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Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2016 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i 
verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter 
tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §  

Sammanfattning 
Elevhälsans medicinska insats (EMI) är den benämning som nu är vedertagen för 
skolhälsovården. 

Elevhälsans chef är också verksamhetschef för EMI  i hälso- och sjukvårdslagens 
mening. En skolsköterska har i sin tjänst 20% avsatt för medicinskt 
ledningsansvar (MLA). Till förstärkning för henne har en annan sköterska 5% 
som administrativ resurs. Det finns också 15% fördelat på två skolsköterskor 
som administratörer av det digitala journalsystemet. Det finns också 20% resurs 
avsatt för skolläkare. 7 skolsköterskor arbetar heltid i kommunen och de 
övergripande ansvarsuppdragen som beskrivits ovan ligger i deras tjänster. För 
att ha anställning som skolsköterska i Kumla kommun krävs specialistutbildning 
till distriktsköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska. 

Verksamhetschef och MLA har som ansvar att skapa rutiner och ledningssystem 
som ska ge en god, säker och kostnadseffektiv vård, Varje skolsköterska arbetar 
under eget ansvar. 

Det finns övergripande ledningssystem som ska garantera patientsäkerhet och 
vara ett stöd för att utveckla verksamheten och säkerheten. 

En verksamhetsplan skrivs för en treårsperiod. Den revideras varje år. Där tas 
mål fram gemensamt utifrån de hälsoproblem som definieras i den dagliga 
verksamheten och de trender som lyfts inom forskning och samhällsdebatt. 

Varje år skrivs en patientsäkerhetsberättelse. Där analyseras risker och 
utvecklingsområden som man sedan arbetar vidare med följande år.  

En verksamhetsberättelse skrivs också där en utvärdering görs av de mål som är 
definierade i verksamhetsplanen. 

Det finns system för Lex Maria anmälningar och för att skriva avvikelser om 
risker eller icke förväntade händelser sker. Vid tveksamhet rådgörs med IVO. 
Utifrån de risker som kommer fram i avvikelsehantering förs diskussioner för att 
öka säkerheten. 

På kommunens hemsida finns anvisningar för vårdtagare som vill lämna 
synpunkter eller klaga på vården. 

Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 
 
Med möjlighet för vårdtagaren att framföra sina synpunkter kan risker fångas 
upp. Med en organisation som svarar mot behovet både i skolan och för 
vårdnadshavare och elever ses behoven. Vid träffar inom verksamheten med ett 
öppet samarbetsklimat ska risker kunna identifieras och åtgärdas.  
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Verksamhetschefen som också är chef för elevhälsan leder och fördelar arbetet. 
Som stöd finns MLA. Här handlar det om den del av EMI:s arbete som regleras av 
hälso- och sjukvårdens lagstiftning. Deras ansvar är att det ska finnas tydliga väl 
kända strukturer och rutiner som ska göra att arbetet kan bedrivas på ett säkert 
sätt.  

Varje skolsköterska arbetar under eget yrkesansvar och med medicinskt stöd av 
skolläkaren. 
 

Struktur för uppföljning/utvärdering  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

Vid varje uppkommen risk, eller där något bedömts kunna vara en risk skrivs en 
avvikelse som gås igenom av verksamhetschef och MLA. De bedömer om ärendet 
ska gå vidare som en Lex Maria-anmälan, diskuteras enskilt med den som skrivit 
anmälan och om hur det ska diskuteras i gruppen. Där ser man över rutiner och 
behov av förändringar.  

Genom att följa Örebros metodbok som används gemensamt i länet skapas också 
säkra rutiner och det blir lättare att se om avvikelser sker som behöver följas 
upp. 

 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder 
som genomförts för ökad patientsäkerhet  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 
 
Arbete har påbörjats med att ha likartade rutiner för medicinsk-teknisk 
utrustning. Kontrollsystem för kylskåp och lysskåp för synprövning har skapats.  

