
 

Utbildningsförvaltningen 

0070/20  
  

Patientsäkerhetsberättelse 
För hälso- och sjukvården inom elevhälsan, UBF 

2020-01-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL 
Lena Simonson Garsbo 

  



 

Patientsäkerhetsberättelse 2 (27) 
För hälso- och sjukvården inom elevhälsan, UBF  
Göteborgs Stad, Utbildningsförvaltningen 2020-01-15 

Innehåll 
1 Inledning ....................................................................................... 3 

2 Sammanfattning............................................................................ 4 

3 Struktur ......................................................................................... 7 

3.1 Övergripande mål och strategier .............................................. 7 

3.1.1 Mål och strategier 2019 .................................................... 7 

3.1.2 Mål för all hälso- och sjukvård inom elevhälsan ................ 7 

3.1.3 Mål för EMI ....................................................................... 8 

3.1.4 Organisation och ansvar ................................................... 8 

3.1.5 Samverkan för att förebygga vårdskador ........................ 10 

3.1.6 Patienters och närståendes delaktighet .......................... 11 

3.1.7 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet .. 
  ....................................................................................... 11 

3.1.8 Klagomål och synpunkter ............................................... 12 

3.1.9 Egenkontroll ................................................................... 13 

4 Process - Åtgärder för att öka patientsäkerheten .................... 14 

4.1 Övergripande arbete för att stärka patientsäkerheten ............ 14 

4.2 Riskanalys ............................................................................. 15 

4.3 Utredning av händelser – vårdskador .................................... 16 

4.4 Informationssäkerhet ............................................................. 17 

5 Resultat och analys .................................................................... 17 

5.1 Mål för all hälso- och sjukvård inom elevhälsan ..................... 17 

5.2 Mål för elevhälsans medicinska insats ................................... 22 

5.3 Resultat årlig läkemedelsgranskning ..................................... 23 

5.4 Resultat avvikelser ................................................................ 24 

5.5 Anmälan av legitimerad yrkesutövare .................................... 26 

6 Mål för kommande år .................................................................. 27 

 

  



 

Patientsäkerhetsberättelse 3 (27) 
För hälso- och sjukvården inom elevhälsan, UBF  
Göteborgs Stad, Utbildningsförvaltningen 2020-01-15 

1 Inledning 
Patientsäkerhetsarbetet är en del av kvalitetsarbetet, och kvaliteten är en del av 
patientsäkerheten - de hör ihop och med hjälp av ett systematiskt förebyggande 
arbetet med riskanalyser, avvikelser och egenkontroller kan vårdgivaren och 
ledningsfunktioner få en bra överblick över verksamheten.  

Ledningssystemet för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan i 
Göteborgs Stad är ett av de styrande dokument som vårdgivaren har för att 
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  

I denna patientsäkerhetsberättelse presenteras det kvalitetsarbete som skett 
under 2019 för att säkerställa och utveckla kvalitet och patientsäkerhet inom 
elevhälsans hälso- och sjukvård.  

Utbildningsförvaltningen är en stor verksamhet med drygt 11 000 elever i de 
kommunala gymnasieskolorna och gymnasiesärskolorna, inom elevhälsans 
medicinska del är dessa elever också patienter. Alla elever erbjuds hälsobesök, 
uppföljningar och kompletterande vaccinationer utifrån Göteborgs Stads 
basprogram. Basprogrammet på gymnasiet är en fortsättning på den hälsovård 
som bedrivs inom barnhälsovården samt inom grundskolan och syftar till att 
identifiera oupptäckta funktionssvårigheter, sjukdomar och andra hälsoproblem. 
I hälsobesöken ingår också ett hälsosamtal som kan ge möjlighet att upptäcka 
om elever har svårigheter på andra sätt eller oroar sig för något. 

Definitioner av de viktigaste begreppen som används i denna 
patientsäkerhetsberättelse:  

Hälso- och sjukvård inom elevhälsan: Begreppet används när det gäller att 
definiera när legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utför arbetsuppgifter som 
kan räknas som hälso- och sjukvård, det vill säga åtgärder för att förebygga, 
utreda och behandla sjukdomar och skador och omfattar därför såväl sjukvård 
som hälsovård. Inom utbildningsförvaltningen, UBF, finns legitimerade 
skolsköterskor, skolläkare, psykologer samt en fysioterapeut. För de olika 
yrkeskategorierna kan det variera vad som räknas som en hälso- och 
sjukvårdsuppgift. För skolsköterskor och skolläkare är i princip alla 
arbetsuppgifter att räkna som hälso- och sjukvård medan det för psykologer är 
en mindre del.  

Elevhälsa som den beskrivs i skollagen är kuratorer, psykologer, 
skolsköterskor, skolläkare och specialpedagoger. Elevhälsan leds av rektorer. 

Elevhälsans medicinska insats, EMI, består av skolsköterskor och skolläkare 
och är en egen verksamhetsgren utifrån offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). Skolsköterskor och skolläkare är legitimerade yrkesutövare utifrån 
patientsäkerhetslagen (2010:659) 

Elevhälsans psykologiska insats, EPI, består av psykologer. Psykologer är 
legitimerade yrkesutövare utifrån patientsäkerhetslagen (2010:659). I den 
psykologiska delen är elever patienter i lagens mening då skolpsykologen gör 
en specifik individinriktad insats med eleven i fokus. Det innebär, typiskt sett, 
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att psykologen gör en utredande eller behandlande insats riktad till en specifik 
elev.  

När det gäller hälso- och sjukvård inom elevhälsan finns ett gemensamt 
ledningssystem för utbildningsförvaltningen och grundskoleförvaltningen som 
reglerar ansvarsfördelning, systematiskt kvalitetsarbete samt de processer och 
rutiner som är knutna till verksamheten. 

För elevhälsans medicinska insats, EMI, redovisas patientsäkerhetsarbetet på ett 
övergripande plan för utbildningsförvaltningen.  

Angående elevhälsans psykologiska insats, EPI, är befattningen psykologiskt 
ledningsansvarig, PLA, ännu inte formaliserad utan organisationen arbetar med 
att detta ska komma i ordning. Det har i sin tur lett till att 
patientsäkerhetsarbetet, när det gäller genomförandet av egenkontroller och 
sammanställningar av avvikelser inte kommit igång på det sätt som varit avsett 
under 2019 utifrån befintligt ledningssystem.  

När det gäller fysioterapeuten har MLA genomfört egenkontroll av 
dokumentation och journalhantering.  

 

2 Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL)1 ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas 
för vårdgivaren årligen. Nedan sammanfattas det patientsäkerhetsarbete som 
bedrivits framför allt inom EMI under 2019. Rapporten avslutas med mål för 
2020 för all hälso- och sjukvård inom elevhälsan, samt de mål som är specifika 
för varje yrkesgrupp.  

Händelseanalys följd av en lex Maria-anmälan 

Under året gjordes en lex Maria-anmälan till IVO efter en omfattande 
händelseanalys. Analysen visade betydande avvikelser inom den medicinska 
delen av elevhälsan, EMI, på en gymnasieskola. Utredningen efter händelsen 
har lett till omfattande stadsövergripande åtgärder. Sammanfattningsvis 
bedömde analysteamet och även IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att de 
genomförda åtgärderna tillgodosett kravet på en god och säker vård samt hög 
patientsäkerhet. 

