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Kvalitets-och Patientsäkerhetsberättelse i Elevhälsans medicinska insatser 
 

Inledning  
 

Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva:  

 hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår  

 vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten  

 vilka resultat som har uppnåtts  

 

Kvalitetsberättelsen ska beskriva: 

 hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 

kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår 

 vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och 

 vilka resultat som har uppnåtts 
 

Övergripande mål och strategier 

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 och SOSFS2011:9, SFS 2010:659 3 kap, § 1 

Vårdgivaren skall planera, leda och kontrollera verksamheten så att den leder till att kravet 

på en god vård upprätthålls. 

Målet för att minimera risker och händelser under 2015 har varit att: 

 Säkerställa att en god och säker vård bedrivs av skolsköterskor och skolläkare med 

hög kompetens.  

 Öka elevers och vårdnadshavares delaktighet i patientsäkerhetsarbetet genom att 

synliggöra information och medverkan från elev/vårdnadshavare. 

 Uppdaterad, evidensbaserad verksamhet där rutiner kontinuerligt analyseras och 

uppdateras. 

 Obligatoriskt deltagande på yrkesgruppsträffar, fortbildning och kollegiala 

diskussioner för att säkra systematiskt förbättringsarbete och patientsäkerhet. 

 Fått tillgång till Umeås ”Metodbok”. Börja arbetet med att ta fram lokala riktlinjer och 

implementera dem i verksamheten, riktlinjer för informationshantering och 

dokumentation, riktlinjer för generella läkemedelsordinationer, vaccinationer, säkra 

rutiner kring hälsosamtal och vid hälsobesök. 

Strategier för att uppnå dessa mål har varit: 

 

 Årligen säkra bemanning och kompetens utifrån god vård och en verksamhet som 

tidigt kan förebygga händelser och avvikelser. Höstterminen 2015 har varit 



 

2016-03-29 

 

3 

problematisk pga. pensionsavgång och svårigheter att nyrekrytera skolsköterska med 

adekvat vidareutbildning.  

 Förutsättningar att arbeta systematiskt med riktlinjer och rutiner som kan 

implementeras i verksamheten (Metodbok), denna har vi bara delvis hunnit med 

eftersom det saknats en 80% tjänst i kommunen.  

 

 

 

 

 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet  

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1, Vårdgivaren skall dokumentera 

hur ansvaret är organiserat och fördelat i verksamheten. 

 

Skollagen styr att det ska finnas en elevhälsa, sammansättning samt ger vägledning om 

elevhälsans övergripande innehåll och mål. De medicinska insatserna i skolans elevhälsa 

utförs av skolsköterskor och skolläkare och är en egen verksamhetsgren i elevhälsan. 

BoU utskottet är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom Elevhälsan och 

ytterst ansvariga.   

Enligt HSL § 29 är Karin Elofsson tillsammans med Maria Lindfors verksamhetschef för 

Elevhälsan i BoU. 

Medicinskt ledingsansvarig, MLA är Maria Lindfors. Skolläkare är ansvarig för diagnostik, 

vård och behandling 

I BoU finns budgeterat 1,3 skolskötersketjänster. BoU har 1 skolläkare som kommer ca 1 dag 

per månad För det medicinska ledningsansvaret finns ingen specifik tid avsatt fast det även 

inbegriper systemansvar för PMO 

Verksamhetschefen ska ansvara för ledning, planering och utveckling av verksamheten och 

att god vård bedrivs, exempel på detta kan vara att medarbetarna har rätt kompetens, får 

fortbildning och möjlighet att bedriva en god vård med hög kvalité. Lokaler och utrustning för 

arbetet skall också vara anpassade.  

Rutiner och egenkontroll skall upprättas och följas. Avvikelser och risker skall analyseras och 

följas upp. Varje legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar att arbetet 

skall utföras med god kvalité och hög patientsäkerhet och skall medverka och bidra till att hög 

patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för att avvikelser och risker 

identifieras och rapporteras.  



