yttrande
I enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS2011:9) upprättas
en patientsäkerhetsberättelse för att ge stöd i vårdgivarens arbete att göra vården säkrare
och underlätta för patienter att anmäla vårdskador.
Ansvarig för att leda, planera och genomföra patientsäkerhetsarbetet i elevhälsans
medicinska insats, EMI, är i Alingsås kommun verksamhetschefen enligt hälso- och
sjukvårdslagen för den medicinska insatsen. Uppdraget innehas under 2020 av en
legitimerad skolsköterska.
Skolsköterskegruppen inom EMI i Alingsås kommun omfattar 10,7 skolskötersketjänster.
Under 2020 har bibehållande av hög tillgänglighet och närhet till verksamheten eftersträvats.
Skolsköterskorna finns representerade vid och arbetar med kommunens samtliga
skolenheter genom bl.a. deltagande i elevhälsoteammöten. På elevhälsomötena analyseras,
bedöms och hanteras anmälningar avseende elever i behov av särskilt stöd.
Skolsköterskans aktiva deltagande i detta tvärprofessionella arbete är i linje med skollagens
intentioner och ger även förutsättningar för ökad patientsäkerhet, då ärenden följs upp
kontinuerligt i elevhälsoteamen. Under 2020 har EMI arbetat med patientsäkerhet genom
rapportering av avvikelser och utvecklande av säkra rutiner. Skolsköterskor och skolläkares
förutsättningar, kompetens och kunnande är en grundsten i patientsäkerhetsarbetet och i
mötet med elever och vårdnadshavare. Därav är arbetsmiljön och arbetsbelastningen direkt
kopplade till patientsäkerheten.
Skolsköterskorna har under året fortsatt haft regelbundna yrkesspecifika kategorimöten med
fokus på erfarenhetsutbyte och utveckling. Detta har inneburit möjlighet till kollegialt stöd.
Målet är likvärdighet och hög kvalitet på de medicinska insatserna och därmed ökad
patientsäkerhet. Mötena är också ett viktigt led i den egenkontroll som vårdgivaren skall
utföra för att säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen har främjats genom satsningar på
ett öppet klimat, erfarenhetsutbyte samt gemensam kollegial handledning där dilemman och
utmaningar lyfts.

Skolsköterskornas journalföring sker i användarsystemet ProReNata och skolsköterskorna
deltar aktivt i utbildning och utformning av dokumentationsstödet. För systemet finns
loggrutin, behörighetsstyrning och kvalitetssäkerhetsplan.
Under året har det inkommit åtta avvikelserapporter som till övervägande del handlar om
journalföring/dokumentation, medan en om brist på egenkontroll av läkemedel och två om
utebliven hälsokontroll. Arbetet kring avvikelse och riskhantering sker i korthet genom
egenkontroll och riskidentifiering. Patienter och närstående involveras i
patientsäkerhetsarbetet genom att de uppmanas lämna synpunkter och eventuella klagomål
på verksamheten. Resultaten som uppnåtts samt uppföljning och utvärdering av dessa leder
till fortsatt arbete med patientsäkerheten. Insatser skall rikta sig mot att förebygga och
undanröja hinder men också belysa vilka processer som främjar hög kvalité. Samtliga
avvikelser har bedömts och ingen anmälan enligt Lex Maria har gjorts.
Alla elever har under 2020 erbjudits hälsoundersökning, hälsosamtal och vaccinationer enligt
basprogrammet.
Verksamhetschefen enligt Hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans medicinska insats gör
den samlade bedömningen att elevhälsans medicinska insats under 2020 genomfört
uppdraget på ett patientsäkert sätt.

Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av och godkänner elevhälsans
patientsäkerhetsberättelse för 2020 och övergripande mål och strategier för 2021.
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