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Sammanfattning 

Enligt 3 kap 10§, Patientsäkerhetslagen (2010:659) skall vårdgivaren senast den 1 mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I denna skall vårdgivaren beskriva hur 

arbetet för att öka patientsäkerheten inom organisationen har bedrivits under föregående 

år genom att beskriva de viktigaste åtgärderna som har vidtagits för att säkerställa 

patientsäkerheten, hur patientsäkerheten följts upp och hur risker för vårdskador 

identifieras och hanteras. 

 

Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder 

som genomförts för att öka patientsäkerhetsarbetet. 

SFS 2010:659, 3 kap. 10§ p1-2 

Under verksamhetsåret 2020 har följande åtgärder vidtagits för att öka 

patientsäkerheten: 

 Skolsköterskorna med medicinskt ledningsansvar, MLA på Vägga Gymnasieskola och 

på grundskolan har haft kontinuerliga träffar med verksamhetschefen för EMI. 

Organisationsfrågor, avvikelser samt förbättringsarbeten inom EMI har diskuterats. 

 Regelbundna möten med EMI har hållits en gång per månad som schemalagts. 

Verksamhetschefen har deltagit. Gymnasiets skolsköterskor har varit inbjudna. 

Mötenas innehåll har varierat, men syftet har varit att vidareutveckla 

elevhälsoarbetet och patientsäkerheten. Fortbildning och kollegial diskussion om 

systematiskt förbättringsarbete och patientsäkerhet, arbetsrutiner, 

journaldokumentation – PMO, avvikelserapportering, information från andra 

verksamheter har varit stående punkter på dagordningen. 

 Kvalitetsregistret EMQ har införts i journalsystemet PMO. Under detta läsår har det 

registrerats för alla eleverna. EMQ är ett kvalitetsregister som kan bidra med data för 

att visa resultat, jämföra och bidra till en likvärdig elevhälsa för elever i Sverige. 

Systemet möjliggör att bedriva kontinuerlig och systematiskt förbättringsarbete 

lokalt, regionalt och nationellt. Utveckla och utvärdera kvalitén på arbetet inom 

elevhälsans medicinska insatser och bedriva forskning. Detta har skett i samarbete 

med Region Blekinge samt övriga kommuner i Blekinge.  

 Samverkan mellan MLA i Blekinges kommuner för att utveckla och kvalitetssäkra 

skolhälsovårdsarbetet fyra gånger per termin. Även samverkan mellan skolläkare i 

respektive kommun och MLA. 

 Träffar med skolläkare och skolsköterskor inom grundskola och gymnasiet för att 

utveckla arbetet inom elevhälsan. Då har även skett en riktad utbildning av 

skolläkaren i ett aktuellt ämne. 

 Verksamhetsdag för skolsköterskor inom grundskolan och gymnasiet där 

verksamhetsplanen och den digitala metodboken utvärderats. Här har även 

verksamhetschefen deltagit. 

 MLA har ingått i strategiska elevhälsan med kontinuerliga träffar. 

 MLA har ingått i Nätverket för barn och elevers hälsa där Blekinges kommuner och 

Region Blekinge ingår.  Syfte är att stärka samarbetet mellan regionen och elevhälsan 

för barn och ungas hälsa. Verksamhetschefen för elevhälsan ingår också. 

 Inrapportering av risker, tillbud och händelser enligt gällande avvikelserutin till MLA 

och skolläkaren, därefter till verksamhetschef för EMI.  

 Fortsatt arbete med kvalitetssäkring av skolhälsovårdens lokaler och utrustning med 

avseende på medicinsk säkerhet och sekretess. 

 Fortsatt arbete med kvalitetssäkring av rutinerna vid vaccinationerna. 
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 Fortsatt arbete med hygienrutinerna. 

 Fortsatt arbete med egenkontroll av medicinsk utrustning. 