Verksamhetens övergripande mål och resultat för patientsäkerhetsarbetet 
2019 

De mål och strategier som tagits fram för patientsäkerhetsarbetet 2019 bygger 
på det kvalitetsarbete som skett under 2018. Målen har formulerats med 
utgångspunkt i de händelser och avvikelser som identifierats i verksamheten, 
samt de egenkontroller som utförts. Förutsättningen för patientsäkerhetsarbetet 
är att all hälso- och sjukvårdspersonal är involverad och aktiv i att rapportera 

                                                      
1 Patientsäkerhetslagen 2010:659, kap.3 §10 
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risker, händelser/avvikelser och klagomål/synpunkter. MLA utreder, bedömer, 
tar tillvara förbättringsförslag, återför förslagen till dem som det berör och till 
verksamheten i stort för att förebygga händelser.  

Målen för den medicinska delen av elevhälsan 2019 gäller gemensamt för 
Göteborgs Stad. Det övergripande målet var att utveckla patientsäkerhetsarbetet 
och patientsäkerhetskulturen i ett brett perspektiv. Utvecklingen har bedrivits på 
flera olika sätt i förvaltningen och i olika sammanhang. Arbetet kommer att 
fortsätta och bedrivas på bred front för att berörda av ledningssystemet ska få en 
ökad kunskap och förståelse utifrån sitt ansvar. Det är angeläget att chefer på 
alla nivåer inom förvaltningen har en god förståelse för hur 
patientsäkerhetsarbetet bedrivs och dess betydelse för kvaliteten inom EMI. 

Egenkontroller har genomförts för att kvalitetssäkra journalhantering, 
dokumentation och läkemedelshantering. Utöver detta har en uppföljning gjorts 
när det gäller erbjudna och genomförda hälsobesök i år 1.  Granskningen har 
utförts inom ramen för verksamhetens egenkontroll tillsammans med MLA och 
skolsköterskor.  

Journalhantering och dokumentation: 
Egenkontrollen visade att journaler förvaras i god ordning och att verksamheten 
i stor utsträckning har brandsäkra journalskåp. Ett identifierat 
utvecklingsområde är att Göteborgs Stad fortsätter att få in samtliga journaler i 
det digitala journalsystemet.  

Läkemedel 
De generella direktiven reglerar vilka läkemedel som ska finnas på 
mottagningen. Granskningen visar att det på en del mottagningar finns 
läkemedel som inte är med i de generella direktiven. Åtgärder är vidtagna för att 
alla skolsköterskor och skolläkare ska följa de rutiner som finns inom EMI. 
Medicinska kylskåp finns i hög utsträckning på skolorna. De skolor som saknar 
medicinska kylskåp har uppmanats att köpa in sådana. 

 
Uppföljning hälsobesök år 1: 
Vid rapporten i december 2019 framkom att 39 % av skolsköterskorna inte tror 
att de kommer att hinna, eller får svårt att hinna, erbjuda alla elever ett 
hälsobesök. MLA har tagit kontakt med ansvariga chefer för att säkerställa att 
alla elever får det hälsobesök de har rätt till. 

Egenkontroll av fysioterapeutens hälso- och sjukvårdsdokumentation visade att 
den sker enligt de lagar och riktlinjer som finns. 
 
Inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av EPI har ingen egenkontroll 
redovisats centralt under året. 
 
Åtgärder  

Resultaten av egenkontrollen återkopplas på individnivå, gruppnivå och 
organisationsnivå.  
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Resultat avvikelser 

Inom EMI har 78 avvikelser rapporterats, inom EPI har inga avvikelser 
rapporterats. De rapporterade avvikelserna har utretts, åtgärdats och återförts i 
enlighet med verksamhetens rutiner. 

Mål för 2020 

Det övergripande målet för all hälso- och sjukvård inom elevhälsan är att 
fortsätta att utveckla patientsäkerhetsarbetet och patientsäkerhetskulturen i ett 
brett perspektiv i syfte att skapa en likvärdig hälso- och sjukvård inom 
elevhälsan.   
 
För EMI finns det dessutom följande mål: 

• att säkerställa att en hög kunskap om vaccinationer bibehålls.  
• att kartlägga hur bemanning vid vakanser tillgodoses enligt 

ledningssystemet. 
• att kvalitetssäkra hälsobesöket genom att säkerställa att alla elever 

erbjuds hälsobesök och kontroller enligt basprogrammet. 
 
Målet för EPI och fysioterapeuter är att säkerställa att lokaler och utrustning 
följer de lagar och riktlinjer som finns för hälso- och sjukvård. 
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3 Struktur 

3.1 Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 
leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. 
Vårdgivaren ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa 
upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 
 

Utifrån patientsäkerhetslagens skrivningar ovan har vårdgivaren skyldigheter att 
bedriva ett strukturerat patientsäkerhetsarbete som också innefattar att patienter 
och deras närstående får möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.  

3.1.1 Mål och strategier 2019 
De mål och strategier som tagits fram för patientsäkerhetsarbetet 2019 bygger 
på det kvalitetsarbete som skett under 2018. Målen har formulerats med 
utgångspunkt i de händelser och avvikelser som identifierats i verksamheten, 
samt de egenkontroller som utförts. Grunden för detta är att all hälso- och 
sjukvårdspersonal är involverade och aktiva i att rapportera risker och 
händelser/avvikelser och klagomål/synpunkter, samt att MLA utreder, bedömer 
och tar tillvara förbättringsförslag samt återför dessa till dem som det berör 
samt verksamheten i stort för att förebygga händelser. 

3.1.2 Mål för all hälso- och sjukvård inom elevhälsan 
 
Mål 1. Att utveckla patientsäkerhetsarbetet och patientsäkerhetskulturen i 
ett brett perspektiv i syfte att skapa en likvärdighet och att alla berörda 
involveras och får en djupare förståelse för patientsäkerheten.    

  
Strategier  
  

A. implementera det nya kvalitetsledningssystemet för all berörd 
personal   

B. arbeta med patientsäkerhetskulturtrappan enligt SKL:s modell  
C. utforma en likvärdig introduktion för hälso- och sjukvårdspersonal 

inom elevhälsan   
D. utveckla avvikelsehanteringen för att säkerställa en likvärdig 

bedömning och analys  
E. utveckla möjligheterna för patienter och närstående att lämna 

synpunkter och klagomål  
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Mål 2. Säkerställa att journalhantering/dokumentation sker enligt lagar, 
föreskrifter och rutiner.  
  
Strategier  

A. egenkontroll av journalhantering/dokumentation genom stickprov  
B. kvalitetssäkra och utveckla funktioner i det digitala journalsystemet 

som stödjer en patientsäker dokumentation 
 

3.1.3 Mål för EMI  
 
Mål 3. Säkerställa att delar av hälsobesöken genomförs i enlighet med 
Metodstödet, EMI  
  
Strategi  
Egenkontroll när det gäller genomförda hälsobesök, hälsokontroller och 
vaccinationer enligt basprogrammet för EMI och utveckla en struktur för 
inrapportering av basprogrammets status kontinuerligt under läsåret  
  
 
Utöver ovanstående mål finns årligen en granskning av läkemedelshantering 
inom EMI i enlighet med HSLF-FS 2017:37.  
 

