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Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat patientsäkerhetsberättelser för barn- och 
elevhälsan och ungdomsmottagningen. Dessa redovisas i bilagor.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med patientsäkerhetsarbete ska 
bedrivas. För Vårdgivaren innebär det bland annat följande:
• Ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta 
förebyggande för att förhindra alla typer av vårdskador
• Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser
• Skyldighet att rapportera händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal, som bedöms vara en fara för patientens säkerhet, till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
• Uppmuntra patienter och närstående att vara delaktiga i aktuell hälso-och sjukvård och 
därmed i patientsäkerhetsarbetet
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Tjänsteskrivelse

Patientsäkerhetsberättelser 2020

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat patientsäkerhetsberättelser för barn- 
och elevhälsan och ungdomsmottagningen. Dessa redovisas i bilagor. 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med patientsäkerhetsarbete 
ska bedrivas. För Vårdgivaren innebär det bland annat följande: 
• Ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta 
förebyggande för att förhindra alla typer av vårdskador 
• Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser 
• Skyldighet att rapportera händelser som utförts som hälso- och sjukvård av 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, som bedöms vara en fara för patientens 
säkerhet, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
• Uppmuntra patienter och närstående att vara delaktiga i aktuell hälso-och sjukvård 
och därmed i patientsäkerhetsarbetet
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Innehåll 

 

Sedan den 1 januari 2011 finns en patientsäkerhetslag, SFS 2010:659. 

Syftet med lagen är att vårdgivaren ska arbeta systematiskt med att göra vården 
säkrare och att det ska bli enklare för patienter att anmäla felbehandling. 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med 
patientsäkerhetsarbete ska bedrivas. 

Detta innebär bland annat att vårdgivaren har: 

• Ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete 
och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador 

• Skyldighet att utreda tillbud, risker eller händelser 

• Skyldighet att rapportera händelser som utförts som hälso- och 
sjukvård av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms 
vara en fara för patientens säkerhet till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) 

• Ett ansvar att uppmuntra patienter och närstående till dem att 
involvera sig i patientsäkerhetsarbetet 

 

Enligt 3 kap. 10§ patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren 
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 
Berättelsen ska beskriva hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet 
genomförs och utvärderas.  

 

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet 

SFS 2010:659,3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

Målet är att bedriva en god och säker vård, där risker identifieras tidigt och 
händelser kan förebyggas.  

Det ska inom verksamheten finnas den kompetens som är nödvändig för att 
uppnå detta. Det ska finnas rutiner och lokala riktlinjer för arbetet. Dessa ska 
vara kända för all personal. 

Strategier för att uppnå dessa mål är: 

 Tillse att den personal som arbetar i verksamheten har den kompetens 
och behörighet som krävs för att god vård kan bedrivas och som tidigt 
kan identifiera och förebygga risker och händelser. 

 Arbetet sker utifrån aktuella riktlinjer och rutiner för verksamheten. 

  



 
 

 
 

 

 

   

 
 

4 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

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

Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden är den juridiska 
vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs av Vallentuna 
Ungdomsmottagning. Karina Karlsson, Verksamhetschefen för Barn och 
elevhälsan och Vallentuna Ungdomsmottagning är utsedd Verksamhetschef 
enligt HSL 2017:30, 4 kap. 2§. Organisation är aktuell för perioden 200101–
200930. Från 201001 övergick hälso- och sjukvårdsansvaret och därmed 
patientsäkerhetsarbetet för Vallentuna ungdomsmottagning till Region 
Stockholm. 
Verksamhetschefen ansvarar för ledning, planering och utveckling av 
verksamheten och att god vård bedrivs.  
Lokaler och utrustning för arbetet ska vara anpassade för verksamheten. 
Verksamhetschefen upprättar tillsammans med enhetens personal rutiner för 
verksamheten och system för uppföljning 
Avvikelser och risker dokumenteras, analyseras och följs upp. 
Den personal som har ett hälso- och sjukvårdsuppdrag har ett eget ansvar för 
hur arbetsuppgifterna fullgörs enligt lagar, författningarna och lokala 
rutiner(SFS 2010:659). 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40 7 kap. 1§ 

 Den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft 180525.   

 Informationshantering på enheten ska följa Dataskyddsförordningen.  