 Kalibrering och genomgång av medicinsk utrustning såsom audiometrar och 

blodtrycksmanschetter (september 2020). 

 MLA har träffat Barnhälsovårdssamordnare tillsammans med övriga kommuner i 

Blekinge för att förbättra samverkan både på lokalt och på central nivå. 

 Skolläkaren har skrivit en ordination enligt generellt direktiv för tillfällig medicinering 

genom skolsköterskans försorg för att säkerställa läkemedelshanteringen. 

 Nya rutiner gällande egenvård i skolan, inskrivning och dokumentation för elev med 

skyddade personuppgifter samt mot könsstympning av flickor har gjorts för att 

motverka vårdskada. 

 

Övergripande mål och strategier 

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

 
Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och att stödja 

elevernas utveckling mot utbildningens mål. EMI i Karlshamns kommuns grundskolor och 

grundsärskola arbetar fortlöpande för att upprätthålla en så hög grad av patientsäkerhet 

som möjligt. 

Målet är att bedriva en god och säker vård där risker elimineras genom tidig identifiering 

och förebyggande arbete. 

För att minimera risken för vårdskada är det viktigt att bemanningen är fullgod och att 

personalen har den kompetens som krävs för att bedriva en säker vård. Arbetsmiljön 

måste vara tillfredställande och det måste finnas tid för planering och kvalitetsarbete. 

 

Strategier för att uppnå dessa mål: 

 Att skolsköterskan och skolläkare finns tillgänglig på alla skolor och att dessa har 

ansvar för ett rimligt antal elever. 

 Att skolsköterskorna samt skolläkaren har den kompetens som krävs och ges 

möjlighet till utbildning och kompetenshöjning. 

 Att riktlinjer och rutiner följs genom systematisk egenkontroll. 

 Att ha fungerande avvikelserapportering och att den leder till åtgärder som sen följs 

upp. 

 

Organisatoriskt ansvar på patientsäkerhetsarbete    

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

Vårdgivare - Utbildningsnämnden i Karlshamns kommun är vårdgivare för den hälso- 

och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan och ansvarar för att verksamhetschef för 

elevhälsans medicinska del utses. Ledningssystemet för hälso- och sjukvård inom 

elevhälsan, som fastslagits av Utbildningsnämnden, syftar till att säkra kvaliteten, 

systematiskt och fortlöpande utveckla verksamheterna samt att fastställa principer för 

ledning och styrning. 

Verksamhetschef – Verksamhetschefen för elevhälsans medicinska del är ansvarig för 

att verksamheten bedrivs på ett säkert och ändamålsenligt sätt utifrån 

Ledningssystemet. Verksamhetschefen ansvarar för att alla medarbetare har rätt 

kompetens och för att de får kontinuerlig fortbildning för att upprätthålla denna. Enskilda 

ledningsuppgifter är delegerat till MLA samt till skolläkaren.  
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Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal - Legitimerad sjukvårdspersonal har eget 

ansvar för att arbetet de gör utförs med god kvalitet enligt vetenskaplig och beprövad 
erfarenhet och med hög patientsäkerhet. Varje medarbetare är skyldig att identifiera 
avvikelser och risker i verksamheten och att rapportera dessa till MLA och till 

verksamhetschef. 

EMI:s organisation inom grundskolan i Karlshamns kommun: 

 Verksamhetschef Petra Gagner. Rektor på skolan är personalansvarig. 

 Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) - Lex Maria. 

 Skolläkare fyra timmar per vecka. 

 Nio skolsköterskor varav två jobbar deltid. 

 

Struktur för uppföljning/utvärdering 

SOSFS 2011:9 3 kap. 2§ 

Systematiskt kvalitetsarbete 

 Datajournalsystemet PMO genomgår fortlöpande kvalitetsförbättringar med 

uppdateringar i syfte att förenkla arbetet och öka säkerheten. Gäller EMQ och e-enkät 

till hälsosamtalen. 

