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Ekonomi, budgetarbete 2020 
 
Förvaltningschefen ger en reviderad information om åtgärder i budget 2020. 
 
Förvaltningsövergripande har åtgärder vidtagits och är genomförda från 
halvåret 2019. Ekonomiassistent överflyttad till vakant tjänst inom 
kommunen.  
Stödboendet omorganiseras vad gäller stödboendepersonal från halvåret 
2020. Gymnasieskolan övertar stödboendeansvaret för kvarvarande elever. 
Familjecentralen ändrar organisation enligt förslaget från halvåret 2020. 
Förskolan organiseras för nyckeltal 6,0.  
 
Gymnasieskolan har vidtagit åtgärder under senare del av 2019. 
Varsel är lagt på 6,5 tjänster och processen är inledd med full effekt 
halvåret 2020. Personalavdelningen stödjer oss i arbetet. 
 
Grundskolan utreder djupare det praktiska genomförandet i kombination 
med ny skola och åldersindelningen F-3 – 4-6 med ett genomförande 
hösttermin 2021. Verksamhetschef grundskola har utredningsuppdraget. 
 
Verksamhetschef grundskola har ett sparbeting på 4,2 miljoner helårseffekt.  
 
Analys av elevpeng till respektive skola är genomförd av verksamhetschef 
grundskola. Konsekvensbeskrivningar genomförs för att ta fram underlag 
för minskning av organisation.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse, reviderad information, 2020-02-04, 
Rektors tjänsteskrivelse, prognos IKE för gymnasiet, daterad 2020-02-04 
 
  
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna redovisad information 
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Reviderad information om åtgärder budget 2020 
Förslag till beslut 
Förvaltningschefen föreslår att barn- och utbildningsnämnden att: 

- Godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsövergripande har åtgärder vidtagits och är genomförda från 
halvåret 2019. Ekonomiassistent överflyttad till vakant tjänst inom 
kommunen. 
Stödboendet omorganiseras vad gäller stödboendepersonal från halvåret 
2020. Gymnasieskolan övertar stödboendeansvaret för kvarvarande elever. 
Familjecentralen ändrar organisation enligt förslaget från halvåret 2020. 
Förskolan organiseras för nyckeltal 6,0.  
Gymnasieskolan har vidtagit åtgärder under senare del av 2019. Varsel är 
lagt på 6,5 tjänster och processen är inledd med full effekt halvåret 2020. 
Personalavdelningen stödjer oss i arbetet. 
Grundskolan utreder djupare det praktiska genomförandet i kombination 
med ny skola och åldersindelningen F-3 – 4-6 med ett genomförande 
hösttermin 2021. Verksamhetschef grundskola har utredningsuppdraget. 
Verksamhetschef grundskola har ett sparbeting på 4,2 miljoner helårseffekt.  
Analys av elevpeng till respektive skola är genomförd av verksamhetschef 
grundskola. Konsekvensbeskrivningar genomförs för att ta fram underlag för 
minskning av organisation.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Åtgärder för att komma i balans 2020 
 
 
 
Jan-Erik Andrén  
Förvaltningschef  
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                                            Dnr 2020/1:600 
 
Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser 
 
Ledningssystemet gäller elevhälsans medicinska insats som omfattas 
av hälso- och sjukvårdslagen, (HSL, 2017:30) samt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, (SOSFS, 2011:9). Den medicinska insatsen av 
elevhälsan, EMI, styrs både av skollagen (2010:800) och hälso- och 
sjukvårdslagen. Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad 
så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården 
samt främjar kostnadseffektivitet, (HSL 2017:30). Elevhälsan ska stödja 
elevernas utveckling mot utbildningens mål och främst arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande. Skollagen ställer krav på att 
elevhälsans verksamhet ska vara av god kvalitet och säkerställa 
likvärdigt stöd (SFS 2010:800). Kravet på ledningssystem innebär att 
det ska finnas tydlig ansvarsfördelning, dokumenterade processer, 
identifierade rutiner samt rutiner för uppföljning (SOSFS 2011:9). 
 