 Bestämmelserna om den nya Dataskyddsförordningen, även kallad 
General Data Protection Regulation (GDPR) har implementeras på 
enheten och ska följas upp. 

 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder 

som genomförts för ökad patientsäkerhet  

SFS 2010:659, 3 kap. 10§ punkt 1-2 

 
Verksamhetschefen träffar barnmorskor, kuratorer och läkare samt 
representanter från regionen som kommunen har driftavtal med kontinuerligt i 
syfte att hantera frågeställningar rörande organisation och resursfördelning 
kring Hälso- och sjukvårdsuppdraget på Ungdomsmottagningen. En 
förutsättning för ökad patientsäkerhet är adekvat kompetensutveckling kring 
arbetssätt och metoder och att medarbetare i verksamheten är väl förtrogen 
med gällande styrdokument. Det är såväl barnmorskors, kuratorers och läkares 
ansvar att rapportera till verksamhetschef eller vårdgivare när kvaliteten i 
verksamheten inte beaktas eller tillgodoses.  
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Patientsäkerhetsarbete 2020:  

 

 Samtlig personal på Ungdomsmottagningen har adekvat utbildning. De 
läkare som arbetar på mottagningen är specialister inom venereologi 
och gynekologi  

 Personalen har deltagit i fortbildning om bl. a. smittskydd Stockholms 
SMI-dag, Ung i Roslagen, Hedersrelaterat våld och förtryck, 
Preventivmedelsutbildning, medicinsk handledning, smittspårning, 
könsdysfori och deltagit på ”Kunskapscentrum för sexualitet och hälsas 
nätverksträffar. 

 Digitala möten med externa vårdgivare såsom Barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP), Vuxenpsykiatrin och Barnläkarmedicinska 
mottagningen (BUMM) har skett under året där gemensamma frågor 
och ansvarsområden har diskuterats. 

 Verksamhetschefen har deltagit på regionens vårdgivarmöten 

 Mottagningen har en för verksamheten lokal metodbok med rutiner 
som aktualiseras fortlöpande 

 Verksamhetschefen och delar av personalen deltar på Sveriges 
kommuner och Regioner (SKR) och Socialdepartementet möten om 
den fortsätta satsningen på stöd och riktade insatser för att förbättra 
vård och omsorg inom området psykisk hälsa 

 Personalen har deltagit i det länsövergripande arbetet på Storsthlm med 
att arbeta fram gemensamma rutiner och förbereda ett nytt avtal samt 
regionala riktlinjer för kurators arbete på ungdomsmottagningar i länet.  

 Mottagningen har under året haft samverkat med Mini Maria och 
polisen 

 

 

Fram till 200930 har 3 avvikelserapporter inkommit. De rubriceras:  

- Utsatt situation för personal vid ensamarbete när en arg/upprörd 
ungdom besökte mottagningen 

- Manlig tolk vid ett besök av nyanlända grupp flickor hanterade inte den 
information som behövde ges  

- Missad informationsöverföring från Region Stockholm till Vallentuna 
kommun angående datum för verksamhetens övergång mellan 
huvudmännen. 

 

Samtliga avvikelser har följts upp och nya rutiner har utarbetats. 

Inga avvikelser har betraktats så allvarliga att det föranlett skäl till anmälan 
enligt Lex Maria till IVO, inspektionen för vård och omsorg.  
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Statistik Avvikelser: Vallentuna 

Ungdomsmottagning 2013-2020 
 

 
 

Arbete som skett under året utifrån förra årets mål och strategier: 

 Fokus på mottagande för ungdomar med psykisk ohälsa. Korta 
väntetider. Samarbete med BUP, BUMM och Vuxenpsykiatrin. 

 Arbetet med en öppen kultur kring risker, avvikelser och händelser i 
verksamheten fortsätter och är en stående punk på gemensamma 
möten. 

 Rutiner för introduktion av personal har uppdaterat för att säkerställa 
att mottagande av meddelande för webbokning inte förbises. 

 Mottagningen använder sedan oktober 2018 ett självskattningssystem, 
ORS/SRS skattning av mående och upplevelse av stödinsatsen för alla 
ungdomar som besöker mottagningen för samtalsstöd, insatsen följs 
upp kontinuerligt 

 I samband med alla medicinska nybesök använder sig personalen av 
formuläret ”Sexit” om sexuell hälsa.  

