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Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet  

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

Verksamhetens mål är att bedriva en god och säker vård där risker tidigt 

identifieras, för att förebygga och minimera vårdrelaterade skador och att 

sträva efter ett enhetligt patientsäkerhetsarbete mellan länets kommuner. 

 

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet  

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

 

Vårdgivare för den vårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan, är kom-

munstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun. Vårdgivaren ansvarar för att skolchef, 

tillika verksamhetsansvarig för elevhälsans medicinska insats utses. Vårdgiva-

ren ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsar-

betet är fördelat inom verksamheten vilket är synligt i delegationsordningen. 

 

I Ljusnarsbergs kommun har skolchef utifrån sin kompetens överlåtit uppgif-

ter åt en skolsköterska med medicinskt ledningsansvar (MLA) att upprätthålla 

medicinska ledningsansvaret i elevhälsans medicinska insats. 

 

Skolchef ansvarar för att alla medarbetare i elevhälsan medicinska del, har rätt 

kompetens, får fortbildning och har ansvar och befogenheter för att kunna be-

driva vård av god kvalitet. Skolchef är den person som såväl tillsynsmyndig-

het, elever, vårdnadshavare och personal ska kunna vända sig till i frågor gäl-

lande verksamheten. Skolchef i samråd med medicinsk ledningsansvarig skol-

sköterska planerar, leder, kontrollerar, dokumenterar och redovisar verksam-

hetens resultat bland annat genom att årligen upprätta en patientsäkerhetsbe-

rättelse, som delges vårdgivaren. Verksamheten arbetar utifrån Örebro kom-

muns metodbok för Elevhälsans medicinska insatser och att hantera avvikelse-

rapporter och utifrån dessa göra analyser och vidta lämpliga åtgärder till ex-

empel Lex Maria anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 

 

Skolchef tillsammans med medicinsk ledningsansvarig skolsköterska är an-

svarig för att informera elev och vårdnadshavare om en vårdskada inträffat. 

 

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som 

genomförts under året 

SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §  

 

Ett systematiskt kvalitetsarbete görs genom användande av ”Kvalitetsmått för 

Elevhälsans medicinska insats” (utgiven av Riksföreningen för skolsköterskor 

och Svenska skolläkarföreningen) i samarbete mellan skolchef och skolskö-

terska.
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Elevhälsans medicinska enhet upprättar årligen en verksamhetsberättelse, där 

arbetet under det gångna läsåret redovisas. 

 

Enligt lokala rutin genomförs en gång om året en genomgång av läkemedel 

som skolsköterskor enligt delegering av skolläkare, får beställa från Apotek 

och tilldela elever enligt generell ordination, vid behov. 

 

Hälsosamtal hålls årligen med alla elever i förskoleklass, åk 4 och åk 7. Dessa 

utgår från hälsoenkäten ELSA (elevsamtal sammanställt och analyserat) som 

elever och vårdnadshavare separat besvarar. Dessa enkäter är gemensamma 

för hela Örebro län i ett samarbete mellan Region Örebro och länets kommu-

ner. Enkätsvaren (avidentifierade) skickas därefter till en gemensam databas, 

där analys görs och tabeller och statistik återges till elevhälsans medicinska 

insats, för vidare återgivning till berörda, så som politiker, vårdnadshavare och 

pedagoger. Utöver dessa genomför åk 2 ett kortare hälsomöte enligt metodbo-

kens riktlinjer. 

 

Genom egenkontroll följs kontinuerligt (1 ggr/v) temperaturkurvor i kyl, för 

förvaring av vacciner. 

 

Av säkerhetsskäl är två skolsköterskor delaktiga i lokalen (eller angränsande 

rum) vid vaccinering av elever. 

 

Rapport av givna vaccinationer dokumenteras och skickas elektroniskt till 

Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister, i anslutning till vaccineringen. 

 

Genomgång av läkemedel, vaccin och omläggningsmaterial görs regel-bundet 

för kontroll av förbrukningsdatum och kasseras efter utgångsdatum. 

Kasserade sprutor och kanyler skickas regelbundet för destruktion. 

 

 

 

Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

 

Nätverket för verksamhetschefer för elevhälsan i länets kommuner, träffas två 

gånger per termin och då diskuteras gemensamma arbetssätt, avtal och över-

enskommelser bl. a mellan regionen och länets kommuner. Dessa möten pro-

tokollförs. 