Beslutsunderlag 
Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser, upprättat av 
elevhälsans chef, 2019-12-01 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser  
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1 Bakgrund 
 
Ledningssystemet gäller elevhälsans medicinska insats som omfattas av hälso- och 
sjukvårdslagen, (HSL, 2017:30) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, (SOSFS, 2011:9). Den medicinska insatsen 
av elevhälsan, EMI, styrs både av skollagen (2010:800) och hälso- och sjukvårdslagen. 
Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet, (HSL 2017:30). 
Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och främst arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande. Skollagen ställer krav på att elevhälsans verksamhet ska 
vara av god kvalitet och säkerställa likvärdigt stöd (SFS 2010:800). Kravet på ledningssystem 
innebär att det ska finnas tydlig ansvarsfördelning, dokumenterade processer, identifierade 
rutiner samt rutiner för uppföljning (SOSFS 2011:9). 
 

1.1 Syfte 
Syftet med ledningssystemet är att systematiskt och fortlöpande utveckla och kvalitetssäkra 
verksamheten. Ledningssystemet ska omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver 
verksamhet ska med hjälp av ledningssystemet 

• Planera 

• Leda 

• Kontrollera 

• Följa upp 

• Utvärdera 

• Förbättra verksamheten 
Ledningssystemet ska göra det möjligt att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt 
tillfälle och på rätt sätt samt att händelser som kan leda till vårdskador undviks, (SOSFS 
2011:19). 
 
 
2. Kvalitet 
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Kvalitet 
definieras enligt följande; 
Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och 
andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa 
funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter (SOSFS 
2011:9). 
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3 Ansvarsfördelning 
Barn- och utbildningsnämnden i Filipstad är vårdgivare för de insatser som omfattas av hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL 2017:30). Ledningssystemet gäller för skolsköterskor och 
skolläkare i Filipstads kommun. 
 

3.1 Vårdgivarens ansvar 
Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Vårdgivaren 
ansvarar för att med hjälp av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera 
och förbättra verksamheten (SOSFS 2011:9). 
Vårdgivaren ansvarar för att utse verksamhetschef enligt HSL samt är ansvarig för anmälan 
av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria), 
(HSL 2017:30, HSLF-FS 2017:41). 
 

3.2 Verksamhetschefens ansvar 
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren. 
Vårdgivaren bestämmer vilka befogenheter, rättigheter och skyldigheter och vilket ansvar 
verksamhetschefen har utöver det författningsreglerade ansvaret. I verksamhetschefens 
uppdrag ingår att fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten i 
verksamheten genom systematiskt kvalitetsarbete. 
 

3.2.1 Systematiskt kvalitetsarbete 
• Känna till de författningar, styrdokument och vetenskapliga rön som gäller för hälso- 

och sjukvården samt utbildning som berör elevhälsans medicinska insats. 

• Ansvara för att det finns ett ledningssystem för elevhälsans medicinska insats. 

• Med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten tillsammans med skolsköterskor och skolläkare. 

• I ett dokument ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten. 

• Inom ramen för ledningssystemet ta fram, fastställa och dokumentera processer, 
aktiviteter och rutiner samt metoder för hur det systematiska kvalitetsarbetet 
kontinuerligt ska bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten 
och dess resultat. 

• Varje år upprättas en verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och 
patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen presenteras för nämnd senast 1 
mars varje år.  
 

3.2.2 Patientsäkerhet 
• Ansvara för den löpande verksamheten inom sitt område och se till att den fungerar på 

ett tillfredsställande sätt. 

• Se till att den medicinska insatsen tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god 
vård. 
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• Ansvara för att det finns de riktlinjer, rutiner och instruktioner som verksamheten 
kräver. 

• Ansvara för att verksamheten har de lokaler, utrustning och de resurser som behövs 
för att god vård ska kunna ges. 

 

3.2.3 Avvikelser 
• Ansvara för att egenkontroll. 

• Ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från elever, 
vårdnadshavare, personal, andra myndigheter, föreningar, organisationer och 
intressenter. 

• Ta emot avvikelserapporter från verksamhetens personal och andra vårdgivare. 

• Utreda händelser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada. 

• Vidta nödvändiga omedelbara och andra åtgärder i samband med avvikelse. 

• Anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada, Lex Maria. 

• I ett dokument analysera och sammanställa inkomna avvikelser, klagomål och 
synpunkter och utifrån vad som framkommer vidta de åtgärder som krävs för att säkra 
verksamhetens kvalitet. 

 

3.2.4 Personal 
• Säkerställa att verksamhetens personal känner till och arbetar i enlighet med 

processerna och rutinerna i ledningssystemet. 

• Säkerställa att det finns personal i den omfattning som krävs för att tillgodose behovet. 

• Ansvara för att personalen har rätt kompetens för att kunna bedriva verksamhet av hög 
säkerhet och god kvalitet. 

• Bedöma vaccinationsbehörigheten för skolsköterskor. 

• Medverka i rekryteringsprocessen inklusive anställningsintervju vid nyanställning av 
personal inom verksamheten. 

• Ansvara för rutiner för individuell introduktion av personal och bevaka personalens 
möjligheter till fortbildning. 

• Ansvara för att skolsköterskor och skolläkare är informerade om de bestämmelser som 
gäller för hantering av patientuppgifter och behörighet. 

• Anmäla till IVO om skolsköterska eller skolläkare på grund av sjukdom eller missbruk 
bedöms inte kunna utöva sitt yrke tillfredsställande. 

  
 

3.2.5 Personuppgiftshantering 
• Ansvara för att rutiner finns för att journaler förs i enlighet med lag. 

• Ansvara för uppföljning av patientuppgifternas kvalitet och ändamålsenlighet. 
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• Ansvara för informationssäkerhetsarbetet inom verksamheten. 

• Ansvara för att en ”Informationssäkerhetspolicy” finns (SOSFS 2016:40). 

• Ansvarar för att det finns fungerande rutiner för styrning av behörighet i det digitala 
journalsystemet PMO och för spårning (loggar) av användare och vid behov utreda 
misstanke om obehörig åtkomst 

• Ansvara för att skolsköterskor och skolläkare är informerade om de bestämmelser som 
gäller för hantering av patientuppgifter 

• Ansvara för att uppföljning av informationssystemets användning sker genom 
regelbunden kontroll av loggarna samt misstanke om obehörig åtkomst 

 

3.2.6 Samverkan 
Ansvara för att det finns rutiner kring samverkan och samarbete med externa aktörer, 
myndigheter och interna aktörer 
 

3.2.7 Information 
Svara på frågor från myndigheter, elever, vårdnadshavare och medier vad gäller 
verksamheten. 
Bedriva ett aktivt informationsarbete externt och internt. 
 

3.3 Rektors ansvar 
Rektor är ytterst ansvarig för skolans systematiska kvalitetsarbete. Alla medarbetare ska aktivt 
medverka i det systematiska kvalitetsarbetet och har därmed eget ansvar för att delta i arbetet 
med uppföljning av mål och resultat. 
 

• Ansvarar för sin enhets inre organisation 

• Ska se till att elevers behov av särskilt stöd skyndsamt utreds 

• Ansvarar för att elev i behov av särskilt stöd får det stöd som behövs. 

• Beslutar om åtgärdsprogram 

• Ska se till att rutiner finns för att utvärdera den lokala elevhälsan. 
 

3.4 Skolsköterskans och skolläkarens ansvar 
Skolsköterska och skolläkare ska ha god kännedom om och arbeta utifrån de lagar, 
författningar och övriga styrdokument som innefattar elevhälsans medicinska insatsers 
metodbok och ledningssystem som styr verksamheten. 
Skolsköterska och skolläkare har ett personligt yrkesansvar, vilket innebär att de alltid är 
ansvariga för att fullgöra sina arbetsuppgifter. 
Skolsköterska och skolläkare ska ha god kännedom om och följa den lagstiftning som gäller 
inom hälso- och sjukvården; hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientlagen, 
patientdatalagen, offentlighets- och sekretesslagen, skollagen med flera. 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 
Skolsköterska och skolläkare är skyldiga att bidra till en hög patientsäkerhet. I detta 
ingår även en rapporteringsskyldighet gällande risker och avvikelser (negativa 
händelser och tillbud) som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. 