 Mottagningen har haft intern samverkan med skola och socialtjänst. 

 Mottagningen har under året fått ändra arbetssätt utifrån pandemin. Alla 
klassbesök och det utåtriktade arbetet har ställts in under hösten 2020. 
Besökare för inte ta med vänner eller partners till mottagningen. 
Möjligheten för digitala besök till barnmorska, har öppnats upp via 
region Stockholms app. ”Alltid öppet”. Ungefär hälften av alla 
barnmorskebesök sker nu digitalt. Rutiner för användandet av 
skyddsutrustning har uppdaterats och följer region Stockholms 
rekommendationer. 
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Uppföljning genom egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2§ punkt 2 

 

 Kontinuerlig uppföljning avseende väntetider utifrån ungdomarnas 
behov och att de inte överstiger den tid som är avtalad med regionen. 

 Kontinuerlig uppföljning av bemanning/kompetens för att möta 
ungdomarnas behov både medicinskt och psykosocialt samt motsvara 
det som är avtalat med regionen. 

 Uppföljning av journalförande arbete av icke legitimerad personal med 
Hälso- och sjukvårdsuppdrag kommer att fortgå under året 2021 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4§ och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2§ punkt 5 

 

Barnmorskor, kuratorer och läkare arbetar under eget medicinskt yrkesansvar.  

Avvikelserapportering sker löpande enligt utarbetade riktlinjer. Hanteringen 
sker enligt hälso- och sjukvårdslagen samt socialstyrelsens föreskrifter och 
riktlinjer. 

Verksamhetschefen ansvarar för bedömning och analys av verksamhetens 
avvikelser. Anmälan enlig Lex Maria görs i de fall det bedöms som adekvat. 

 

Rutiner för händelseanalys 

SFS 2010:659, 3 kap. 1§ 

Inkomna avvikelser tas upp som stående punkt på varje personalmöte. 

Verksamhetschefen utreder händelsen ur avseende som  

 Själva utförandet 

 Material/utrustning 

 Samverkan med annan enhet 

 Har befintliga rutiner följts 

En bedömning görs om avvikelsen var av karaktären lindrig, måttlig eller 
allvarlig. Verksamhetschefen tar ställning till om händelsen ska rapporteras till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Verksamhetschefen ansvarar för att 
utarbeta nya rutiner för ett förfarande om det finns brister i gällande rutin. 
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Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4§ 

 

Den hälso- och sjukvård som bedrivs på Ungdomsmottagningen är frivillig. 
Erbjudande om, och därmed samtycke till vård, undersökning eller behandling 
sker alltid utifrån den sökandes behov. På ungdomsmottagningen är det ofta 
ungdomen själv som tar initiativ till att söka vård och sekretess gäller, men 
information till, och av vårdnadshavare lämnas/inhämtas i de fall det är 
nödvändigt för vården. Personal på Ungdomsmottagningen ska alltid sträva 
efter samarbete med patienten/ungdomen för bästa möjliga resultat av vård 
och behandling. Patienten/ungdomen bör alltid informeras om det som rör 
denne och informationen skall vara anpassad efter ålder och mognad. 
Patienten/ungdomen ska ha ett medinflytande över den vård och behandling 
som ges. Tolk används vid de besök där sådant behov finns. 

 

Samanställning och analys 

SOSFS 2011:9 5 kap. 4§ 

Mottagningen har få rapporterade avvikelser och de är bedömda som lindrig 
eller måttlig. Mottagningen har under året inte kunnat göra någon systematisk 
analys av de inkomna avvikelserna men arbetet med varje enskild avvikelse är i 
sig rutinförbättrande. Det är verksamhetens uppfattning att arbetet som 
bedrivs är patientsäkert. 

 

 

Verksamhetens övergripande mål och strategier för 2021 

 

Mål 

Säkerställa en god och säker vård som bedrivs av personal på 
Ungdomsmottagningen med hög kompetens och adekvat utbildning för 
uppdraget. 

 

Hälso- och sjukvårdsansvaret för den medicinska delen av Vallentuna 
ungdomsmottagning har övergått till Region Stockholm.  

