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Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet  

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

Våren 2014 begärde skolsköterskorna en egengranskning av IVO. Detta kom att bli 

startskottet för det utvecklingsarbete inom patientsäkerheten som nu pågår i elevhälsans 

medicinska insats (EMI). Egengranskningen ledde fram till en kvalitetsplan gällande 

uppförande av ett ledningssystem. Samt uppdatering och implementering av en 

handbok/metodbok innehållande relevanta rutiner. Ett ledningssystem innebär att rätt sak görs 

vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Därtill möjliggör det för verksamheten att skapa ordning och 

reda så att händelser som kan leda till vårdskador, missförhållande eller andra avvikelser från 

de krav och mål som gäller för verksamhetens enligt hälso- och sjukvårdens lagar, föreskrifter 

och allmänna råd kan förebyggas. Själva kvalitetsplanen lämnades in december 2014 till IVO, 

och efter justering av datum från IVO: s sida, finns en plan för 2015-2016.  

 

 

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet  

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

Vårdgivare är nämnden, de är ytterst ansvarig för hela elevhälsans medicinska del kvalitet och 

säkerhet. En verksamhetschef, ska enligt lag finnas och denna är ansvarig för verksamheten. I 

Alvesta kommun är Anders Olsson verksamhetschef (VC) för Barn och Elevhälsan och 

därmed också för EMI.  

 

Uppdraget som medicinskt ledningsansvariga (MLA) har skolläkaren Mattias Rööst. MLA 

uppdrag är att utforma eventuella medicinska PM, samt vara ett stöd för skolsköterskan i 

medicinska frågor. Elevhälsan har avtal med Alvesta vårdcentral på 40 procent skolläkare 

som alternerar mellan skolorna. Skolläkare är också patientansvarig läkare och svarar ytterst 

för patientens diagnostik, vård och behandling.  

 

Samordnare (SMO) är idag Ulrika Johansson, skolsköterska. Detta uppdrag tillkom hösten 

2014 inom befintliga tjänster. Cecilia Andersson hade samordningstjänsten på 30 procent 

under vårterminen 2015. Därefter tog Ulrika Johansson över uppdraget på 20 procent. SMO 

uppdrag är att utveckla ett ledningssystem och fortsätta med den plan som gjordes under 

hösten 2014.  

 

Skolsköterkorna i gruppen bestod förutom Ulrika Johansson och Cecilia Andersson 2015 av 

Maria Logren, Maritha Karlsson, Peter Rosholm, Sara Hoffström och Valentina Kulevska. All 

hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet och är skyldig att bidra till en hög patientsäkerhet. All personal har en 

skyldighet att rapportera risker för vårdskador, samt händelser som har medfört eller hade 

kunnat medföra en vårdskada.   
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Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts under året 

SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §  

 Under hösten 2014 uppdaterades avvikelsehanteringens rutiner, som ses som en av 

hörnpelaren i arbetet att förbättra kvalitet och säkerhet i vården. Denna uppdatering 

har sedan implementerats år 2015.  

 

 Verksamhetschef och facklig skolsköterska utförde loggkontroller i journalsystemet 

Cambio Cosmic. Detta för att kontrollera att inte skolsköterskorn varit inne i journaler 

där en vårdrelation saknas. 

 

 Genomgång av medicinteknisk utrustning genomfördes i februari 2015. 

Audiometrarna kalibrerades under december 2015. 

 

 Kontakten med IVO 2014 ses också som ett led i en egenkontroll, samt den plan som 

skrevs för 2015-2016 efter denna kontakt. 

 

 

Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

Cambio Cosmic 

Det journalsystem som används inom EMI är BVC-journal, PMO och Cambio Cosmic (CC). 

CC är det senaste och används nu som journalsystem. Maria Logren, Anders Olsson, Cecilia 

Andersson och senare Ulrika Johansson träffar regelbundet förvaltningsgruppen för CC för att 

informeras om datasystemet. Cecilia Andersson medverkade också i den sökordsgrupp som 

finns tillhörande CC där sökord togs fram som är lämpliga för EMI.  

 

För att samla journalsystem beslutdes hösten 2015 att PMO journalen skulle upphöra. 

Skolhälsovårdsjournaler som skrivits i PMO på elever födda 2006 eller tidigare skall skannas 

in i CC. Detta arbete är endast påbörjat och kommer huvudsakligen ske under sommarlovet 

2016. 

 

Idag sker även all dokumentation från BVC i CC. Detta innebär att elever födda 1december 

2014 eller senare saknar BVC journal i pappersform. Så när dessa barn börjar förskoleklass 

finns enbart ett journalsystem. 