 

2016-03-29 

 

4 

Struktur för uppföljning/utvärdering  

SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § Vårdgivaren ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 

 

 

 Skolsköterska och skolläkare identifierar och rapporterar till medicinskt 

ledningsansvarig vid väsentliga förändringar i verksamheten som kan innebära risk för 

negativa händelser eller tillbud.  

 Medicinskt ledningsansvarig gör tillsammans med skolsköterska och skolläkare en 

bedömning och riskanalys samt informerar verksamhetschef för åtgärder.  

 Medicinskt ledningsansvarig återför bedömningen till verksamheten lokalt. 

 Skolsköterskor och skolläkare informerar medicinskt ledningsansvarig om reglerna för 

patientsäkerheten åsidosätts.  

 Skolsköterskor ansvarar för att kalibrering av medicintekniska produkter sker enligt 

produktanvisning  

 Skolsköterska och skolläkare skall utan dröjsmål rapportera till medicinskt 

ledningsansvarig händelser som har medfört vårdskada eller hade kunnat medföra 

vårdskada för elev i samband med vård och omhändertagande enligt (SOSFS 2005:28, 

SOSFS 2010:4 (M)). Särskild blankett för avvikelserapport finns.  

 Skolsköterska eller skolläkare ansvarar för att elev med vårdnadshavare informeras 

om händelsen, att de får ge sin upplevelse av händelsen samt uppmärksammas på 

möjligheten att själv kontakta patientnämnden. Skolsköterska eller skolläkare 

dokumenterar i elevens journal. 

 Medicinskt ledningsansvarig ansvarar för händelseanalys och utser analysteam vid 

behov, samt ansvarar för åtgärder och tidsplan. Berörd skolsköterska och skolläkare 

bör ingå i analysteamet. 

 Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet 

och vilka faktorer som har påverkat det samt ge underlag för beslut om åtgärder som 

ska ha till ändamål att liknande händelser inte inträffar på nytt, eller att begränsa 

effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra. 

 Medicinskt ledningsansvarig sammanställer och återför resultatet från 

händelseanalysen till verksamhetschef samt redovisar årligen i 

patientsäkerhetsberättelsen. 

 Om vårdskadan är allvarlig ska anmälan till IVO enligt Lex Maria göras snarast.  
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Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som 

genomförts för ökad patientsäkerhet  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 ,Vårdgivaren skall senast den 1 mars varje år upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse där arbetet med patientsäkerhet skall beskrivas och vilka åtgärder 

som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts 

 

 

 Fått tillgång till metodbok från Umeå och börjat titta på hur Robertsfors kommun ska 

revidera och förnya kring hälsobesök, vaccinationer, läkemedelshantering. 

 Bemanning- och resursfrågan lyfts kontinuerligt för att säkerställa att arbetet hinns 

med och kan planeras. Vid risk för att arbetet inte kan genomföras enligt planeringen 

av basprogram och vaccinationer skall detta rapporteras till medicinskt 

ledningsansvarig/verksamhetschef. Något som gjorts detta år pga. en ökad 

vaccinationsbelastning för ensamkommande flyktingbarn, samt asylsökande som ökat 

i kommunen. Vi har även haft problem med nyrekrytering efter en pensionsavgång, 

vilket resulterat i att vi gått kort hela hösten 2015. Detta medför att patientsäkerheten 

riskerar att bli lidande och Carin Elofsson som är BOU-chef har lovat att se över 

bemanning för kommande år. 

 Enligt Patientdatalagen skall dokumentering i patientjournal genomföras snarast i 

anslutning till besöket för att förhindra risker eller fel i dokumentationen.  

 MLA: S uppgift är att handleda skolsköterskorna och skolläkarna i dokumentation och 

säkerställa att lagar och förordningar följs, rutiner blir kända och kan efterföljas och 

att fortbildning och kompetens kan säkras. 