Det fortsatta arbetet på Vallentuna ungdomsmottagning drivs av Vallentuna 
Kommun och Region Stockholm, SLSO i ett samverkansavtal.  

 

Samverkan styrs också av överenskommelsen ”Stockholms 
ungdomsmottagningar” som antagits av Region Stockholm, Storsthlm och 
länets alla kommuner 2020. 
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Innehåll 

 

Sedan den 1 januari 2011 finns en patientsäkerhetslag, SFS 2010:659. 

Syftet med lagen är att vårdgivaren ska arbeta systematiskt med att göra vården 
säkrare och att det ska bli enklare för patienter att anmäla felbehandling. 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med 
patientsäkerhetsarbete ska bedrivas. 

Detta innebär bland annat att vårdgivaren har: 

• Ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete 
och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador 

• Skyldighet att utreda tillbud, risker eller händelser 

• Skyldighet att rapportera händelser som utförts som hälso- och 
sjukvård av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms 
vara en fara för patientens säkerhet till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) 

• Ett ansvar att uppmuntra patienter och närstående till dem att 
involvera sig i patientsäkerhetsarbetet 

 

Enligt 3 kap. 10§ patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren 
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 
Berättelsen ska beskriva hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet 
genomförs och utvärderas.  

 

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet 

SFS 2010:659,3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

Målet är att bedriva en god och säker vård, där risker identifieras tidigt och där 
händelser kan förebyggas.  

Det ska inom verksamheten finnas den kompetens som är nödvändig för att 
uppnå detta. Det ska finnas rutiner och lokala riktlinjer för arbetet. Dessa ska 
vara kända för all personal. 

Strategier för att uppnå dessa mål är: 

 Tillse att den personal som arbetar i verksamheten har den kompetens 
och behörighet som krävs för att god vård kan bedrivas och som tidigt 
kan identifiera och förebygga risker och händelser. 

 Arbetet sker utifrån aktuella riktlinjer och rutiner för verksamheten. 
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

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

Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden är den juridiska 
vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs av Barn och elevhälsan i 
Vallentuna kommun. Karina Karlsson, Verksamhetschefen för Barn och 
elevhälsan och Vallentuna Ungdomsmottagning är utsedd Verksamhetschef 
enligt HSL 2017:30, 4 kap. 2§.  
Verksamhetschefen ansvarar för ledning, planering och utveckling av 
verksamheten och att god vård bedrivs.  
Lokaler och utrustning för arbetet ska vara anpassade för verksamheten. 
Verksamhetschefen upprättar tillsammans med enhetens personal rutiner för 
verksamheten och system för uppföljning. 
Avvikelser och risker dokumenteras, analyseras och följs upp. 
Den personal som har ett hälso- och sjukvårdsuppdrag har ett eget ansvar för 
hur arbetsuppgifterna fullgörs enligt lagar, författningarna och lokala 
rutiner(SFS 2010:659). 

 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40 7 kap. 1§ 

 Informationshantering på enheten ska följa Dataskyddsförordningen 
som trädde i kraft 180525.  

 Bestämmelserna om den nya Dataskyddsförordningen, även kallad 
General Data Protection Regulation (GDPR) har implementeras på 
enheten och ska följas upp. 

 

 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder 

som genomförts för ökad patientsäkerhet  

SFS 2010:659, 3 kap. 10§ punkt 1-2 

 
Verksamhetschefen träffar skolsköterskor, skolläkare, fysioterapeut, logoped 
och skolpsykologer kontinuerligt i syfte att hantera frågeställningar rörande 
uppdraget med de medicinska insatserna i elevhälsan.  
En förutsättning för ökad patientsäkerhet är adekvat kompetensutveckling 
kring arbetssätt och metoder och att medarbetare i verksamheten är väl 
förtrogen med gällande styrdokument.  
Det är såväl skolsköterskans, skolläkarens, fysioterapeutens, logopedens som 
skolpsykologens ansvar att rapportera till verksamhetschef eller vårdgivare när 
kvaliteten i verksamheten inte beaktas eller tillgodoses.  
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Patientsäkerhetsarbete 2020:  

 

 Personal inom elevhälsans medicinska insats har adekvat utbildning. 
Samtliga skolsköterskor har adekvat vidareutbildning för att kunna 
fullfölja de arbetsuppgifter som omfattar verksamheten, t.ex. att 
ordinera och administrera vaccin.  