3.1.4 Organisation och ansvar  
SFS 2010:659, 3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1. Vårdgivaren ska 
dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är 
fördelat inom verksamheten.  
 
Vårdgivare  

Utbildningsnämnden är ansvarig vårdgivare för all hälso- och sjukvård inom 
elevhälsan i UBF. Vårdgivaren har utsett en verksamhetschef för hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan som ska leda patientsäkerhetsarbetet så att det 
bedrivs på ett systematiskt sätt enligt kap 3 PSL. Vårdgivaren har vidare en 
skyldighet att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten i ledningsystemet som 
antogs i början av 2019. Utöver ovanstående ska vårdgivaren bland annat 
säkerställa att egenkontroll utförs inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, ska det inom all hälso- och sjukvård 
finnas en verksamhetschef som har det samlade verksamhets- och 
ledningsansvaret.  Utsedd verksamhetschef är Lena Simonson Garsbo, tillika 
skolhälsovårdsöverläkare, anställd på Center för skolutveckling, CFS, 
utbildningsförvaltningen. Uppdraget regleras i HSL (2017:30) 4 kap 2 § och i 
Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80). 
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Verksamhetschefen leder det systematiska förbättringsarbetet och fullgör 
vårdgivarens uppdrag i verksamheten. Utöver det ansvarar verksamhetschefen 
för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap, 5 respektive 7 §§ PSL.  

Centralt stöd kring patientsäkerhet och hälso- och sjukvård 

Centralt stöd för patientsäkerhet arbetar utifrån fastställd uppdragsbeskrivning 
övergripande, på skriftligt uppdrag av verksamhetschefen enligt HSL och 
fullgör enskilda ledningsuppgifter i enlighet med hälso- och 
sjukvårdsförordningen 4 kap 5 §. Det centrala stödet bistår verksamhetschefen i 
det systematiska kvalitetsarbetet inom patientsäkerhetsområdet på stadennivå, 
leder och utvecklar arbetet med metodstöd samt stödjer arbetet i 
professionsutveckling och stadengemensam verksamhetsutveckling när det 
gäller hälso- och sjukvårdsfrågor. Centralt stöd är anställd på Center för 
skolutveckling, CFS, utbildningsförvaltningen. När det gäller det centrala stödet 
för den psykologiska delen av elevhälsan är strukturen ännu inte fastställd. 

Medicinskt ledningsansvarig (MLA) 

MLA arbetar utifrån fastställd uppdragsbeskrivning på skriftligt uppdrag av 
verksamhetschefen enligt HSL och fullgör enskilda ledningsuppgifter i enlighet 
med hälso- och sjukvårdsförordningen 4 kap 5 §. MLA ska stödja 
verksamhetschefen i det systematiska kvalitetsarbetet inom 
patientsäkerhetsområdet, det vill säga med att genomföra beslutade 
uppföljningar och egenkontroller samt att hantera och bedöma risker och 
avvikelser. 

MLA har ett uppdrag att leda och stödja patientsäkerhetsarbetet när det gäller 
riskanalys, egenkontroll och avvikelser i verksamheten för att nå hög 
patientsäkerhet. MLA ska kontinuerligt samarbeta med verksamhetschefen och 
arbetar löpande med stöd till hälso- och sjukvårdspersonalen inom EMI, 
rektorer och verksamheten i övrigt.  

Psykologiskt ledningsansvarig psykolog (PLA) 

Uppdragets utformning kommer att utgå från ledningssystemet för kvalitet och i 
stort motsvara uppdraget för MLA när det gäller de delar av psykologernas 
uppdrag som faller inom ramen för hälso- och sjukvård. Förvaltningen har 
därigenom åtagit sig att ordna med psykologiskt ledningsansvar för elevhälsans 
psykologiska insats, utifrån befintligt ledningssystem.  

Sedan september 2019 har förvaltningen anställt en gruppchef för centrala 
elevhälsan som är legitimerad psykolog och avsedd att ha det psykologiska 
ledningsansvaret för elevhälsans psykologiska insats. Uppdraget som 
psykologiskt ledningsansvarig har inte formellt tillträtts, då vissa frågor kvarstår 
att besluta om som exempelvis PLA-ansvar för gymnasieskolans 
psykoterapimottagning Humlan för vilket utbildningsförvaltningen är 
huvudman.  

Förvaltningen har under hösten utrett frågan om PLA-uppdrag för elevhälsans 
psykologiska insats. Psykologer inom elevhälsan utför hälso- och 
sjukvårdutövning i begränsad omfattning då större delen av psykologens arbete 
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i gymnasieskolan är av konsultativ och handledande art. PLA-uppdraget för 
psykologer och psykoterapeuter anställda på Humlan, innebär hälso- och 
sjukvårdsutövning i betydande utsträckning då Humlan erbjuder psykoterapi 
som huvudsaklig insats. Frågan förväntas avgöras under våren 2020.  

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

Varje legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal arbetar under eget yrkesansvar, 
enligt 6 kap 2§ i patientsäkerhetslagen. Arbetet ska utföras med god kvalitet och 
hög patientsäkerhet. Varje medarbetare har ett ansvar för att avvikelser och 
risker identifieras och att de rapporteras utifrån de rutiner som finns i 
verksamheten. 

3.1.5 Samverkan för att förebygga vårdskador  
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §  
Vårdgivaren ska identifiera de processer där samverkan behövs för att 
förebygga att patienter drabbas av vårdskada. 
 

Samverkan sker på olika nivåer, det vill säga övergripande mellan olika  
vårdgivare men också internt mellan förvaltningar inom staden och lokalt inom 
förvaltningarna. Samverkan är ytterst viktig när det gäller olika kontaktytor 
emellan vårdgivare, exempelvis med grundskolans EMI och samverkan med 
vårdcentraler. 

När det gäller uppmärksammade avvikelser och brister i samverkan har 
vårdgivaren ett ansvar att kontakta den hälso- och sjuvårdsenhet som är berörd 
och påtala bristerna.  

Vidare medverkar representanter från Göteborgs Stad i bland annat Temagrupp 
barn och unga, där Västbus och familjecentrerat arbete ingår.  Representanter i 
samverkansgruppen är verksamhetschef enligt HSL samt gruppchef för 
Humlan.  

Verksamhetschef enligt HSL och utvecklingsledare, CFS representerar 
Göteborgs Stad i projektet Elevens hälsa i fokus. Det är ett samverkans projekt 
mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.  Projektet syftar till att 
skapa en regional elevhälsodatabas som hämtar information från 
skolsköterskans hälsosamtal. Utifrån informationen kan Göteborgs Stad/skolan 
bättre följa barns och ungas hälsa och utveckling och få en djupare kunskap om 
den, vilket i sin tur ger en bra överblick och förutsättningar för att samordna och 
fördela resurser sam att utvärdera insatser. Ett stort arbete har lagts ner på att 
utarbeta en bra validerad elevhälsoenkät som ska användas som stöd vid 
hälsosamtalen. Arbetet har också genererat en process från det hur man bjuder 
in till hälsosamtalet till hur man tar hand om och följer upp utfall. Detta ökar 
möjligheten att arbeta på ett likartat och patientsäkert sätt.  