En av de bärande tankarna bakom patientsäkerhetslagen är att balansera system- och 
individperspektiven. Vårdgivaren har det övergripande ansvaret för helheten och 
organisationen av vården men hälso- och sjukvårdspersonalen har ett eget yrkesansvar. 
Skolsköterskorna och skolläkarna skriver avvikelser på blankett för risk- och 
händelsehantering. På blanketten beskrivs typ av händelse, orsak till händelse, 
konsekvens, vad kunde ha hänt, vidtagen åtgärd och vad som behövs för att det inte ska 
hända igen. Avvikelsen skickas till verksamhetschef EMI som utreder händelsen och 
gör bedömning av händelsens allvarlighetsgrad. Verksamhetschefen bedömer om det 
var en risk för vårdskada/allvarlig vårdskada eller om det medfört en vårdskada eller 
allvarlig vårdskada.  

Utredningen och de åtgärder som ska eller har vidtagits kommuniceras på verksamhetsträffar. 
Den medicinska elevhälsan ska alltid vara en lärande organisation med ett systematiskt och 
fungerande kvalitetsarbete 
 

3.5 Psykolog 
Filipstads kommun har avtal med psykolog vars tjänst köps in på timmar enligt 
överenskommelse. Psykologen är enligt det personliga yrkesansvaret inom ramen för 
legitimationen, alltid ansvarig för att fullgöra sina arbetsuppgifter. Psykologen ska ha examen 
från psykologprogrammet och arbeta under PTP- handledning om legitimation saknas. 
Behörighet säkerställs genom att verksamhetschef vid anställning efterfrågar dokumentation 
på ovan nämnda utbildningar. Psykologen har anmälningsplikt vid misstanke om att barn far 
illa.  
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4. Sekretess 

4.1 Skolsköterskor och skolläkare  
Skolsköterskor och skolläkare tillhör en egen verksamhetsgren i skolan och har hälso-och 
sjukvårdssekretess gällande enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det 
inte står klart att uppgift kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denna lider 
men, enligt 25 kap. 1§ i OSL (2009:400). Detta är en stark sekretess som gäller gentemot 
övrig elevhälsopersonal, skolpersonal och allmänhet. Detta innebär att skolsköterskor och 
skolläkare som huvudregel måste ha samtycke för att föra information enligt ovan vidare. 
Undantag kan i särskilda fall göras enligt 25 kap. 13 a § OSL, om informationen krävs för att 
elev ska få nödvändigt stöd.  

4.2 Psykologer 
När psykologen arbetar med diagnostik, vård och behandling har de hälso- och 
sjukvårdssekretess gällande den enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om 
det inte står klart att uppgift kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denna 
lider men, enligt 25 kap. 1§ i OSL (2009:400). Detta är en stark sekretess. 
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5 Kompetens 
Enligt patientsäkerhetslagen är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög 
patientsäkerhet upprätthålls, (SFS 2010:659). 
Skolsköterska och skolläkare ska känna till och arbeta utifrån de processer och rutiner som är 
upptagna i ledningssystemet. För att säkerställa hög patientsäkerhet krävs att skolsköterska 
och skolläkare har rätt kompetens och arbetar utifrån ledningssystemets processer och rutiner, 
(SOSFS 2011:9). 
 

5.1 Skolsköterskans kompetenskrav 
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom 60 
högskolepoäng, skolsköterska 60 högskolepoäng eller distriktssköterska 75 högskolepoäng.  
 

5.2 Skolläkarens kompetenskrav 
Legitimerad läkare med specialistutbildning i barn- och ungdomsmedicin, barn- och 
ungdomspsykiatri, allmänmedicin och/eller skolhälsovård.  
 

5.3 Fortbildning 
Verksamhetschef ansvarar för att skolsköterska och skolläkare uppdateras i enlighet med ny 
kunskap och forskning som är relevant för arbetet inom verksamheten. Nyanställda ska 
erbjudas yrkesspecifik introduktion och mentorskap efter behov. Plan för individuell 
yrkesspecifik kompetensutveckling upprättas utifrån behov.  
 

