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Patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans
medicinska och psykologiska insatser år 2021
Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2021 Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser, daterad den 24 februari
2022.

Sammanfattning
Barn- och grundskolenämnden är vårdgivare för den hälso- och
sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom skolhälsovården i Täby kommuns
grundskolor och grundsärskolor. 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.
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare senast den 1 mars varje år
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva
hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som
har uppnåtts.

Ärendet
Barn- och grundskolenämnden är vårdgivare för den hälso- och
sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom skolhälsovården i Täby kommuns
grundskolor och grundsärskolor. 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.
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Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare senast den 1 mars varje år
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva
hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som
har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen har upprättats gemensamt för barnoch grundskolenämnden och gymnasie- och näringslivsnämnden, som är
vårdgivare för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom
skolhälsovården i Täby kommuns verksamheter.
Vårdgivaren ansvarar enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) för att
verksamhetschef för de medicinska insatserna i elevhälsan utses. Den 21 oktober
2020, § 81, beslutade barn- och grundskolenämnden att utse chef för centrala
elevhälsan till verksamhetschef. Det medicinska ledningsansvaret har delegerats
till samordnande skolsköterska.
Den centrala elevhälsan i Täby består av professionerna skolläkare,
skolsköterskor, psykologer och kuratorer. I enhetens uppdrag ingår att säkerställa
att varje kommunal skola i Täby har tillgång till dessa professioner. Elevhälsans
medicinska insatser lyder under hälso- och sjukvårdslagen och övriga delar av
elevhälsans arbete styrs av skollagen (2010:800).
Elevhälsans yrkesgrupper samverkar med regionens hälso- och sjukvård,
socialtjänst och ungdomsmottagningar vid behov.

Rutiner och avvikelser
För att säkerställa patientsäkerhet och öka patientsäkerheten används
journalsystemet ProReNata som ständigt aktualiseras.
I Täby kommuns Metodbok för Skolhälsovård finns riktlinjer för
skolhälsovårdens basprogram, journaldokumentation, vaccinationer och andra
åtgärder. Metodboken revideras kontinuerligt för att alltid vara uppdaterad.
I ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för de psykologiska och
medicinska insatserna i elevhälsan finns tydliga rutiner för arbetet med att
rapportera, kvalitetssäkra och följa upp riskobservationer, tillbud och vårdskador
(enligt 3 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete). Under 2021 rapporterades
inom barn- och grundskolenämndens verksamhet som vårdgivare fem avvikelser.
En av avvikelserna rörde avsaknad av skrivare, övriga fyra gällde remissrutiner
mellan elevhälsan och regionen. Samtliga avvikelser är åtgärdade.

2(4)

Tjänsteutlåtande
2022-02-24
Dnr BGN 2022/42-61

Om en vårdskada är allvarlig ska vårdgivaren snarast anmäla den till
Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Det har inte funnits anledning
att formulera någon lex Maria-anmälan under 2021.
Under år 2021 har det inte inkommit några skriftliga klagomål eller synpunkter
till verksamhetschefen för skolhälsan. Inga ärenden har inkommit från
Inspektionen för vård och omsorg eller patientnämnden.

Genomförda åtgärder
För ökad patientsäkerhet genomförs egenkontroll via journalgranskning av
skolsköterskors dokumentation i ProReNata, lokaler och utrustning och via
inkomna avvikelserapporter.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för de psykologiska och
medicinska insatserna i elevhälsan har uppdaterats. Syftet med ett eget
ledningssystem är att ge grundläggande förutsättningar för att säkerställa
kvaliteten på skolpsykologernas och skolsköterskornas arbete och att detta
bedrivs på ett likvärdigt och rättssäkert sätt utifrån gällande styrdokument.
Under läsåret 2021/2022 har arbetet med att kvalitetsgranska skolsköterskornas
arbete reviderats för att möjliggöra ett kollegialt lärande avseende metoder och
journalföring. Detta för att säkerställa en lärandeorganisation och ett
utvecklingsarbete i syfte att öka patientsäkerheten.
Löpande genomförs gallring och rensning av psykologiskt icke uppdaterat
testmaterial, i syfte att garantera patientsäkerhet vid bedömningar.
Skolsköterskor, kuratorer och psykologer har haft regelbunden extern
handledning.

Ekonomiska överväganden
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Maria Assarsson
Utbildningschef
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Barn- och grundskolechef
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Patientsäkerhetsberättelse 2021 - Elevhälsans medicinska och psykologiska
insatser, daterad den 24 februari 2022
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