 

En referensgrupp bestående av skolsköterskor med medicinskt ledningsansvar 

(MLA) i länet, träffas två gånger per termin och då diskuteras arbetssätt, me-

toder, vårdkvalitet och gemensamma förbättringsmetoder samt andra aktuella 

ämnen. Medverkar på dessa möten gör även skolöverläkaren i Örebro. 

Dessa möten protokollförs och återförs sedan till den egna organisationen för 

verkställande. 
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Skolsköterskorna i länets norra kommuner har gemensamma möten två gånger 

per år. Då tas bland annat frågor om patientsäkerhetsarbete upp. 

Elevhälsans medicinska enhet i Ljusnarsberg har, tillsammans med 

skolledningen, regelbundna verksamhetsmöten där verksamhets- och patient-

säkerhetsfrågor (avidentifierade) dryftas.  

Skolsköterskorna har under året deltagit i olika temadagar, tillsammans med 

skolläkare och skolsköterskor i Örebro län. 

 

Under senare delen av 2019 beställdes en systematisk genomgång av journaler 

av en extern part. Avsikten är att säkerställa kvalitén i journalerna. I 

utgångsläget sker den med inriktning på åk 3. 

 
 

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

 

Skolsköterska och skolläkare diskuterar löpande elever och verksamhet för att 

identifiera risker. 

 

Extern part, i form av skolsköterska från annan kommun, konsulteras regel-

bundet för handledning. 

 

Skolsköterska och skolchef har regelbundna verksamhetsmöten där diskuteras 

risker, händelser och förbättringar av verksamheten. 

 

Rutiner för händelseanalyser 

SFS 2010:659, 3 kap. 3§ 

Skolsköterska arbetar under eget yrkesansvar och vid händelser som medfört 

eller hade kunnat medföra en vårdskada, skrivs en avvikelserapport (blanketter 

för detta finns i metodpärm) och en händelseanalys görs.  

 

Skolchef ansvarar, i samråd med skolsköterska, för vidare åtgärder och tidplan 

för detta. 

 

Skolsköterska med MLA sammanställer och återför resultat och åtgärder från 

avvikelsehanteringen till verksamheten och i speciella fall går ärendet vidare 

till Lex Maria anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 

 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 

EMI (Elevhälsans medicinska insats) använder PMO, vilket är ett elektroniskt 

journalsystem som stöder hanteringen av medicinsk dokumentation och pati-

entadministration. PMO är CE-certifierat som en medicinteknisk produkt. 
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I PMO framgår vem som ansvarar för en viss journaluppgift, dennes befatt-

ning samt tidpunkt för när journaluppgiften fördes in i journalen. Dokumente-

rade journaluppgifter kan inte ändras eller utplånas av behöriga användare. 

Införda uppgifter ska signeras i samband med dokumentationen. 

Varje enskild journal förses med en tydlig personidentifikation, samt med ele-

vens och vårdnadshavarens kontaktuppgifter, vilka är hämtade från befolk-

ningsregistret via IST. Alla journaldokument scannas in i respektive journal i 

PDF-format och arkiveras digitalt. 

Elever med skyddade personuppgifter finns inte i PMO. Dessa journal-

anteckningar görs i pappersjournal. 

I PMO loggas användarnas aktiviteter. Vidare kan man se vilka åtgärder som 

vidtagits med patientuppgifterna. 

 

Skolsköterska och skolläkare är informerade om bestämmelser gällande hante-

ring av personuppgifter och hur dokumentationen ska genomföras. 

 

Skolsköterska och skolläkare ska ansvara för att personliga lösenord inte kan 

bli tillgängliga för obehöriga. Att datorer inte lämnas, med oskyddade patient-

uppgifter och att anställda i EMI endast tar del av uppgifter i PMO, där denne 

deltar i arbetet runt eleven.  

 

Enligt posthantering öppnas all post som är adresserad till Elevhälsans medi-

cinska insats av skolsköterska med MLA.  

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 § 

 

Ett avtal finns mellan Elevhälsans medicinska insats i Örebro kommun och de 

övriga kommunerna i länet. Via gemensamma träffar regelbundet med verk-

samhetsansvariga i länets kommuner, samt via en gemensam metodbok för 

Elevhälsans medicinska insats, säkerställs att metoder och rutiner följs enligt 

lagen. 

Genom detta gemensamma arbete möjliggörs även samordning gällande fort-

bildning för skolsköterskor. 

 

Ett systematiserat arbete för rapportering och överlämning av journaler mellan 

BVC och Elevhälsans medicinska insats finns. Även för rapportering mellan 

olika stadier och skolformer, för att minimera risk för ute-blivna vaccinationer 

och kontroller. 