En genomgång har gjorts av lokaler och deras sekretessklass. Både för 
vårdtagares integritet och för att ha möjlighet att genomföra hörselmätningar. 
Det är fortfarande inte möjligt att hörselpröva på ett säkert sätt på alla skolor. 
 
Uppföljning genom egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 §  p2 
• Inkomna avvikelser gås igenom 
• Diskussioner av risker och problem som identifieras inom gruppen 
• Risker har identifierats om man i journalsystemet har för många 

kontrollelever. Det har skapats rutiner för det. 
• Loggning i journalsystemet för att garantera att ingen är inne i journaler de 

inte ska ha tillträde till och rutiner för det har byggts upp. 
• Diskussioner har påbörjats för att genomföra journalgranskningar och 

kollegiala besök. Det arbetet behöver fortgå under kommande läsår. 
• I år har en övergång gjorts till att ha en sammanhållen datajournal. Beslut är 

tagen i nämnden att alla pappershandlingar som är skannade i datajournalen 
får destrueras. Journal och dokumentationsrutiner behöver uppdateras för att 
stämma överens med de nya rutinerna. 
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• Arbetet är påbörjat med att gå över till ett nytt digitalt journalsystem. J4 
kommer att bytas ut mot Pro-Renata. Antalet användare med fler från 
elevhälsa och skolledare blir ett utvecklingsområde gällande säkerhet, 
samordning och utveckling av elevhälsoarbetet. 

• Rutiner har börjat skapas för att ha säkra system för de arbetsuppgifter som 
görs i olika årskurser när journalerna finns i digital form. Det arbetet behöver 
fortsätta för att se att man gör lika inom gruppen. 

 
Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 

MLA i samarbete med verksamhetschef ansvarar för att samla upp och 
strukturera de erfarenheter och risker som uppkommer. Det är också deras 
ansvar att stämma av verksamheten mot de planer som finns och implementera 
det hos de andra.  

Verksamhetschef har ansvar att förankra arbetet hos rektorer och nämnd.   

Genom att erbjuda mottagning på alla skolor varje vecka som det står i EMI:s 
verksamhetsplan finns en tillgänglighet både för vårdnadshavare och de elever 
som vill söka oss. 

 
Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 
 
De tjänster som är obemannade och sjukskrivningar medför omstrukturering, 
ökad arbetsbelastning och ökad belastning för de som är i tjänst 

Omorganisation med fördelning av arbetsuppgifter på flera personer kräver 
uppföljning och utvärdering. Man behöver också utvärdera i vilken grad de olika 
procenten för förstärkning skapat avlastning. 

Brist på skolläkare har både medfört en stor risk, skapat en ökad 
arbetsbelastning för skolsköterskorna och gjort att specialistmottagningar inom 
sjukvården fått ta flera ärenden som tillhör EMI. 

Det stora antalet asylsökande med ökad krav på hälso- och sjukvård och 
vaccinationer har ställt stora krav på nya rutiner. De har inte kunnat erbjudas 
hälsosamtal och vaccinationer inom rimlig tid. 

Nya krav kommer att ställas på lokaler när vaccinationsverksamheten förändras. 
Det kommer att behövas tillgång till väntrum och vilrum på ett annat sätt än det 
gör idag, särskilt på skolorna i yngre åldrar. Man behöver också se över tillgången 
till medicinska kylskåp och ha en plan för hur förändringen implementeras till 
rektorerna. 

Genomgång av lokaler visar brister i tillgång till vatten och handfat som möjliggör 
god hygienisk standard.  

Man ser också att det inte på alla ställen är möjligt att göra hörselmätningar. 
Vissa anpassningar har gjorts under året men det är inte klart på alla ställen. 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 
 
När en risk eller skada uppstår rapporteras den på de blanketter som finns. Den 
lämnas till MLA eller verksamhetschef som tar emot ärendet och behandlar det 
som beskrivits tidigare. 
 
