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Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans psykologiska
insatser år 2018
Sammanfattning
Barn- och grundskolenämnden är vårdgivare för elevhälsan. Vårdgivarens ansvar är bland
annat att skapa en säkerhetskultur i verksamheter som utför hälso- och sjukvårdande arbete,
där alla medarbetare får utbildning och fortbildning i patientsäkerhetsfrågor.
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits, vilka åtgärder för
ökad patientsäkerhet som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen avseende elevhälsans
psykologiska insatser.

Ärendet
Barn- och grundskolenämnden är vårdgivare för elevhälsan. Vårdgivarens ansvar är bland
annat att skapa en säkerhetskultur i verksamheter som utför hälso- och sjukvårdande arbete,
där alla medarbetare får utbildning och fortbildning i patientsäkerhetsfrågor.
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits, vilka åtgärder för
ökad patientsäkerhet som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts.
Under 2018 rapporterades följande avvikelser avseende elevhälsans psykologiska insatser:
Brister i lokalerna där samtal eller utredning sker (5 avvikelser)
Tekniska brister i journalföringssystem (1 avvikelse)
Brister i hantering av skrivarutrustning (1 avvikelse)
Risker i att behöva transportera sekretessmaterial mellan skolorna (1 avvikelse)
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Brister i hantering av remisser till en annan vårdaktör (1 avvikelse)

Följande åtgärder har vidtagits:
•

Samtal med berörd rektor som ansvarar för att tillhandahålla lokaler som är anpassade
för att bedriva psykologisk verksamhet,

•

Samtal med objektspecialist på journalsystem ProReNata för att förbättra möjlighet till
att spara poster på ett säkrare sätt,

•

Samtal med psykologgruppen för att informera om de tekniska kraven kring
skrivarutrusningen på Åva. Detta för att säkerställa användning av skrivare som
garanterar sekretess,

•

Översyn av rutiner för att spara sekretessmaterial i våra skolor. Alla skolor ska ha ett
låsbart skåp där arbetsmaterial och arkivunderlag kan sparas på ett säkert sätt,

•

Kontakt med en annan vårdenhet för att säkerställa att vi har gemensamma rutiner för
remisser så att ingen elev nekas adekvat vård.
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