 Kompetens- och utvecklingsfrågorna finns med på skolsköterskemötets agenda och tas 

upp på yrkesgruppsträffar.  
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Uppföljning genom egenkontroll  
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 

 Det finns inga underlag att jämföra Elevhälsans medicinska insatser nationellt. Det har 

inte gjorts några målgruppsundersökningar kring skolsköterskor/skolläkarnas arbete 

eller inhämtande av synpunkter från patientnämnd eller motsvarande. 

 Kontroll av bemanning och resursfördelning sker inför varje läsår för att säkerställa 

rätt bemanning på de olika skolorna utifrån elevunderlag, under hösten 2015 har 

endast 50% skolsköterska arbetat och en vikarie som jobbat ca 30% har genomfört 

hälsosamtal som avlastning. Normal bemanning är en 80% och en 50% tjänst. 

 Varje år i oktober-november genomförs kalibrering av apparater och utrustning såsom 

vågar, hörselapparater och blodtrycksmanschetter enligt fastställd rutin. 
 

Samverkan för att förebygga vårdskador  

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3. 

 Skolsköterskorna och skolläkarna samverkar med vårdinrättningar vad gäller remisser 

och konsultationer och lån av BVC-journal. 

 Intern samverkan sker inom skolan med all personal och det är viktigt att 

skolsköterskorna får kännedom om att elever börjar eller slutar på enheten eftersom 

detta kan motverka att vårdskador inträffar.  

 Samverkan angående elever som byter personnummer/namn eller får skyddad id, är av 

största vikt för att motverka vårdskador.  

 Vårdnadshavare och/eller elever ges alltid noggrann information om syftet med besök 

hos skolsköterska/skolläkare. I samband med vaccinationer informeras om vanliga 

vaccinationsbiverkningar. 

 Samverkan med skolpersonal och vårdnadshavare vid planerad vaccinering underlättar 
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Riskanalys  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § Vårdgivaren skall fortlöpande bedöma om det finns risk för att 

händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje 

sådan händelse ska vårdgivaren 

1. uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och 

2. bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av 

händelsen. 
 

 Alla inom Elevhälsans medicinska insatser ansvarar för att identifiera och rapportera 

risker som kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten och för elever. 

Större förändringar i verksamheten kan också väsentligen påverka patientsäkerheten 

 Medicinskt ledningsansvarig ansvarar tillsammans med berörda för att göra en 

riskanalys och återföra information och kunskap till verksamheten. Likaså ansvarar 

medicinskt ledningsansvarigför att uppmärksamma och påtala risker till 

verksamhetschefen.  

 Vårdnadshavare och/eller elever ges alltid noggrann information om syftet med 

elevbesöket för att minimera missförstånd.  

 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 Hälso- och sjukvårdspersonalen är 

skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen skall rapportera till 

vårdgivaren risker och händelser som skulle kunna medföra en vårdskada 

 

 Skolläkare och skolsköterskor rapporterar till medicinskt ledningsansvarig händelser 

som har medfört skada eller hade kunnat medföra skada för elev i samband med vård 

och behandling. Medicinskt ledningsansvarig ansvarar för bedömning och analys. 

 

 

 

 

Hantering av klagomål och synpunkter  

Klagomål och synpunkter  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 

 På Robertsfors kommuns hemsida finns information om hur man framför synpunkter 

och klagomål. Klagomål och synpunkter är en del i kvalitetsarbetet. Synpunkter är 

därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra verksamheten. Elever och 

vårdnadhavare bör upplysas om möjligheten. Synpunkter på omhändertagandet inom 

Elevhälsans medicinska insatser skall alltid tas om hand och vidarebefordras till 

verksamhetschef.  
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Sammanställning och analys  
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § Inkomna klagomål och synpunkter skall sammanställas och 

analyseras för att vårdgivaren skall kunna se mönster och trender. 

 

 Skolsköterskor ska regelbundet gå igenom aktuella negativa händelser och återföra till 

verksamheten och vårdgivaren. 

 

            Klagomål/synpunkter som inkommit under 2015: 

 Inga klagomål har inkommit under detta år 
 

 

 

Samverkan med elever och närstående  
SFS 2010:659 3 kap. 4 § Vårdgivaren skall ge patienter och närstående möjlighet att delta i 

patientsäkerhetsarbetet. 