 

Under 2016 kommer CC uppdateras till version R 8:1. Då kommer samtliga skolsköterskor gå 

igenom introduktionsfilmer för att sedan svara på frågor. Ett test där kunskap i systemet 

kontrolleras. Detta system har även en vaccinationsmodul. Något som efterfrågats av 

skolsköterskor i flera år, då dagens vaccinationssystem är svårarbetat i CC. 

 

Sammanhållen journal 

Alvesta kommun ingår sedan hösten 2012 i sammanhållen journalföring tillsammans med 

Region Kronoberg. Detta samarbete innebär en ömsesidig insyn av journalföring och 

helhetsbilden bidrar till en snabbare förståelse för elevens situation. Det ställer också krav på 

rutiner som ökar säkerheten kring elevens journal när fler enheter har tillgång till 

informationen. Dessa rutiner har Region Kronoberg till viss del kunnat vara behjälpliga med.  
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Även hemsidan uppdaterades under året som är ett led i den informationsplikt som finns 

omkring sammanhållen journal. Vårdnadshavre informeras även om sammanhållen journal 

muntligt och skriftligt under hälsobesöket i förskoleklass. Rutiner upprätthållande runt 

spärrhanterung. Vid terminstart 2015 kunde vi dela journal vid övergången från åk 9 till 

gymnasiet. Detta ökade säkerheten då pappershanteringen minskade samt, risken att journaler 

kommer bort vid transport. Det finns också ett miljötänk i detta.  

 

Alvesta kommun är en kommun som tar emot många nyanlända. Detta har märkts extra 

tydligt under året 2015.  Flyktinghälsan är den enhet som ombesörjer ett första hälsobesök och 

ibland vaccinationer. Denna information blir möjlig att se för EMI genom CC sammanhållna 

journalsystem. Många frågetetecken kan suddas ut för skolsköterskan. Detta ger även en ökad 

patientsäkerhet. 

 

Kompletterande vaccination 

Hösten 2015 inleddes arbetet att barn under 18 år ska erbjudas kompletterande vaccination 

inom EMI. Flyktinghälsovården gör en hälsoundersökning där en läkare ordinerar vaccin. Den 

första vaccinationen ges oftast på flyktingmottagningen, men vaccinationen fullfölj sedan 

inom EMI. Messenger sänds till ansvarig skolsköterska och elevens samtliga vaccinationer 

bokas i vaccinationsmottagningens tidbok. Alla skolsköterskor har tillgång till denna tidbok 

som fortlöper, detta då flera vacciner ligger långt fram i tiden och inte ska glömmas bort. 

 

Messenger 

Skolsköterskans arbete är ett ensamarbete i ett stort sammanhang av många instanser. Med 

funktionen Messenger, som kan jämföras med mejl implementerades under 2014 i CC. Detta 

underlättar skolsköterskans arbete med elevfrågor som rör medicinska frågor till andra enheter 

inom Region Kronoberg. Denna funktion underlättar möjligheten att ställa frågor till annan 

hälso-och sjukvårdspersonal i Region Kronoberg som är inblandad i elevens hälsa. Hösten 

2015 blev SMO Ulrika Johansson administratör i Messenger. Detta innebär att vid 

långtidsfrånvaro kan meddelande läsas i Messenger av administratören. Detta var viktigt då 

kännedom om kompletteringsvaccin exempel meddelades i Messenger. En lokal rutin för 

Messenger skrevs även 2015. 

 

Skanning  

För att öka säkerheten omkring pappershanteringen för EMI beslutades året 2015 att samtliga 

samtycke till vaccination skulle skannas in i CC. Under år 2016 ska frågan tas till nämnden 

om inskannade dokument får gallras.  

 

Avvikelse 

Under hösten 2014 förnyades avvikelserapporten och kompletterades med en 

uppföljningsrapport. Avvikelsen skickas till VC och SMO. Vid allvarlig avvikelse som 

medfört eller kunnat medföra vårdskada kopplas MLA in för vidare hantering enligt Lex 

Maria. Denna uppdatering har sedan implementerats år 2015.  

 

U: gemensamt forum 

Ett digitalt forum för skolsköterskor har upprättats. Där samlas bland annat PM, blanketter, 

rutiner och skolsköterskemötens anteckningar. Genom att använda ett digitaliserat forum kan 

det ständigt uppdateras och kompletteras. Alla har då tillgång till senaste uppdateringarna. 
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Utbildningar 

Våren 2015 deltog två av gruppens skolsköterskor i den årliga kongressen för skolsköterskor 

och två på föreläsningar om barncancer. 

 

Under höstterminen deltog skolsköterskorna på ”Möte om vaccinationer inom elevhälsan” 

som handlade om den kompletteringsvaccination som skulle påbörjas. Skolsköterskor deltog 

även på föreläsningen om psykosomatiska symtom, som handlade om mående av barn och 

ungdomar. 