 Uppföljande möten med externa vårdgivare såsom Barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP), Barnläkarmedicinska mottagningen 
(BUMM) och Habiliteringen i Mörby har skett under året där 
gemensamma frågor och ansvarsområden har diskuterats. 

 Verksamhetschefen för Barn- och elevhälsa ingår i ett nätverk för 
elevhälsans medicinska insats för Stockholms län och i ett nätverk för 
chefer för elevhälsa i norrort. I dessa nätverk diskuteras bl.a. arbetssätt 
och metoder, kvalitet, lagar och systematiskt kvalitetsarbete. Nätverkets 
möte i oktober 2020 hölls i Vallentuna och var ett möte där man kunde 
delta både fysiskt och digitalt. 

 För elevhälsans medicinska insats finns en lokal metodbok där rutiner 
och metoder beskrivs. Utifrån den arbetar verksamheten med 
avvikelsehantering för att identifiera och åtgärda eventuella risker. 
Verksamhetschefen tar fortlöpande ställning till om någon avvikelse 
skall anmälas till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 

 Nätverket för användare av Professionell Medical Office (PMO) 
journalsystem i Stockholms län har regelbundna möten och har fört 
dialog med leverantören av journalsystemet för att arbeta med 
utvecklingsfrågor och förbättringsområden i systemet.   

 För elever födda 2002 eller senare scannas alla journaluppgifter som 
inkommer på papper till skolhälsovårdsjournalen för att skapa en 
sammanhållen digital journal för alla elever. 

 Elevhälsans medicinska insats använder digitala hälsoenkäter för 
hälsobesöken i åk 4,8 och åk 1 på gymnasiet sedan ht 2020. Underlaget 
ska i framtiden kunna ge mer övergripande hälsotal för att förbättra det 
främjande och förebyggande arbetet med hälsa i skolan. 
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Under 2020 har 25 avvikelserapporter inkommit 

 
Samtliga avvikelser har följts upp. Inga avvikelser har bedömts som allvarliga 
och föranlett skäl för anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). 

 

 

Statistik Avvikelser: Barn och elevhälsan 
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Arbete som skett under året utifrån förra årets mål och strategier: 

 Arbetet med en öppen kultur kring risker, avvikelser och händelser i 
verksamheten fortsätter och är en stående punk på gemensamma 
arbetsmöten. 

 Genomgång av rutiner för introduktion av ny personal med hälso- och 
sjukvårdsuppdrag på enheten. 

 Vi har under 2020 systematisk arbetat med logguppföljning enligt 
patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om 
informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården 
(SOSFS 2008:14) 

 Tillskapat nya rutiner för 
- Arbetssätt för minskad smittspridning av Corona för EMI 
- Rutin för användandet av skyddsutrustning EMI 
- Arbetssätt för skolläkaren under pandemi 

 Uppdaterade rutiner för 
- Egenvård 
- Information till Vh angående kostintyg 
- Hälsouppgifter åk F-1 
- Rutiner för journalöverföring 
- Rutiner för remisshantering till BUP 
- Rutiner för registrering av vaccinationer som inte längre hanteras av 

Svevac. 
 

Uppföljning genom egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2§ punkt 2 

 Egenkontroll har skett med avseende på hälsobesök  

 Teknisk kontroll/kalibrering av enhetens audiometrar har skett enligt 
fastställd rutin 

 Egenkontroll har utförts utifrån den nya Datainspektionslagen GDPR, 
utifrån, anteckningar, register och information som inte omfattas av 
journallagen. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4§ och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2§ punkt 5 

Skolsköterskor, skolläkare, fysioterapeut, logoped och skolpsykologer arbetar 
under eget medicinskt yrkesansvar.  

Avvikelserapportering sker löpande enligt utarbetade riktlinjer. Hanteringen 
sker enligt hälso- och sjukvårdslagen samt socialstyrelsens föreskrifter och 
riktlinjer. 