Under året 2016  har 19 avvikelser rapporterats: 
11 av dessa är relaterade till att det under höstterminen 2016 inte funnit någon 
skolläkare i Kumla kommun. Detta har fått till följd att tex 
vaccinationsordinationer har fördröjts t.ex. 30 stycken på gymnasiet. Vilket kan 
ha medfört en risk för ökad smitta och smittspridning. Även läkarbedömningar 
tex. för hög frånvaro har fördröjts. Skolsköterskorna har även fått skicka ett 
större antal remisser till vårdcentraler och barnmottagningen i Hallsberg för 
läkarbedömningar. 

Även avvikelser har inkommit vad det gäller avsaknad av dokumentation när det 
gäller uppföljningar av kontroller. 

Samt att vid läkarbesök under våren så skrevs remisser som sedan inte skickades 
iväg pga. av oklarheter vem som skulle skicka  dessa . Detta finns det nu rutiner 
för som är nedtecknade i vår metodbok. 

 

Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 
 
Under året har det inkommit klagomål från föräldrar som varit missnöjda med 
att inte få den specialkost de efterfrågat. Ärendena kan ha inkommit direkt till 
respektive skolsköterska eller till verksamhetschef.  
MLA har haft samtal med föräldrar och gått igenom kommunens och EMI:s 
riktlinjer. Här har bristen på tillgång till skolläkare varit tydlig. 

 
Samverkan med patienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
Möjligheten att framföra synpunkter på vården ger tillfälle för den som önskar att 
ge sin åsikt. Detta är ett område som behöver utvecklas. 
 

Sammanställning och analys 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 
 
De inkomna avvikelserna sammanställs med de som finns från tidigare år för att 
kunna se trender och saker som behöver åtgärdas. Rapport ska göras till 
nämnden med regelbundenhet. I år har förvaltningschefen tagit EMI:s ärenden. 
 

Resultat 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 
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Kopplas till de mål som finns i verksamhetsplanen, de avvikelser som behandlas 
och de nya rutiner som skapas. 
 

Övergripande mål och strategier för kommande år 
En stor omställning sker i hur det praktiska arbetet går till vid vaccinationer. Det 
är viktigt att följa upp hur ändrade rutiner påverkar säkerheten vid 
vaccinationerna och känslan av trygghet för eleverna vid vaccinationstillfället. 

En omorganisation med fördelning och delegering av flera arbetsuppgifter till 
skolsköterskorna har skett under året. Det handlar både om administrativa 
uppgifter och en omfördelning av tjänster. Uppföljning behövs för att se att alla 
arbetsuppgifter utförs på ett säkert sätt och att arbetsfördelningen blir jämt 
fördelad. Det har också varit obemannade tjänster och sjukskrivningar som lett 
till ökad belastning och omfördelning av arbete.  

Det stora antalet asylsökande familjer och ensamkommande ungdomar har lett 
till nya arbetsuppgifter, behov av nya rutiner och nya samarbeten med hälso- och 
sjukvården och inom skolan. Det har också kommit många nya frågor om hälsa, 
smittskydd, vaccinationstäckning och psykisk ohälsa att hantera. Det är viktigt att 
skapa säkra rutiner och att utvärdera de nya arbetssätt som uppkommit. Det är 
också viktigt att lyssna in hur individen kännt sig mottagen och hur skolan 
uppfattat vårt stöd.  

Under året har det varit ojämn fördelning av skolläkarresurs. Under första delen 
av våren fanns skolläkare. Sedan fanns det sporadiskt stöd under senare delen av 
våren. I augusti- november fanns ingen skolläkare att tillgå. Under 2017 ser det 
ut som att det finns en lösning. Skolläkarens uppdrag behöver ses över och 
tydligt implementeras i organisationen. 

Fortsatt arbete med att hålla de mål som lyfts i verksamhetsplanen levande i det 
dagliga arbetet. 

Arbeta med de risker som framkommit under året. 
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Verksamhetsplan 2015-2016 

EMI:s mål enligt verksamhetsplanen: 
 

Flyktingar och asylsökande 
Träffar har skett med asyl- och invandrarhälsan. Rutiner och samarbete har setts 
över både med dem och inom kommunen. 