 

All hälso- och sjukvård är med några få undantag frivillig. Det är den som har hälsoproblem 

(eller vårdnadshavare till minderårig enligt 6 kap föräldrabalken) som avgör om han eller hon 

skall söka vård. Samtycke till vård, undersökning eller behandling kan vara antingen skriftlig 

eller muntlig, men vid vaccinering efterfrågas skriftligt medgivande om inte vårdnadshavare 

är med. Gymnasieelever ger själva samtycke. Skolsköterskor och skolläkare strävar alltid efter 

samarbete med elev och/eller vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård och 

behandling. Elev bör alltid informeras i det som rör honom eller henne och informationen 

skall vara anpassad efter ålder och mognad. Eleven skall ha ett medinflytande som med tiden 

eller under vissa omständigheter övergår till ett självbestämmande. En välinformerad elev 

ökar sin upplevelse av trygghet. Informationen skall alltid vara anpassad utefter elevens 

behov, ålder, kunskap och situation: 

 Information inför genomförande av vaccinering och eventuella biverkningar 

 Information inför hälsobesök och hälsosamtal 

 Sekretess och tystnadsplikt 

 Information om vidtagna åtgärder och uppföljning och vad man skall vara 

uppmärksam på vid exempelvis symtom eller skada. 

 

Tolk används vid behov. 

Information kan vara både muntlig och skriftlig och eleven skall känna sig respekterad. 
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Resultat  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 Vilka resultat som har uppnåtts i verksamheten av genomförda 

åtgärder. 

 

Strukturmått beskriver det vi behöver ha eller förutsättningar för att nå definierade mål 

 

 Alla skolsköterskor ska ges utrymme för samarbete för att säkerställa att arbetet hinns 

med på alla enheter. Information till respektive chef om arbetet ej hinns med. 

 Skolsköterskor ska delta i arbetet med att utveckla säkra rutiner 

 Alla skolsköterskor/skolläkare har fått en ökad medvetenhet om att upptäcka och 

rapportera avvikelser och risker på yrkesgruppsträffar. 

 Skolsköterskan är en del av elevhälsan på skolan, och bidrar till att andelen elever som 

uppnår målen ökar. 

 Eftersträva en likvärdig elevhälsa.   

 Samverkan med vårdnadshavare, rektorer och övrig personal på skolan.  

  Skolsköterskorna samarbetar kollegialt för att säkerställa att det lagstadgade arbetet 

genomförs.  

 Utvärdering och statistik för verksamheten samt analys behöver förbättras.  

 En ökning av skolskötersketjänst i kommunen är av stor vikt för att säkerställa arbetet 

kring vaccinering av ensamkommande flyktigbarn samt de asylsökande barnen. Det är 

framfört önskemål om en 20% ökning till läsåret 16/17. 

 

 

Processmått beskriver aktiviteter som genomförs för att uppnå definierade mål 

Kompetensutveckling för skolsköterskor under 2015 

 Kvalitetsledningssystem 1 dags utb. 

 

Resultatmått beskriver hur det blev dvs.  utfallet.  

 Elevhälsans medicinska insatser har inga rapporterade risker och händelser under 2015 

 Journalanteckningar dokumenteras inte alltid i direkt anslutning till elevbesöken p.g.a. 

hög arbetsbelastning.  

 Dokumentation är ett stort och viktigt område där skolsköterskor och skolläkare har 

mycket att förhålla sig till gällande kvalité, säkerhet och IT-kunnande. Här behövs mer 

fortbildning. 