 Enligt HSLF-FS 2016:40 ställs ytterligare krav på att det framgår vilka användare som 

öppnat elevjournalerna. Detta görs genom loggningskontroller som 

Verksamhetschefen är ansvarig för. 

 MLA har kontinuerlig kontakt med kommunens arkivarie då datajournalerna ska 

övergå till e-arkivering och kvalitén på inskannade dokument måste ha den bästa 

tillåtna enligt PMO. 

 Det finns en utarbetad rutin för avvikelserapportering. Avvikelser rapporteras 

skriftligen till MLA och skolläkaren som därefter rapporterar till verksamhetschefen. 

Blanketten skall diarieföras vilket sker på Utbildningsförvaltningen. Blanketten har 

uppdaterats digitalt och för att handhavandet skall bli tydligare. 

 MLA är ansvarig vid en Lex Maria-anmälan inom förskoleklass, grund- och 

grundsärskolan i Karlshamns kommun.  

 En gång per månad sammankallas samtliga skolsköterskor av MLA till ett gemensamt 

möte där även verksamhetschefen ingår. Avvikelserapporteringar är en stående 

punkt på dagordningen och i anslutning till detta diskuteras åtgärder för ökad 

patientsäkerhet. Skolläkaren är med en gång per termin. Vid detta möte sker 

fortbildning och erfarenhetsutbyte i syfte att öka kvalitet och säkerhet i 

verksamheten.  

 Verksamhetsdag där verksamhetsplanen och metodboken utvärderas.  En ny 

verksamhetsplan och verksamhetsberättelse skrivs. 

 Nätverksmöten där MLA diskuterar rutiner och patientsäkerhet med MLA från övriga 

kommuner i Blekinge. 

 Rutinerna runt vaccinationerna har uppdaterats enligt riktlinjerna från Socialstyrelsen 

HSLF-FS 2020:25. 

 MLA träffar Barnhälsovårdssamordnare tillsammans med övriga kommuner i Blekinge. 

 

Uppföljning genom egenkontroll 

SOSFS 2011:9 5 kap. 2§ 7 kap. 2§  

 Egenkontroll av medicinsk utrustning enligt gällande rutin.  
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 Att rutiner och regler följs när det gäller förvaring och hantering av vaccin och 

läkemedel. 

 Inrapportering till Nationella vaccinationsregistret via PMO. 

 Ta ut rapporter från PMO och EMQ efter hälsosamtal för att göra en analys av hur 

eleverna mår. Detta rapporteras vidare till elevhälsoteamet samt klasslärare eller 

mentorer.  

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9, 4 kap. 6§, 7kap. 3§  

Intern samverkan  

 Elevhälsoteamet där skolans personal och elevhälsans personal gemensamt 

identifierar elever som är i behov av stöd i form av extra anpassningar eller särskilt 

stöd. 

 Samordning av insatser inom elevhälsan. 

 Information om nya elever på skolorna så att dessa får ta del av elevhälsans 

rutinmässiga insatser som görs i hälsofrämjande och förebyggande syfte. Speciellt 

viktigt gällande nyanlända elever då tidigare dokumentation saknas och 

språkförbistringar kan uppstå 

 Samverkan med skolans personal vid vaccinationer. 

Extern samverkan 

 Fungerande rutin för remittering till annan vårdgivare när behov av det finns. 

 Uppdaterade rutiner i samband med orosanmälan till socialtjänsten. 

 Regelbundna kontakter med externa samverkanspartner såsom barnhabilitering, BUP, 

ungdomsmottagning, socialtjänst, primärvård, barnklinik och andra sjukvårdskliniker 

med flera. 

 Träffar med BVC och primärvård för att underlätta samverkan och att förebygga 

felaktigheter vid överlämnande av information inför skolstart. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet och 

riskanalys 

SFS 2010:659,6 kap. 4§, SOSFS2011:9, 7 kap. 2§, SOSFS 2011:9,5 kap.1§ 

Det finns rutiner för hur EMI går till väga för att rapportera risker och avvikelser som 

sker inom verksamheten samt att återrapportera till EMI. 