Utveckling av teknik och bemötande vid tolkning. 

Hälsoarbete både individuellt och i grupp har utvecklats för att möta behov och 
möten mellan nya kulturer. 

Stöd har getts till skolans övriga personal utifrån EMI:s kunskaper. 

Kost 
Träffar har skett med kostverksamhetens personal. Rutiner har setts över för att 
tydliggöra EMI:s roll vid specialkoster och hur det kompletterar 
kostverksamhetens uppdrag. Fortsat samarbete behövs för att hitta bra lösningar 
för de elever med neuropsykiatrik problematik ska kunna äta. Det handlar både 
om egna besvär men också om biverkan vid medicinering. 

Avvikelser i BMI 
Det går att fånga upp BMI på ett tydligare sätt i ELSA-enkäterna, ett 
utvecklingsområde. 

Fortbildning har getts på länsnivå. 

De olika skolläkare vi haft har haft olika inställning i frågan. Utvecklingsområde 
tillsammans med ny skolläkare efter nyår.  

Stöd till elever för psykisk hälsa eller med psykisk ohälsa 
I alla samtal beaktas detta. Kontakter tas ofta med vårdnadshavare. Under året 
har landstinget öppnat mottagning med kurator på Familjens hus som ett led i 
första linjens psykiatri. Många familjer har fått stöd där.  

EMI har tydliggjort sitt uppdrag att arbeta förebyggande och främjande. I vårs 
hälsosamtal ligger ett stort fokus på att prata om friskfaktorer som kost, sömn 
och fysisk aktivitet på ett sätt som möter varje individs behov. Vi använder ofta 
MI i samtalsmetodik och ICDP som ett grundläggande förhållningssätt. 

ELSA 
ELSA står för Elevhälsodata Sammanställt och Analyserat 

Elektronisk sammanställning av hälsodata från hälsobesök med enkät från elev 
och hälsodeklaration från förälder som underlag. Resultat kommer att finnas 
även för kommande läsår vilket ger möjlighet till uppföljning av resultat och 
trender.  

Sammanställningen ger en ökad förståelse för barns och ungdomars hälsa som 
kan följas på gruppnivå och ge många uppslag till insatser som behöver 
genomföras. Man behöver använda materialet på EHT, i rektorsgrupp, och inom 
politikergruppen. Arbetet med att föra ut resultatet har påbörjats. 
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Införande av nytt journalsystem Pro-Renata 
Arbetet pågår med övergång till nytt journalsystem. Övergången sker efter nyår. 
Utbildning kommer att ges i december. 

De första att gå in i nya systemet är skolsköterskor och psykologer. Därefter 
kommer även specialpedagoger, kuratorer och skolledare att ha tillgång. Det kan 
utgöra en tillgång i arbetet för säkrare och mer likställt arbete i EHT på de olika 
skolorna. 

EHT, mer likvärdiga rutiner 
Verksamhetschef har påbörjat arbete med att skapa mer likvärdiga rutiner för 
EHT. EMI deltar aktivt i det. 

Hygien 
Med anledning av att multiresistenta bakterier ökar i vårt samhälle och att alltfler 
infektioner som är svårbehandlade med antibiotika rapporteras i samhället har 
EMI pratat med verksamheterna om hygienrutiner, handhygien, rutiner vid 
blodsmitta. 

Fysisk aktivitet 
Det kommer alltfler rapporter om positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet för 
sömn, koncentration och psykisk hälsa. Vi möter också allt fler barn som är 
inaktiva. Frågan har fått en mer framskjuten ställning i våra hälsobesök. Vi har ett 
bra samarbete med fritidsgårdarna som erbjuder aktivitetsstöd. De skolor som 
har puls på idrotten ser också positiva effekter på inlärningen. EMI finns med i 
arbetet för att lyfta fram det som en positiv insats och att motivera elever att 
delta. 

ANTD 
Frågan lyfts i hälsobesök, och har funnits med i de samtal i grupp som 
skolsköterskan haft ensam eller med kurator. 
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