 

Några av skolsköterskorna deltog på föreläsningen om ELOF-ärende (elev med lång ogiltig 

frånvaro). Och några på ”Sekretess i lokal samverkan för ensamkommande barn” samt 

föreläsningen ”Våldsutsatta barn”. En skolsköterska gick på” Varje elevs bästa särskola ett 

systematiskt samarbete”. På detta vis kunde vissa skolsköterskor få utbildning i sin skolas 

arbetsområde. 

 

Gruppen eftersökte uppdatering i hjärt- och lungräddning men detta blev dock inte av. Detta 

är nu på gång och planeras bli av i början av 2016. 

 

Inköp  

Hjortsbergaskolan har fått en ny våg.  

Bulten har fått en längdsticka, våg, medicinskåp och skrivare. Även en syntavla kommer att 

införskaffas samt en längdmätare i trä under början av 2016. 

Två medicinkylskåp har köpts. Ett till Prästängsskolan och ett till Grönkullaskolan. Även 

Hagaskolan, Mohedaskolan och Vislandaskolan kommer få medicinkylskåp 2016. 

På Grönkullaskolan, Hjortsbergaskolan och Bulten har skivborden bytts ut till höj- och 

sänkbarta skrivbord. Även Mohedaskolan kommer få ett höj och sängbart skrivbord i början 

av 2016. 

 

MTA 

Kalibrering av medicinsk teknisk utrustning beställdes under senhösten 2014 och påbörjas 

februari 2015. Det ska nu göras årligen. SMO efterfrågade flera gånger resultatet av den 

medicin tekniska genomgången men utan resultat. SMO har fått information om att 

genomgång av MTA kommer ske per automatik i början av år 2016. Fem av sex audiometrar 

lämnades in till audionommottagningen under senhösten 2015. Anledningen att den sista inte 

lämnades in var för att den inte är i bruk, då den är av äldre modell och nyare audiometer 

finns att tillgå. 

 

Hälsodeklaration 

En uppdaterad hälsodeklaration fanns för förskoleklassens hälsobesök. En uppdatering har 

under året även utarbetats för årskurs fyra. 

 

Läkemedelshantering 

En lokal rutin för generell ordination inom Alvesta kommuns skolhälsovård finns och MLA 

uppdaterade denna inför varje läsår. Även riktlinjer vid akuta åtgärder inom skolhälsovården har 

uppdaterats, samt delegeringspapper. SMO skickar inför terminstart dessa dokument till 

MLA. Under 2015 skrevs även en lokal rutin för läkemedelshantering ”Läkemedelsinstruktion 

för elevhälsans medicinska del”. 
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AHL gruppen 

Skolsköterskorna Ulrika Johansson (SMO) och Maria Logren ingår i AHL-gruppen, som är en 

grupp för utformning av länsövergripande hälsoblanketter. Där arbetas material fram som är 

underlag vid hälsosamtalet. Materialet består av en hälsoblankett som fylls i av 

vårdnadshavare, en hälsoenkät som fylls i av eleven, samt en lathund för hälsosamtalet. 

Underlaget för samtalet leder till ett mera likvärdigt förfarande omkring hälsobesöket i region 

Kronoberg. Gruppen har uppmärksammats då inget län i landet har ett likvärdigt förfarande 

gällande hälsobesök. 

 

Skolläkartid 

Skolläkartiderna har setts över. På Grönkullaskolan har tiden fördubblats, då behovet av 

skolläkare är stort där. Skolläkare är på övriga skolor var 6:e vecka. Man har också gjort en 

plan för skolläkaren att delta på skolsköterskemötena där medicinsk handledning blir möjlig. 

Tyvärr hade vårdcentralen i Alvesta svårt att rekrytera läkare hösten 2015. Därför kunde inte 

detta tillgodoses på höstterminen 2015 och skolorna hade få skolläkartider att erbjuda. 

 

Skolorna Bulten, Virdaskolan och Resursskolan 

Nu finns en skolsköterska knuten till dessa skolor. På Bulten är Sara Hoffström regelbundet, 

Virdaskolan är Maritha Karlsson. Till Resursskolan är Cecilia Andersson behjälplig att ta 

kontakt med elevens föregående skolsköterska för överrapportering, om det är något som 

behövs göras under elevens vistelse på Resursskolan. Ulrika Johansson och Maritha Karlsson 

tog över Resursskolan hösten 2015. 

 

 

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

Under 2015 skrevs två risk- och konsekvensanalyser för att identifiera risker i verksamheten.  

