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Förslag till beslut
Förslaget till patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2013
godkänns.

Beslutsnivå
Utbildningsstyrelsen

Bakgrund
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den
(Patientsäkerhetslagen 3 kap 10§)
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av
vilken det ska framgå
1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår.
2. Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och
3. Vilka resultat som har uppnåtts
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd avseende ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete som är gällande from 1 jan 2012 definieras uppgifter som
ska ingå i en patientsäkerhetsberättelse.

Ärendebeskrivning
Förslaget till patientsäkerhetsberättelse för EMI för 2013 är upprättat utifrån
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Bedömning
Syftena med patientsäkerhetsberättelsen är bl.a. att förstärka vårdgivarens kontroll över
patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Socialstyrelsens / Inspektion för
vård och omsorgs [IVO] tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra
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intressenter tex allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer, samt
att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten inom verksamheten EMI
utifrån ett patientsäkert perspektiv.
Fokus har år 2013 legat på;
- Minska andelen risker för vårdskador ex.genom att ha tillgång till samtliga och
fullständiga journaler. Vaccinations historik och ev kontroller ska finnas
dokumenterat och ev åtgärder ska vidtagas.
- Minska andelen risker för vårdskador ex vid övertagande av journaler från annan
enhet. Få en mer tydlig dokumentations mall, Epikris från BVC, vid övertagande av
journal till grundskolan. Få en tydligare överblick och kartläggning kring
överföringar från grund till gymnasieskolan genom systematisk kvalitetssäkring.
Och kring journalhanteringen på gymnasie EMI.
- Öka vaccinations täckningen av nyanlända elever från annat land.
- Ökad kunskap som leder till klarhet i ställningstagande till utredningar vid
misstanke om psykiatriska funktionsnedsättningar. Innan, under och efter
utredningar för att kunna stödja eleven, vårdnadshavare och elevhälsoteamen i
denna process.
Genomförande;
- Metodboken ständigt förnyas med nya dokument rörande uppgifter ålagda
verksamheten, den grundar sig utifrån ”Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården”
2004.
- Samt genom uppdaterad kännedom angående nya lagar och föreskrifter och genom
diskussioner i gruppen som ökar följsamheten kring dessa områden.
Fokus inför 2014;
- Vårt mål är att EMI i Värmdö kommuns alla grund-och särskolor ska ha en god och
likvärdig nivå gällande tillgänglighet och patientsäkerhet.
- En elektronisk avvikelsehantering.
- Hälsosamtalens utformning, vad skolsköterskan och skolläkaren har för hjälpmedel när
de utför hälsosamtalen.
- Skapa nya hälsoformulär, samt utvärdera och följa upp dessa under året.
- Elevernas utvärdering av hälsosamtalen i åk 4 och åk 7 summeras och jämförs lokalt
inom kommunen och med kommuner i Sthlms läns.
- Förbättringsåtgärder och ev utbildning för att nå dessa bör planeras.

Ärendets beredning
Patientsäkerhetsberättelsen har upprättats av verksamhetschefen för EMI, utifrån den för
verksamheten samlade informationen hämtad ur avvikelsehantering, egenkontroller och
dialog med medarbetare i enskilda- och gruppmöten. Skolöverläkaren har i vissa stycken
varit medverkande.
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