Inom UBF har elevhälsan samarbetat med administratörer för att utarbeta en 
rutin kring kommunikation vid in- och utskrivningar när det gäller elever med 
ofullständigt personnummer. Även samverkan kring elever som byter 
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personnummer, namn eller får skyddad identitet är av vikt för patientsäkerheten 
och för att undvika risk för förväxlingar och vårdskador.  

Regelbunden samverkan sker även med rektorsgruppen för att tydliggöra 
uppdrag, roller och ansvar. 

3.1.6 Patienters och närståendes delaktighet  
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Vårdgivaren ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i 
patientsäkerhetsarbetet.  

Patienter och närstående är viktiga för att förbättra och utveckla kvaliteten i 
verksamheten. Deras möjligheter till delaktighetbehöver utvecklas både på 
övergripande nivå och lokalt i verksamheten.  

Vårdgivaren ska ta emot klagomål och synpunkter på den egna verksamheten 
från patienter och deras närstående och ska snarast besvara klagomål. 
Klagomålen ska besvaras på lämpligt sätt med hänsyn till klagomålets art och 
den enskildes förmåga att ta till sig information. 

Verksamhetschefen har under året initierat ett arbete stadenövergripande för att 
ge patienter och närstående en möjlighet att framföra klagomål inom ramen för 
patientsäkerhetsarbetet på ett enkelt sätt. 

3.1.7 Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §. Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra 
till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till 
vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört 
eller hade kunnat medföra en vårdskada. 
  
Hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet och bär själva ansvar för hur hen fullgör sina 
arbetsuppgifter, enligt 6 kap §§ 1–2 PSL. 

Enligt samma lag är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög 
patientsäkerhet upprätthålls och ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera 
risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra 
vårdskada. Ledningssystemet och metodstödet för EMI definierar 
ansvarsfördelningen och rutinerna för avvikelser, klagomål och synpunkter. 

Avvikelser är händelser som medfört en vårdskada eller hade kunnat medföra 
en vårdskada, det vill säga att patienten har drabbats av en kroppslig eller 
psykisk skada, sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas om lämpliga 
åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 
Vårdgivaren ska därefter utreda händelsen i den omfattning som är nödvändig. 
En annan väsentlig del av vårdgivarens förebyggande arbete är att ha ett aktivt 
system för att identifiera, hantera och analysera risker. Vårdgivaren har också 
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ett krav att utföra egenkontroller i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs 
på ett säkert sätt och är av god kvalitet. 

I processen ingår att återkoppla och lära av händelsen samt ta ställning till om 
det finns risk för vårdskada eller allvarlig vårdskada och en eventuell anmälan 
enligt lex Maria. 

3.1.8 Klagomål och synpunkter  
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6. Vårdgivare ska ta emot och 
utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Inkomna rapporter, 
klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att vårdgivaren 
ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet. 
 
  
Vid en händelse ska berörd personal omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att 
undvika negativa konsekvenser. Händelsen rapporteras till närmaste chef för 
kännedom och till MLA/PLA för utredning. Patienten och vårdnadshavaren ska 
snarast få svar på klagomålet. 

MLA och PLA är de personer som föräldrar och elever samt rektorer och 
berörda chefer kan kontakta när det gäller klagomål och synpunkter på hälso- 
och sjukvården inom elevhälsan.  

För att minska risken att händelsen upprepas ska bakomliggande orsaker 
identifieras och analyseras. 

  



 

Patientsäkerhetsberättelse 13 (27) 
För hälso- och sjukvården inom elevhälsan, UBF  
Göteborgs Stad, Utbildningsförvaltningen 2020-01-15 

3.1.9 Egenkontroll  
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§. Vårdgivaren ska utöva egenkontroll. 

Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för 
att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. 
 

Nedan sammanfattas den egenkontroll som bedrivits under året: 
 

Egenkontroll EMI Omfattning Källa 

Uppföljning av antalet 
genomförda hälsobesök i 
år 1 
 

Ett tillfälle, 
genomfördes efter 
föregående läsår 

Digital enkät till 
skolsköterskor  

Journalhantering och 
spårbarhet 

Ett tillfälle  Granskning genomfördes 
av MLA utifrån mall och 
verksamhetsbesök 

Journalgranskning av 
PMO-dokumentation  

Ett tillfälle Kollegial granskning 
skolsköterskor utifrån 
mall  

Läkemedelsgranskning Årligen  Granskning genomfördes 
av MLA utifrån mall och 
verksamhetsbesök 

 

 

Egenkontroll 
fysioterapeut 

Omfattning Källa 

Egenkontroll 
journalhantering   
 

Ett tillfälle Granskning genomfördes 
av MLA utifrån mall och 
verksamhetsbesök 

Egenkontroll psykologer Omfattning Källa 

Egenkontroll inte 
genomförd 
 

- - 

 



 

Patientsäkerhetsberättelse 14 (27) 
För hälso- och sjukvården inom elevhälsan, UBF  
Göteborgs Stad, Utbildningsförvaltningen 2020-01-15 

4 Process - Åtgärder för att öka 
patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 
   1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
   2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
   3. vilka resultat som har uppnåtts.       
 

4.1 Övergripande arbete för att stärka 
patientsäkerheten 
Metodstöd 

Tydliga rutiner och riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal ska säkerställa att 
alla arbetar på ett likvärdigt och patientsäkert sätt. Metodstödet är en del av 
ledningssystemet och beskriver bland annat arbetssätt, metoder och rutiner för 
skolsköterskor och skolläkares. Metodstödet beskriver också Göteborgs Stads 
basprogram och vad som ingår vid de olika hälsobesöken och hälsokontrollerna 
som barn och unga har rätt till under sin skolgång. 

Metodstödet har under 2019 utvecklats avsevärt genom en ny plattform, ett 
tydligt redaktionellt arbete och samverkan mellan användare och redaktion. 

Arbetet med att ta fram ett metodstöd för psykologer har försenats då 
organisationen ännu inte tillsatt ett centralt stöd för den psykologiska delen. Ett 
sådant stöd krävs för att leda arbetet med att ta fram rutiner och metoder i 
metodstödet för elevhälsans psykologiska insats. 

Egenkontroll 

Planering inför egenkontroller gällande hälso- och sjukvården inom elevhälsan 
utformas och genomförs gemensamt över staden för en ökad likvärdighet och 
patientsäkerhet. 2019 års egenkontroller har tagits fram utifrån de avvikelser 
och riskanalyser som rapporterades och sammanställdes under 2018.  

Kompetensutveckling 

För att tillgodose behovet av yrkesspecifik kompetensutveckling har Center för 
skolutveckling, CFS, under 2019 erbjudit utbildning i könsdysfori, anafylaxi 
och akutsjukvård, hörseltestning, utbildning i motiverande samtal, att främja 
skolnärvaro samt introduktionsutbildning för nyanställda inom EMI. 