 

En risk och konsekvensanalys gjordes gällande kompletteringsvaccination av nyanlända 

elever. Där trycktes det på brist med dåvarande kylskåp. Nya har därför köps in och 

ytterligare planera bytas ut. Det skrevs att brist i rutiner kommer äventyra patientsäkerheten 

initialt, därför ställdes första vaccinationstillfället in för att få fram bra och säkra rutiner. En 

administratör finns nu i Messenger i CC för att täcka sjukfrånvaro. Så elever inte blir missade 

samt en tidbok där samtliga vaccinationer bokas in. Antalet nyanlända elever räknas nu för att 

se om det finns behov att utöka resurserna inom skolsköterskegruppen. 

 

Även en risk och konsekvensanalys har gjorts gällande den tillfälliga minskningen av 

skolskötersketjänst som gjordes under vårterminen 2016. Omorganisationen i verksamheten 

gjorde så att under vårterminen 2016 minskade antal skolskötersketjänster. För att sedan öka 

igen under höstterminen. Där trycktes mycket på det ökade antalet nyanlända elever och att 

nerdragningarna och omorganisationen som följde framförallt påverkade de nyanlända 

eleverna och Grönkullaskolan.   
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Rutiner för händelseanalyser 

SFS 2010:659, 3 kap. 3§ 

Om det uppmärksammas riskfyllda incidenter kan det förhindra att en patient skadas nästa 

gång en liknande situation uppstår. Detta görs genom avvikelserapportering. Alla 

skolsköterskor har ett ansvar att skriva avvikelser. Detta skickas sedan till VC och SMO. 

Slutsatsen ska rapporteras till berörd personal. Vid avvikelse av medicinsk karaktär sker 

diskussion med MLA. 

Alla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra vårdskada anmäls till IVO enligt 

lex Maria, detta är vårdgivarens ansvar. I Alvesta kommun är detta ansvar fördelat på 

verksamhetschefen, skolläkare och den samordnade skolsköterskan 

 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 § 

Enligt skollagen skall Elevhälsa finnas på alla skolor. Elevhälsans förebyggande och 

hälsofrämjande roll är tydlig. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala 

och specialpedagogiska insatser. Alla elever ska utöver skolläkare och skolsköterska, ha 

tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Vi jobbar med 

stöd riktat till förskola, skola och samarbetar med respektive förskola och skolas lokala 

Elevhälsa. Vi stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter 

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

Avvikelsehantering 

Verksamhetsansvarig är skyldig att analysera avvikelserapporter samt vidta åtgärder för att 

förhindra en upprepning. Slutsatserna ska rapporteras tillbaka till berörd personal. När 

vårdgivaren tar emot en rapport om en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra 

en vårdskada ska det rapporterade utredas. Syftet med utredningen ska vara att så långt som 

möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det. Samt ge underlag för 

beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt. 

Eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra. Om 

vårdskadan är allvarlig ska vårdgivaren snarast anmäla den till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO).   

 

 

2015: En elev kan ha flera journaler p.g.a. reservnummer.  

2015: Hälsoundersökningar, vaccinationer, kontrollelever inte genomförda.  

2015: Inga kontroller eller journalgenomgång bland elever i Sirius.  

2015: Klasslistor i CC saknas. Ingen som har ansvaret för klasslistorna.  

2015: Loggkontroller aldrig gjorda i CC 

2015: Två skolsköterskor på en expedition på Grönkulla, utvärdera. 

2015: Vem tar över vid frånvaro 

2015: Remiss och Messenger vid frånvaro 

http://www.ivo.se/
http://www.ivo.se/
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2015: Långvarig frånvaro utan ersättare. Missade arbetsrutiner 

2015: Brist på skolläkartider 

2015: Förstört vaccin då skolor inte har fungerande kylskåp 

2015: Missat vaccin då vissa skolsköterskor saknat behörighet PMO 

 

 

Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

Verksamhetschef och den samordnande skolsköterskan går terminsvis igenom aktuella 

händelser, sammanställer och återför resultat till verksamheten.  

 

Alla avvikelser skrivs ner i ett gemensamt dokument som ligger i U:katalogen. Där har 

inkomna rapporter, klagomål och synpunkter sammanställts. Här ses även de åtgärder som 

vidtagits varje enskilt år. Detta för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i  

verksamhetens kvalitet. 

 

Önskemål finns att en gemensam diskussion av en avvikelse ska ske nästkommande möte. 

Detta ses som ett förbättringsområde 2016. 

 

 

Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Skolsköterskor och skolläkare strävar alltid efter ett gott samarbete med elever och dess 

vårdnadshavare, utifrån elevens ålder och mognad. 

 

 

Resultat 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Ingen mätning eller sammanställning är genomförd under året för att mäta patientsäkerheten. 
 

 