5.4 Kompetenskrav vid nyanställning 
Vid nyanställning ansvarar verksamhetschef för att den anställde lämnar in utdrag ur 
brottsregistret, utbildningsbevis, kursbevis. Verksamhetschef ansvarar också för att en 
noggrann kontroll görs av intyg om legitimation och att kontroll av eventuella ärenden 
rörande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal görs hos IVO. 
Yrkeslegitimationen ska kontrolleras hos Socialstyrelsen, då det fysiska intyget inte förloras 
vid eventuell indragning av legitimationen. Verksamhetschefen ansvarar för att de 
kompetenskrav som ställs vid nyanställning är uppfyllda. Verksamhetschefen ansvarar för att 
följa upp att alla medarbetare har god kännedom om de riktlinjer för arbetet som finns. 
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6 Processer och rutiner 
Vårdgivaren ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs 
för att säkerställa verksamhetens kvalitet. 
Vårdgivaren ska i varje process 

• Identifiera de aktiviteter som ingår. 

• Bestämma aktiviteternas inbördes ordning. 

• För varje aktivitet utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra 
verksamhetens kvalitet. 

Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels 
ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten, (SOSFS 2011:9). 
Metoder ska utvecklas och implementeras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Arbetet ska utgå från Socialstyrelsens och Skolverkets vägledningsdokument för elevhälsa. 
 

6.1 Identifierade processer för elevhälsans medicinska insats 
Arbetet med processkartläggningar har påbörjats och beräknas vara klart 2021. Processer och 
rutiner ska årligen granskas och revideras för att nå uppsatta mål och spegla lagstiftarens 
intentioner. Resultat av granskningar ska återföras till ansvariga i organisationen, medarbetare 
och övriga berörda. 

6.2 Identifierade processer för elevhälsans medicinska insats 
• Hälsobesök 

• Vaccination nationella barnvaccinationsprogrammet 

• Hälsokartläggning nyanländ 

• Nyinflyttad elev 

• Läkemedelshantering 

• Hälsoproblem 

• Hygien och smittskydd 

• Akuta tillstånd  

• Medicinsk överlämning 

• Remisshantering 

• Nyanställd skolsköterska/skolläkare 

• Kontrollelever 

• VFU för gymnasieelever 

• Kontroll elever på yrkesprogram 

• Annan skolform 

• Elever med skyddad identitet 
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6.3 Förbättring av processerna och rutinerna 
Om resultaten visar att processerna och rutinerna inte är ändamålsenliga för att säkra 
verksamhetens kvalitet ska processerna och rutinerna förbättras (SOSFS 2011:9). 
 

6.4 Uppföljning och utvärdering 
Metoder, processer och rutiner ska regelbundet granskas för att nå uppsatta mål. Resultatet av 
granskningar ska återföras till medarbetare och andra berörda. 
Förbättringsåtgärder dokumenteras, analyseras och utgöra grunden för reviderade eller nya 
mål och rutiner. 
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7 Samverkan 
Vårdgivaren ska identifiera de processer där samverkan behövs för att förebygga att patienter 
drabbas av vårdskada. Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska 
bedrivas i den egna verksamheten. Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas 
att samverkan möjliggörs med andra vårdgivare och med verksamheter inom socialtjänst 
och/eller LSS och med myndigheter, (SOSFS 2011:9). 
 

7.1 Intern samverkan 
Skolsköterska ska genom samverkan med rektor, elevhälsopersonal och övrig personal på 
skolan samt övriga professioner inom barn- och utbildningsförvaltningen arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande för att gemensamt verka för tidig upptäckt av hinder för 
lärande, hälsa och utveckling. Skolsköterska deltar regelbundet på skolans elevhälsoteam. 
Rutiner ska finnas för att samarbete inom elevhälsan samt mellan elevhälsan, skolledning och 
skolans pedagogiska personal sker, för att garantera att varje elev får tvärprofessionella 
bedömningar och insatser. 
 