Möten ledningsgrupp EMI 

Medicinskt ledningsansvariga, MLA, ingår i en ledningsgrupp för EMI i 
Göteborgs Stad tillsammans med verksamhetschefen enligt 
HSL/skolhälsovårdsöverläkaren och centralt stöd/utvecklingsledaren för 
elevhälsan på CFS. Syftet är att arbeta med patientsäkerhet, 
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verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning. Ledningsgruppen diskuterar 
och reviderar riktlinjer samt tar fram nya rutiner för EMI. 
Patientsäkerhetsarbetet sker enligt ett årshjul och avvikelser diskuteras löpande 
för ett gemensamt lärande. Patientsäkerhetsarbetet fortsätter därefter på 
professionsmöten, där verksamheten förankrar och implementerar nya rutiner 
och riktlinjer. 

Professionsmöten för EMI 

Skolsköterskor träffas en gång i månaden på professionsmöten som leds av 
MLA. Syftet med träffarna är att arbeta med patientsäkerhet och 
verksamhetsutveckling, samverkan samt implementering av nya rutiner och 
riktlinjer.  

Skolläkarna träffar skolhälsovårdsöverläkaren tre gånger per termin för att 
arbeta med ovanstående frågor och kollegial handledning.  

Möten för andra hälso- och sjukvårdsprofessioner 

Strategier för nätverk för annan hälso- och sjukvårdspersonal inom elevhälsan 
kommer att utformas i samråd med professionerna när organisation och ledning 
finns på plats som stödjer den utvecklingen.  

4.2 Riskanalys  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §. Vårdgivaren ska fortlöpande bedöma om det finns 
risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i 
verksamhetens kvalitet. 
 
 
Riskanalys innebär att fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser 
skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet och att 
identifiera händelser som skulle kunna göra att verksamheten inte kan leva upp 
till de krav och mål som ställs enligt lag, föreskrift och beslut. Bedömningen 
sker i samråd med verksamhetschefen enligt HSL inom elevhälsan. 

I processen för riskanalys ingår att bedöma vilka risker som finns på individ-, 
verksamhets- och strategisk nivå och sannolikheten för att händelser kan 
inträffa. Det ingår också att bedöma vilka negativa konsekvenser som kan följa 
på händelsen och ta ställning till om fler personer behöver finnas med i 
bedömningen. 

Vidare ska den ansvariga personen undersöka och samla in uppgifter och 
underlag. Utifrån analysen utförs insatser och åtgärder som syftar till att 
eliminera risker och göra förbättringar. Sedan återkopplar den ansvariga till 
verksamheten och chefer i syfte att skapa ett lärande. Insatserna ska följas upp 
och utvärderas för att se om de haft avsedd effekt. 

Två riskanalyser under 2019 

Under 2019 har en riskanalys genomförts med anledning av att alla elever inte 
finns i det digitala journalsystemet utan journalförs i pappersjournaler. Nu 
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hanteras dubbla journalsystem, ett digitalt och ett analogt inom EMI. Det är väl 
känt att dubbla journalsystem är negativt och kan innebära risker för 
patientsäkerheten. Inom EMI kan det exempelvis leda till att skolsköterskan inte 
utför vaccinationer som är ordinerade eller följer upp allvarliga hälsotillstånd. 
Arbetet med att kunna dokumentera på alla elever i det digitala journalsystemet 
kan bli möjligt i samband med bytet till ett nytt elevregistreringssystem under 
hösten 2020. 

I slutet av året har det också gjorts en riskanalys på Angeredsgymnasiet. 
Riskanalysen tar sin utgångspunkt i den lex Maria-anmälan som gjordes i mars 
2019. Vid uppföljningen i oktober månad framkom att arbetet på 
Angeredsgymnasiet efter lex Maria-anmälan inte fullt ut var slutfört. Läget på 
skolan har också förändrats då två skolsköterskor slutat. Ledningen har valt att 
inte tillsätta en av dessa tjänster, rekrytering pågår för den andra. Situationen 
ledde till att verksamhetschef enligt HSL beslutade om en riskanalys. 
Analysteamet har kommit med ett antal förslag för åtgärder till ledning och 
verksamhet. Samtidigt gjordes en riskanalys utifrån arbetsmiljön. 

4.3 Utredning av händelser – vårdskador  
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§. Av 3 kap. 3 § första stycket PSL (2010:659) 
framgår att vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört 
eller hade kunnat medföra en vårdskada. 
 
Vårdskador och avvikelser mäts kontinuerligt för att upptäcka och åtgärda 
systemfel på en övergripande nivå.  

All hälso- och sjukvårdspersonal som identifierar en händelse eller avvikelse 
rapporterar till respektive MLA/PLA, som sedan utreder händelsen. Händelsen 
och utredningen rapporteras sedan till verksamhetschef enligt HSL och 
återkopplas till rapportören och rapportörens chef för bedömning och åtgärder. 

Verksamhetschefen enligt HSL och ledningsgruppen för EMI följer regelbundet 
upp arbetet med patientsäkerhetsmålen på möten. 

Psykologer och fysioterapeuter inom elevhälsan kommer att arbeta på ett 
liknande sätt när de har den organisation och ledning som är adekvat för 
verksamheten. 

Händelseanalys och lex Maria-anmälan 

I mars 2019 gjordes en lex Maria-anmälan till IVO. En omfattande händelseanalys 
föregick anmälan. I den framkom att det fanns betydande avvikelser inom den 
medicinska delen av elevhälsan, EMI, på Angeredsgymnasiet såsom uteblivna 
hälsobesök, tillväxtkontroller, vaccinationer samt brister i journaldokumentation, 
väntelista och remisshantering. Avvikelserna hade förekommit under perioden 
hösten 2015 till och med våren 2018. Brister konstaterades i 75–80 % av 
patientjournalerna. 
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Utredningen visade bland annat att det funnits brister i arbetsmiljön och i 
organisationen. Skolsköterskor och rektorer på Angeredsgymnasiet hade en hög 
arbetsbelastning och en ansträngd arbetssituation under perioden. 

När avvikelserna uppdagades under våren 2018 vidtogs omfattande åtgärder och 
insatser lokalt på skolan. Samtliga elevers journaler granskades och åtgärder vidtogs 
för att utföra de hälso- och sjukvårdsinsatser som inte tidigare blivit gjorda.  

Sammanfattningsvis bedömde analysteamet och även IVO, Inspektionen för vård 
och omsorg, att de genomförda åtgärderna på skolan tillgodosett kravet på en god 
och säker vård samt hög patientsäkerhet och att risken för upprepning var ringa. 
Bristerna planerades till stor del vara åtgärdade till juni 2019.  

4.4 Informationssäkerhet  
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
 

I enlighet med säkerhetspolicyn i Göteborgs Stad ska säkerhetsarbetet bedrivas 
med utgångspunkt från kontinuerliga riskanalyser och med tyngdpunkt på 
förebyggande aktiviteter. Arbetet med informationssäkerhet bedrivs också med 
utgångspunkt från Göteborgs Stads riktlinje för informationssäkerhet.  