Varje avvikelse är dokumenterad, genomläst av skolläkaren, utredd av MLA och 

verksamhetschefen. Därefter återrapporterats till skolsköterskorna. Inga vårdskador har 

inträffat 

Under 2020 har 5 avvikelser rapporterats: 

 Brister i dokumentation, en st. 

 Avvikelse i basprogrammet på grund av Covid-19, två st. 

 Felaktigt handhavande av information vid skyddad personuppgift, en st. 

 Brist på personal i EMI, en st. 

 Felaktighet vid installation av nytt program i PMO, en st. 
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Hantering av klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9,5kap. 3§, 7 kap. 2§ p6 

Verksamhetschef och rektor tar emot och utreder klagomål och synpunkter. I frågor som 

gäller patientsäkerhet är MLA en stödjande funktion. 

Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4§ 

Elevhälsan bedriver frivillig vård och samtycke från elev och vårdnadshavare är en 

förutsättning för insatser. Elever har rätt att själva söka elevhälsans personal och kontakt 

tas med vårdnadshavare i de fall där vi bedömer att detta är lämpligt eller nödvändigt. 

Eleverna informeras om att skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt och vad det 

innebär. De får också information om att tystnadsplikten kan brytas i vissa situationer 

t.ex. vid misstanke om att ett barn far illa. 

Information till och samverkan med elever och vårdnadshavare är en viktig del av 

elevhälsans arbete. Informationen ska vara anpassad efter elevens behov, ålder, 

kunskap och situation och kan t ex beröra följande områden: 

 Beskrivning av elevhälsans medicinska del (roll och uppdrag). 

 Information inför vaccinering. 

 Information och inhämtande av uppgifter från vårdnadshavare inför hälsobesök och 

inför eventuell uppföljning av hälsobesök. 

 Information om vidtagna åtgärder vid symptom eller skada. 

Det är viktigt att elevhälsans personal uppmärksammar faktorer som kan medföra 

svårigheter i informationsöverföringen, t ex behov av tolk. 

Övergripande mål och strategier inför 2021 

 Utvärdera verksamhetsplanen samt skriva verksamhetsberättelse. 

 Uppdatera och utöka den digitala metodboken. 

 Utveckla skolsköterskemöten samt möten med MLA och verksamhetschefen.  

 Fortsatt kontakt med BHV och primärvården. 

 Fortsatt kontakt med arkivarie och kommunjurist i samband med övergång till e-

arkivering. 

 Införande av e-enkät på alla hälsosamtal samt förbättra analysen och 

framtagande av statistik för att få en bild av elevernas hälsa i Karlshamns 

kommun. 

 Införande av e-enkät i samband med vaccinationer enligt nationella 

vaccinationsprogrammet 

 Uppföljning av kvalitetssäkringen i vaccinationsprocessen. 

 Uppföljning av kvalitetssäkringen gällande lokaler och utrustning samt de basala 

hygienrutinerna.  

 Uppföljning av kvalitetssäkring av dokumentationen på PMO. Två skolsköterskor 

har gått en högskolekurs, Dokumentation för EMI, 7.5 p. 

 Uppföljning vid rapportering av avvikelser och tillbud.  

 Uppföljning av de avvikelser i basprogrammet som skett i förskoleklassens 

hälsosamtal på grund av Covid-19. 

 Uppföljning av elevers distansundervisning i högstadiet utifrån basprogrammet.  

 Viktigt att alla skolsköterskor har ett optimalt elevantal/skolsköterska. 

 Tillgodose EMI:s behov av fortbildning för att utveckla och bibehålla dess 

kompetens. Detta är en mycket viktig faktor i patientsäkerhetsarbetet.    
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