Verksamhetschefen ansvarar för bedömning och analys av verksamhetens 
avvikelser. Anmälan enlig Lex Maria görs i de fall det bedöms som adekvat. 
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Rutiner för händelseanalys 

SFS 2010:659, 3 kap. 1§ 

Inkomna avvikelser tas upp som stående punkt på varje personalmöte. 

Verksamhetschefen utreder händelsen ur avseende som  

 Själva utförandet 

 Material/utrustning 

 Samverkan med annan enhet 

 Har befintliga rutiner följts 

En bedömning görs om avvikelsen var av karaktären lindrig, måttlig eller 
allvarlig. Verksamhetschefen tar ställning till om händelsen ska rapporteras till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Verksamhetschefen ansvarar för att 
nya rutiner utarbetas om det finns brister i gällande rutin. 

 

 

Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4§ 

 

Den hälso- och sjukvård som bedrivs i skolan är frivillig. Samtycke till vård, 
undersökning eller behandling är i de flesta fall muntlig. I samband med 
erbjudande om vaccination och journalrekvirering efterfrågas skriftligt 
medgivande. Inför de test som skolpsykologerna gör i sin kognitiva bedömning 
av en elev inhämtas alltid skriftligt medgivande från vårdnadshavarna. Personal 
i elevhälsan ska alltid sträva efter samarbete med elev och vårdnadshavare för 
bästa möjliga resultat av vård och behandling. Elev bör alltid informeras i det 
som rör hen och informationen skall vara anpassad efter ålder och mognad. 
Vårdnadshavare kontaktas när man bedömer det lämpligt. Eleven ska ha ett 
medinflytande som med tiden eller under vissa omständigheter övergår till ett 
självbestämmande.  

Tolk används vid de besök där sådant behov finns. 

 

 

Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:19 5 kap. 4§ 

Arbetet med avvikelsehantering är väl inarbetat hos enheten och det går att 
göra övergripande analyser av materialet. Tyngdpunkten på de inrapporterade 
avvikelserna handlar om dokumentation där enheten arbetat vidare med nya 
och förbättrade rutiner.  
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Övergripande mål och strategier för 2021 

 

Mål 

Säkerställa en god och säker vård som bedrivs av personal inom elevhälsan 
med hög kompetens och adekvat utbildning för uppdraget. 

 

Strategi Aktivitet 

Utvärdera arbetet med hälsobesök 
med elektronisk enkäten som fylls i 
vid hälsobesök i åk 4, 8 och åk 1 på 
gymnasiet  

Skolsköterskorna genomför hälsobesök 
med hjälp av den elektroniska enkäten på 
respektive skola. Utvärdering av arbetat 
ska ske under vårterminen 2021. 

Följa upp rapporteringen av 
avvikelser. Fortsätta arbetet med en 
öppen kultur som främjar dialog 
kring händelser risker och avvikelser 
i verksamheten 

Inkomna avvikelser tas upp vid 
yrkesspecifika träffar där både händelse 
och åtgärd diskuteras för att reducera 
risker för upprepad avvikelse.  

Arbete med egenkontroll avseende 
läkemedelsförvaring, 
journalhantering och hälsobesök 

Genomförs enligt fastställd rutin 

Fortsatt arbete med att uppdatera 
rutiner och i förekommande fall ta 
fram nya rutiner för den medicinska 
insatsen i elevhälsan.  

Arbetet genomförs vid yrkesspecifika 
träffar som äger rum 1 gång/månad. 
Gemensamma frågor för hela elevhälsan 
arbetas med under APT 

Följa upp det pågående hälsoarbetet 
med hälsobesök, vaccinationer och 
skolläkarmottagning under rådande 
Coronapandemi 

Sammanställning av genomförda insatser 
under läsåret 2020-2021 och eventuell 
planering för att ta igen uppkommen 
”vårdskuld” 

Följa upp de pågående arbetet 
utredning av psykolog och 
fysioterapeut under rådande 
Coronapandemi 

Sammanställning av genomförda insatser 
och eventuell kösituation samt planering 
för att ta igen uppkommen ”vårdskuld” 

Arbeta med översyn och revidering 
av ledningssystemet  

Arbetet kommer ske i samverkan med 
verksamhetschefens nätverk för 
kvalitetsfrågor 

Kvalitetsarbete kring psykologiska 
utredningar 

Kollegial handledning och extern 
handledning 

 