Det digitala dokumentationssystemet PMO är kvalitetssäkrat enligt Göteborgs 
Stads informationssäkerhetspolicy och uppfyller krav på spårbarhet enligt 
Patientdatalagen (2008:355). 

Rektor ansvarar för att psykologer och fysioterapeuter får rätt behörighet i PMO 
samt för att utreda och åtgärda obehörig inloggning för alla yrkesgrupper i det 
digitala journalsystemet. 

MLA ger behörigheter till PMO för skolsköterskor och skolläkare samt 
informerar om gällande bestämmelser.  
 

5 Resultat och analys  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

5.1 Mål för all hälso- och sjukvård inom 
elevhälsan  
Mål 1. Att utveckla patientsäkerhetsarbetet och patientsäkerhetskulturen i 
ett brett perspektiv i syfte att skapa en likvärdig hälso- och sjukvård och 
att alla berörda involveras och får en djupare förståelse 
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Strategier  

A. implementera det nya kvalitetsledningssystemet för all berörd personal  
B. arbeta med patientsäkerhetskulturtrappan enligt SKL:s modell 
C. utforma en likvärdig introduktion för hälso- och sjukvårdspersonal 

inom elevhälsan  
D. utveckla avvikelsehanteringen för att säkerställa en likvärdig 

bedömning och analys 
E. utveckla möjligheterna för patienter och närstående att lämna 

synpunkter och klagomål 

  

Resultat mål 1 

A. Implementering av ledningssystemet för hälso- och sjukvård 

För att skapa en likvärdighet i patientsäkerhetsarbetet där medarbetare och 
chefer har en god förståelse för hur ett strukturerat patientsäkerhetsarbete 
genomförs krävs ett kontinuerligt, långsiktigt arbete med utgångspunkt i 
regelverk och ledningssystem. Under året har ledningssystemet för hälso- och 
sjukvård implementerats i samtliga ledningsgrupper på gymnasiet samt för 
skolsköterske- och skolläkargruppen. 

När det gäller psykologer och fysioterapeuter återstår detta arbete. 

  

B. Patientsäkerhetskultur 

EMI har arbetat med ledningssystemet och avvikelsehanteringen på ett 
strukturerat sätt vid bland annat professionsmöten och på så sätt har 
patientsäkerhetskulturen utvecklats.  

Ledningsgruppen för EMI har påbörjat ytterligare utveckling av 
patientsäkerhetskulturen. Arbetet grundar sig på boken Patientsäkerhet Teori 
och praktik, av Synnöve Ödegård och bygger på att skapa förståelse för hur 
patientsäkerhetsarbetet kan utvecklas och anpassas i vår verksamhet. 

 När det gäller psykologer och fysioterapeuter återstår detta arbete. 

 

C. Likvärdig introduktion för hälso- och sjukvårdspersonal inom 
elevhälsan 

Under en och en halv dag i oktober genomfördes en första 
introduktionsutbildning för nya skolsköterskor och skolläkare inom Göteborgs 
Stad. Innehållet i introduktionen fokuserar på organisation, ledningssystem och 
ansvarsfördelning, juridiska frågor inklusive sekretess, förhållningssätt, EMI:s 
uppdrag, hälsobesök och journalföring. Introduktionsutbildningen kommer att 
anordnas regelbundet en gång per termin och anordnas av Center för 
skolutveckling i samarbete med MLA och gruppledare för elevhälsan. 
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En introduktionsutbildning för psykologer och fysioterapeuter har ännu inte 
formaliserats. 

  

D. Utveckla avvikelsehanteringen för likvärdig bedömning och analys 

Under året har ledningsgruppen EMI arbetat med att utveckla en mer likvärdig 
avvikelsehantering genom att  

• anordna workshops i rapporteringssystemet för MLA 
• ta fram avvikelsekategorier och en lathund för bedömning av 

avvikelser. 
• sortera avvikelser på gymnasieområde och verksamhetsdel 
• utforma en gemensam avvikelseblankett för hälso- och sjukvården inom 

elevhälsan i Göteborgs Stad 
• sammanställa alla avvikelser och diskutera orsaker, åtgärder och 

bedömningar för en fördjupad förståelse. Detta görs två gånger per år i 
ledningsgruppen EMI och därefter i professionsgrupperna. 

När det gäller psykologer och fysioterapeuter har inga uppgifter rapporterats. 

  

E. Synpunkter och klagomålshantering 

Varje vårdgivare ska ha ett system som gör det möjligt att systematiskt ta emot 
synpunkter och klagomål från patienter och närstående i enlighet med 
patientssäkerhetslagen 2010: 653, PSL. Det ska vara enkelt för patienter och 
närstående att lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten. 

Enligt bestämmelser i skollagen 4 kap § 7 är huvudmannen skyldig att ha en 
skriftlig rutin för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

 

Analys mål 1 

Sammanfattningsvis har arbetet med att utveckla patientsäkerhetsarbetet och 
patientsäkerhetskulturen bedrivits på flera olika sätt i förvaltningen och i olika 
forum. Arbetet kommer att fortsätta och bedrivas på bred front för att berörda 
av ledningssystemet ska få en ökad kunskap och förståelse utifrån sitt ansvar. 
Det är angeläget att chefer på alla nivåer inom utbildningsförvaltningen har en 
god förståelse för hur patientsäkerhetsarbetet bedrivs och dess betydelse för 
kvaliteten inom EMI samt för hur hälsa och lärande påverkar varandra. 
Elevernas hälsa har stor betydelse för deras möjligheter att nå utbildningens mål 
och möjligheten att klara utbildningen bidrar till en god hälsa. En synpunkts- 
och klagomålshantering utifrån patientsäkerhetslagen behöver utvecklas för 
elevhälsans hälso- och sjukvård. 

Organisation för PLA och centralt stöd de psykologiska insatserna har under 
2019 påbörjats men ej fastställts, vilket gjort att patientsäkerhetsarbetet för 
psykologer inte påbörjats. 
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Åtgärder 

• För att få en ökad förståelse för patientsäkerhetsarbetet måste dialogen 
med rektorer och berörda chefer fortsätta. 

• Implementeringen av ledningssystemet för psykologer och 
fysioterapeuter behöver genomföras inom respektive profession. MLA 
och PLA ansvarar för implementeringen.  

  

Mål 2. Att säkerställa att journalhantering/dokumentation sker enligt 
lagar, förskrifter och rutiner 

Strategi  

A. Egenkontroll av journalhantering/dokumentation genom 
stickprov    

B. Kvalitetssäkra och utveckla funktioner i det digitala 
journalsystemet som stödjer en patientsäker dokumentation  

 

Resultat för EMI mål 2  

A. Egenkontroll av journalhantering/dokumentation genom stickprov 

MLA har besökt EMI:s mottagningar och genomfört kontroller av att 
pappersjournaler förvaras i brandsäkra journalskåp och i god ordning. I stort sett 
alla mottagningar uppfyller ovanstående krav men några 
skolhälsovårdsmottagningar har inte brandsäkra journalskåp. Ansvariga chefer 
är informerade och åtgärder är vidtagna.   