 Vi har under hela hösten 2015 gått kort och vi behöver öka vår bemanning för att 

bedriva en säker vård. Det har även skett en drastisk ökning av antalet 

ensamkommande flyktigbarn samt även övriga asylsökande familjer, detta har medfört 

att vi inte hunnit med att påbörja vaccinationer för dessa under hösten, utan behövt 

skjuta dessa till vårterminen 2016. Detta innebär en förskjutning även för de som 

kommer nya då, eftersom bemanningen inte är full och att vi dessutom skulle behöva 

förstärkning på det. 
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Övergripande mål och strategier från 2016 och framåt 

I elevhälsans medicinska del finns: 

 Metodbok -rutiner 

 Ledningssystem 

 Rutiner för avvikelsehantering 

 Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse årligen 

 Rutiner för bevakning av vaccinationstäckning samt vaccination enl. nationella 

barnvaccinationsprorammet 

 

Elevhälsans medicinska dels mål och strategier 2016: 

 

 Patientsäkerhetsarbetet under det kommande året kommer att ha samma inriktning 

som under innevarande år. 

 Obligatoriskt deltagande på yrkesgruppsträffar, utbildning och kollegiala diskussioner 

om systematiskt förbättringsarbete och patientsäkerhet 

 Arbeta för att dokumentationen förs likartat i alla journaler, så att statistik och data kan 

tas fram på ett säkerställt sätt. Förutsättningen är att återkommande fortbildningar 

inom datajournalhantering blir möjligt.  

 Via journalgranskning identifiera behov av kompetensutveckling inom dokumentation 

och i det praktiska användandet av det kommungemensamma journalssystemet PMO 

 Hälsosamtal ska fortsätta genomföras och sammanställas. Information ska återkopplas 

till skolan 

 Utvärdering av hälsobesök, antal genomförda, antal återbesök efter hälsobesök. 

Fokus på enkätfrågorna 16, 18 och 23 (Hälsoenkät enl. Västernorrlandsmodellen)  

 Vb använda oss av sömndagbok, huvudvärksdagbok  

 Skolsköterkor ska bevaka vaccinationstäckning och fullfölja vaccinationer enligt 

nationella riktlinjer 

 Elevenkät angående tillgänglighet och bemötande ska genomföras under begränsad tid 

 Se över rutiner för mottagande av nyanlända elever för att säkerställa att eleverna får 

den hälso- och sjukvård de har rätt till. 

 På yrkesgruppsträffar ska arbetet med riskbedömningar, riskområden och 

avvikelsehanteringen intensifieras och säkerställas. Risker och händelser rapporteras. 

 Informationsblanketter ska översättas till andra språk än svenska. 

 Verksamhetschefen uppmärksammar politiker på medicinska risker med för låg 

bemanning i Elevhälsans medicinska insatser. Gäller både läkare och skolsköterskor. 

 Fortsätta att tydliggöra egenvårdsrutiner för läkemedelshantering eller andra 

egenvårdinsatser i skolan genom information till skolpersonal 

 Utforma ett kvalitetssäkringssystem för elevhälsans medicinska del i förstahand, men i 

förlängningen ska detta system omfatta hela elevhälsan. 
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Sammanfattning: 

Under året 2015 har bl.a. följande åtgärder i syfte att öka kvalitet och patientsäkerhet gjorts: 

 Kvalitetsarbete i yrkesgruppen 

 Regelbundna ”Yrkesgruppsträffar” med MLA från alla kranskommuner med bl.a. 

nyheter som rör skolsköterskor och skolläkare, t.ex., arbetsrutiner, 

journaldokumentation, kvalitetsäkring, kommande utbildningar etc. 

 Genomgång/behandling av avvikelserapporter/ tillbudsrapporter 

 Fått ta del av ”Metodbok för skolhälsovården” och börjat spåna i hur vi kan använda 

den i Robertsfors kommun. 

 Registrering av elevernas hälsosamtal i år 1, 4 och 7 i en databas som i år benämns 

”Hälsosamtal enl. Västernorrlandsmodellen” och som ägs av landstinget, detta år har 

detta ej varit möjligt pga giltigt avtal har saknats mellan kommuner och landsting. 

Avtal är på gång och förhoppningen är att detta är klart till nästa läsår 16/17. 

 Fortbildning/kompetensutveckling i kvalitetslednings system. 

 Vid varje läsårs slut, genomgång och revidering av skolsköterskornas årshjul. 

 

 

 

 

 

 

 

 