 

Inskrivning i skolan, av till Sverige nyanlända elever, sker med hjälp av tele-

fontolk. Skolsköterskan deltar vid inskrivningssamtalet, för att få blanketter 

för journalrekvisition respektive vaccinationsblanketter undertecknade av 

vårdnadshavare och kort informera om elevhälsans kompetenser och arbete. 

Skolhälsovårdsjournal kan efter inskrivnings-samtalet snabbt rekvireras från 

föregående skola, eller i fall då eleven inte gått i svensk skola tidigare snabbt 

göra Asylhälsan uppmärksam på elevens existens, så de kan kalla denne för 

hälsokontroll och därmed minimera risken för uteblivna kontroller eller vacci-

nationer. 
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Kontakter med nyinvandrade elever och vårdnadshavare sker med hjälp av 

tolk (telefontolk) för minimering av felkällor/missuppfattningar. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens 

rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § 

 
Skolsköterska och skolläkare rapporterar risker och händelser som har eller 

hade kunnat medföra en vårdskada. Avvikelserapport skrivs i detta fall och 

handläggs sedan av skolchef i samråd med skolsköterska eller skolläkare. 

Klagomål på given vård eller behandling av EMI tas emot via post, mail, tele-

fon eller personligt. 

Femton avvikelserapporter har inkommit från EMI och dessa har handlagts av 

enhetschef och berörd skolsköterska under 2019. 

 

Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

 

Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter på vården, sammanställs och 

analyseras för att möjliggöra identifiering av mönster eller trender som indike-

rar brister i verksamhetens kvalitet. Vid avvikelse kontaktar skolsköterskan 

berörd elev och om eleven inte är myndig, vårdnadshavare. Skolsköterskan 

informerar om händelsen och skriver avvikelserap-port. 

Vid kontakt med elever och/eller vårdnadshavare som har klagomål på vård 

och behandling informeras om möjligheten att anmäla händelsen till Inspekt-

ionen för vård och omsorg (IVO) för handläggning. Inga klagomål på vård 

och behandling har inkommit under 2019. 

EMI informerar även om möjligheten att kontakta patientnämnden för stöd. 

 

Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

 

Se sammanställning och analys.  Skolsköterska har deltagit på möten för vård-

nadshavare och informerat EMI. Vid hälsosamtalen i förskoleklass medverkar 

vårdnadshavare. Vid behov sker detta även för äldre elever. Uppföljning även 

vi telefon.  

 

Resultat 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

 

Strukturmått: Kommunstyrelsen har vårdgivaransvar. Verksamhetschef 

finns för elevhälsan medicinska insats. 1 skolsköterska är anställda i EMI med 

totalt 75 % tjänstgöring. Elevunderlaget var ca. 380 (Ht 2019) och ca. 405 (Vt 

2019). 
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Processmått: Hälsosamtal, hälsobesök och vaccinationer har, till stor del, ge-

nomförts enligt nationella och länsövergripande riktlinjer. Länsövergripande 

hälsoenkäter har använts och sammanställts och analyserats i elevhälsodataba-

sen ELSA. Rutiner och riktlinjer finns tillgängliga i metodbok. Elevkontakter 

dokumenteras i elevhälsojournal i PMO förutom för elever med skyddade per-

sonuppgifter som dokumenteras i pappersjournaler. 

 

Resultatmått: Femton (15) avvikelser har inkommit under året. Ingen anmä-

lan till IVO eller Lex Mariaanmälan har gjorts. De enskilda avvikelserappor-

terna finns dokumenterade vid elevhälsans medicinska insats. 

 

Tre (3) avvikelser: De förelåg behov av medicinsk uppföljning efter tidigare 

genomförda hälsosamtal. Samtalen genomfördes i förskoleklass men uppfölj-

ningen kom till stånd under årskurs 1. 

 

En (1) avvikelse: Elever med skyddade personuppgifter som befinner sig i 

skyddat boende, svårighet att få in tidigare journaler från BVC och/eller skol-

hälsa.  

 

Fem (5) avvikelser: Elever som saknade journal eller tidigare vaccinat-

ionsanamnes. Dessa fem avser inte elever med skyddade personuppgifter. 

 

Fem (5) avvikelser: Elever som saknar delar av tidigare vaccinationsprogram. 

Dessa vaccinationer har genomförts eller kommer genomföras. 

 

En (1) avvikelse: Hälsokontroll och/eller hälsosamtal, enligt metodboken, har 

inte genomförts till fullo för årskurs 1, 2, 3 och 4.   

 