När det gäller spårbarhet för pappersjournaler ska det finnas en registerpärm på 
mottagningen för att registrera de pappersjournaler som skickas och som inte 
finns i PMO (journaler för elever som inte har fullständigt personnummer). De 
flesta mottagningar hade under kontrollen en pärm för registrering och de 
övriga har i efterhand upprättat en pärm.  

Utformningen av väntelista för elever som har pappersjournal varierar stort.  

Egenkontroll av dokumentationen gjordes som en kollegial journalgranskning 
för att öka förståelsen för dokumentationens betydelse samt för att kontrollera 
hur avvikande svar på checklistan för hälsobesök har hanterats och 
dokumenterats.  

Resultatet av denna del av egenkontrollen har gett skolsköterskorna en 
fördjupad kunskap och en möjlighet att reflektera tillsammans med en kollega. 
Inga resultat har sammanställts kvantitativt, men egenkontrollen har inte visat 
några större brister.  
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B. Kvalitetssäkra och utveckla funktioner i det digitala 
journalsystemet som stödjer en patientsäker dokumentation 

Granskningen visade att journalsystemets funktioner i hög grad bidrar till en 
högre patientsäkerhet. Att utveckla exempelvis arbetsflöden för dokumentation 
gör att patientsäkerheten stärks ytterligare. Under hösten 2019 har de 
arbetsflöden som finns i PMO reviderats och utvecklats för att bättre möta 
behoven i verksamheten.  

 

Resultat för fysioterapeut mål 2 

A. Egenkontroll av journalhantering/dokumentation genom stickprov 

Egenkontroll av fysioterapeutens hälso- och sjukvårdsdokumentation visade att 
den sker enligt de lagar och riktlinjer som finns. Fysioterapeuten har i sin 
verksamhet enbart elever med journal i PMO. Det har inte varit möjligt att lägga 
till väntelista i PMO utan fysioterapeuten har fått lägga till väntelista på annat 
sätt, vilket har fungerat bra. 
 

Analys av resultatet 

Det finns fortfarande mottagningar som inte har brandsäkra journalskåp trots att 
det varit ett prioriterat område under flera år. Orsakerna skulle kunna vara 
ekonomiska förhållanden eller att brandsäkra journalskåp inte har prioriterats i 
tillräckligt hög grad. Berörda chefer har informerats och detta bedöms kunna 
prioriteras och åtgärdas snarast.   

Det finns olika sätt att systematiskt förvara skolhälsovårdsjournalerna i god 
ordning. Det ska vara lätt att förstå systemet och att hitta rätt journal även för 
annan skolsköterska. 

Vikten av spårbarhet av pappersjournaler har aktualiserats i och med årets 
egenkontroll. Det är viktigt att det finns ett system på varje enskild mottagning 
för att säkerställa spårbarheten av pappersjournaler även om skolan inte har 
några elever med pappersjournal just nu. En stor del av skolsköterskornas 
arbetsuppgifter är att eftersöka journaler när elever byter skola. Därför måste 
journaler enkelt kunna spåras. 

När alla elever inte har PMO-journal blir följden att det inte går att använda en 
digital väntelista. Granskningen visar att det finns många olika sätt att upprätta 
och hantera väntelista för elever med pappersjournal. Olika system att hantera 
väntelistan för planerade åtgärder gör det svårt att få överblick och åtgärder för 
elever kan försenas eller utebli. Det kan i förlängningen leda till oönskade 
konsekvenser och/eller vårdskada. 

Många skolsköterskor har uttryckt att de upplever den kollegiala 
journalgranskningen som positiv. Det kollegiala lärandet ökade och har gett 
skolsköterskorna en fördjupad förståelse genom att de diskuterat dokumentation 
med en kollega.  
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Åtgärder  

• Förslag på åtgärder samt beslutade åtgärder utifrån analys av 
egenkontrollerna finns sammanställda. Verksamheten kommer att 
arbeta vidare med åtgärder på olika sätt under året. En åtgärd att 
arbeta för att alla elever ska ha en PMO-journal. 

• Utbildningar i PMO kommer att genomföras regelbundet för alla 
skolsköterskor och skolläkare. 

• Metodstödet och PMO-handboken uppdateras kontinuerligt med 
information om journaler och dokumentation. Likaså kommer EMI 
att arbeta för att skolsköterskor och skolläkare ska använda 
metodstödet och PMO-handboken i större utsträckning.  

• Utveckla funktioner i det digitala journalsystemet som stödjer en 
patientsäker dokumentation. 

• Brandsäkra journalskåp ska köpas in snarast till de mottagningar 
där sådana inte finns.  

 

5.2 Mål för elevhälsans medicinska insats  
Mål 3. Att säkerställa att delar av hälsobesöken genomförs i enlighet med 
Metodstödet, EMI”.   

   

Strategi  

Under året har EMI utformat en struktur för att skolsköterskorna två gånger per 
läsår rapporterar in antalet genomförda hälsobesök. Syftet är att kunna följa upp 
att alla elever erbjuds hälsobesök och orsaker till att elever inte kommer. Det 
ska göras minst två gånger per läsår för att kunna ge adekvat stöd och riktade 
åtgärder om behov finns.  

Egenkontrollen har gjorts med hjälp av digital enkät till alla skolor och 
skolsköterskor om antalet genomförda hälsobesök utifrån basprogrammet.  
 

Resultat mål 3 

Vid rapporten i december 2019 framkom att 39 % av skolsköterskorna inte tror 
att de kommer att hinna, eller får svårt att hinna, erbjuda alla elever ett 
hälsobesök. MLA har tagit kontakt med ansvariga chefer för att säkerställa att 
alla elever får det hälsobesök de har rätt till. 
  

Analys:  

Hur många elever skolsköterskan ansvarar för att erbjuda hälsobesök ser väldigt 
olika ut på utbildningsförvaltningen. På en heltidstjänst varierar antalet 
hälsobesök som ska genomföras under ett läsår mellan 125 till 238. Det ger 
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skolsköterskorna olika förutsättningar. En annan viktig variabel är 
elevgruppernas olika behov av den hälso- och sjukvård som elevhälsan 
erbjuder, liksom hur ledningen på den enskilda skolan synliggör 
skolsköterskans uppdrag och ger mandat att utföra uppdraget.  

I ett kollegialt lärande tar skolsköterskorna del av varandras metoder för att 
ytterligare stärka möjligheten att nå alla elever med erbjudande om hälsobesök.  
 

Sammanfattning 

Hälsobesöken är en central arbetsuppgift för den medicinska verksamheten och 
syftar till att följa alla barns och ungas utveckling och hälsa. Tidigare har 
statistik från antalet genomförda hälsobesök sammanställts i skolhälsovårdens 
årssammanställning, men den publicerades senast 2014. 

Utifrån identifierade avvikelser inom utbildningsförvaltningen hösten 2018 som 
visade att hälsobesök inte genomfördes i tillräcklig grad, beslutades om att på 
nytt samla in uppgifter om antalet genomförda hälsobesök. Syftet är att se till att 
elever blir erbjudna hälsobesök i rimlig omfattning och att kunna följa 
orsakerna om det inte sker.  
 

Åtgärder 

• Säkerställa att vikarier tillsätts i den omfattning som beskrivs i 
ledningssystemet  

• Tydliggöra arbetsprocesser och information för att möjliggöra att alla 
elever tackar ja till hälsobesöken 

• Om elever uteblir eller tackar nej, ta reda på orsakerna för att förbättra 
verksamheten så att vi har en fortsatt hög uppslutning 

  

5.3 Resultat årlig läkemedelsgranskning 
Enligt HSLF-FS 2017:37 ska en extern granskning av hanteringen av läkemedel 
göras regelbundet, minst en gång per år. MLA är att betrakta som extern 
granskare i förhållande till skolsköterskemottagningen som skolsköterskan har 
ansvar för. EMI ska ha ett begränsat sortiment av läkemedel att tillgå i 
basapoteket och i övrigt hänvisas elever och dess vårdnadshavare till apotek.  

Egenkontrollen har utförts genom att MLA har besökt alla 
skolsköterskemottagningar.  

I egenkontrollen framkom att läkemedel förvaras i god ordning, generella 
direktiv för läkemedel var alla påskrivna av skolläkaren och skolsköterskan 
samt att vaccinerna förvaras i medicinskt kylskåp på nästan alla skolor. 
Akutlådor finns på samtliga mottagningar.   
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Det finns ett stort antal läkemedel utöver de läkemedel som finns i generella 
direktiv. EMI ska ha ett begränsat sortiment av läkemedel att tillgå i basapoteket 
och i övrigt hänvisas elever och dess vårdnadshavare till apotek.  

 

Analys  

När det gäller läkemedelshantering finns det tydliga rutiner i metodstödet som 
verksamheten ska följa. Verksamheten får inte göra avsteg från rutinerna, 
varken när det gäller vilka läkemedel som ska finnas på mottagningen eller när 
det gäller förvaring. Skolsköterskan kan ordinera läkemedel utifrån generella 
direktiv för vissa tillstånd. Trots insatserna att implementera informationen om 
läkemedel i metodstödet förekom läkemedel utöver de generella direktiven, 
vilket inte är enligt verksamhetens rutiner.  
 
 
Åtgärd  

För att nå målet med läkemedelshantering behöver följsamheten av rutinerna 
stärkas. Bland annat föreslås: 

• Ett utbildningsmaterial kring läkemedelsavsnittet i metodstödet. 
• Tydliggöra det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget för 

EMI. 
• Ta upp läkemedelshantering i samband med 

introduktionsutbildningen av nyanställda. 
• Blanketten Generella direktiv läkemedel kompletteras med 

information om att skolsköterskor och skolläkare ska gå igenom 
dem tillsammans. 

• På de skolor som saknade medicinska kylskåp informerades 
rektor om att det krävs. 

   

5.4 Resultat avvikelser  
Totalt har inom elevhälsans medicinska insats 78 avvikelser rapporterats. Ett 
ökat antal avvikelser tolkas som ett tecken på en organisation med en utvecklad 
säkerhetskultur och är ett resultat av ett systematiskt arbete för en ökad 
patientsäkerhet.   

   

Område  Antal avvikelser EMI   

Handlägga vårdbegäran  1  

Bedöma och planera HS  1  

Genomföra åtgärder enligt vårdplan-SSK  17  

Dokumentation  30  
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Extern avvikelse inkommen  0  

Läkemedel  4  

Post, inkommen handling   8  

Rättigheter och bemötande   0  

Samverkan extern  4  

Samverkan intern  3  

Sekretess  2  

Stöld/Försvunnen/förstörd  2  

Utrustning – övrig  1  

Övrigt  5  

 
Samtliga avvikelser har utretts och åtgärdats i enlighet med rutinerna.   

Dokumentation är under 2019 den enskilt största anledningen till rapportering 
av avvikelser, följt av avvikelser inom området ”genomföra åtgärder enligt 
vårdplan - skolsköterska”.  

Nedan beskrivs dokumentationsavvikelserna för en mer detaljerad bild av 
orsakerna:   

Orsaker dokumentationsavvikelser  Antal  

Brister i dokumentation  5  

Dokumentation felaktig  8  

Dokumentation saknas   14  

Annat  1  

Fel på IT-systemet  2  

 

Analys:  

Spårbarheten av dokumentation/journal brister för elever som enbart har 
pappersjournal. Elever som inte har fullständigt personnummer eller elever som 
är gömda eller skyddade har inte en digital journal, vilket försvårar 
dokumentation, spårbarhet och uppföljning av vårdåtgärder. 

EMI:s personal är bra på att dokumentera de insatser som görs men måste 
utveckla dokumentationen av, och anledningar till, insatser som inte genomförs.  
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Orsaker avvikelser åtgärder enligt 
vårdplan - skolsköterska 

Antal  

Utebliven åtgärd  12  

Utebliven utvärdering av hälsotillstånd  1  

Fördröjd åtgärd  1  

Utförande av åtgärd  1  

Annan vårdgivare ej uppmärksammat 
vårdbehov  

2  

  

Analys:  

Brister i dokumentation och spårbarhet när elever har pappersjournaler, kan leda 
till att planerade insatser och vårdåtgärder inte utförs i tid.  

Uteblivna eller fördröjda åtgärder kan också bero på en vakans, otillräckliga 
resurser eller bristande struktur i arbetet, då kontrollelever inte omhändertagits 
eller elever inte erbjudits besök enligt basprogrammet.  

    

Risk för avvikelse samt klagomål och synpunkter  
 
14 avvikelser bedömdes som risk för avvikelse  

4 avvikelser bedömdes som klagomål och synpunkter   

   
Riskerna, klagomålen och synpunkterna ovan har rapporterats som avvikelser 
men har efter att MLA analyserat avvikelsen blivit kategoriserade som risk för 
avvikelse, klagomål eller synpunkt. Det kan handla om annan vårdgivare som 
inte fullgjort sitt uppdrag, journaler som försvunnit eller brister i tekniken.   

   
   

5.5 Anmälan av legitimerad yrkesutövare 
Utifrån Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap 7§ så ska vårdgivaren snarast 
anmäla till IVO om det finns skälig anledning att befara att en legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal kan utgöra en fara för patientsäkerheten. 
 
Under 2019 har ingen anmälan till IVO gjorts av legitimerad hälso- och 
sjukvårdpersonal utifrån ovanstående lagtext. 
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6 Mål för kommande år 
 
Mål 1 All hälso- och sjukvård 
Fortsätta att utveckla patientsäkerhetsarbetet och patientsäkerhetskulturen i ett 
brett perspektiv i syfte att skapa en likvärdig hälso- och sjukvård inom 
elevhälsan.   
 
Mål 2 EMI 
Säkerställa att en hög kunskap om vaccinationer bibehålls. 
 
Mål 3 EMI 
Kartlägga hur bemanning vid vakanser tillgodoses enligt ledningssystemet. 
 
Mål 4 EMI 
Kvalitetssäkra hälsobesöket genom att säkerställa att alla elever erbjuds 
hälsobesök och kontroller enligt basprogrammet. 
 
Mål 5 EPI  
Säkerställa lokaler och utrustning. 
 
Mål 6 Fysioterapeuter 

Säkerställa lokaler och utrustning. 
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