7.1.1 Samverkan med personal inom elevhälsan som inte omfattas av hälso- 
och sjukvårdslagen 
Denna samverkan kan begränsas i viss mån av sekretessen enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Enligt 25 kap. 13 a § får utlämnande ske till övriga elevhälsan utan 
samtycker från eleven om det ”krävs att uppgiften lämnas för att en elev ska få nödvändigt 
stöd”. Detta gäller även annan ”särskilt elevstödjande” personal som till exempel rektor och 
specialpedagog. Utgångspunkten är att vårdnadshavaren och eleven i förväg ska tillfrågas om 
utlämnandet. Undantagsbestämmelsen blir aktuell främst i fall där vårdnadshavaren/eleven 
har motsatt sig utlämnandet. 
 

7.1.2 Samverkan med övrig skolpersonal 
Utlämnande uppgifter från EMI till personal utanför elevhälsan regleras i 25 kap. 1 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Paragrafen anger att uppgifter inte får röjas om 
det ”inte står klart att så kan ske utan att patienten eller patientens närstående lider men”. 
Detta innebär en stark presumtion för att inte lämna ut uppgifterna och i praktiken räcker det 
med att patienten eller i förekommande fall vårdnadshavare motsätter sig utlämnandet för att 
men ska anses föreligga. Utlämnande av uppgifter utanför elevhälsan bör alltså bara ske med 
samtycke. 
 

7.2 Extern samverkan 
Skolsköterska och skolläkare samverkan även med vårdnadshavare, aktörer inom kommunen, 
andra vårdgivare och andra myndigheter.  
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8 Systematiskt förbättringsarbete 
Ett systematiskt arbete för att förbättra verksamheten ska ske fortlöpande. I förbättringsarbetet 
läggs vikt vid förebyggande åtgärder. Syftet är att förhindra vårdskador, missförhållande och 
andra avvikelser inträffar, (SOSFS 2011:9). Elevhälsan är även en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet som bedrivs på varje skolenhet. 
 
Ledningssystemet kan illustreras som ett förbättringshjul. De inre pilarna visar fasernas 
ordning och att arbetet är ständigt fortgående. Eftersom kvaliteten ständigt ska utvecklas och 
säkras blir ett ledningssystem aldrig färdigt, (SOSFS 2011:9). 
 

Figur. Ledningssystemet beskrivet som en cyklisk process 
 

 
Ur Vägledning för elevhälsa. 
 

8.1 Riskanalys 
Vårdgivaren ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa 
som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivaren 
uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och bedöma vilka negativa konsekvenser 
som skulle kunna bli följden av händelsen. Riskanalyser ska genomföras fortlöpande (SOSFS 
2011:9). 
Riskanalyser sker kontinuerligt inom EMI. Vid nya processer, vid förändringar och nya 
åtagande i verksamheten ska riskanalys göras. 

 

8.2 Egenkontroll 
Egenkontroll innebär att genom systematik följa upp och utvärdera samt kontrollera att 
verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet (SOSFS 
2011:9). Egenkontroll inom elevhälsans medicinska insats innefattar 
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• Verksamhetsbesök hos skolsköterskor av verksamhetschef 

• Journalgranskning (dokumentation) av verksamhetschef. 

• Granskning av vaccination av verksamhetschef. 

• Signering. Kontinuerlig kontroll av skolsköterska. 

• Loggkontroller inom journalsystemet utförs av administratör/systemförvaltare PMO 

• Årlig kontroll av medicintekniska produkter av Onemed samt av skolsköterskor. 
Kontroll av blodtrycksmätare, stetoskop, termometer, otoskop, personvåg, 
scoliometer, instrument (sax, pincett), övrig utrustning (säng etcetera). 

• Lokaler och utrustning 

• Kontroll av kylskåp- och rumstemperatur. 

• Läkemedelshantering, kontroll angående delegering av läkemedel görs av 
verksamhetschef och skolläkare 

• Avvikelsehantering, klagomål och synpunkter. 
 

8.3 Utredning av avvikelser 
Skolsköterska och skolläkare ska skriva avvikelser vid händelser som lett eller kunnat leda till 
patientskada. Inkomna avvikelser ska bedömas av verksamhetschefen som ska ta ställning till 
behov av förändrade rutiner för verksamheten (SOSFS 2011:9). 
Rutiner för avvikelsehantering finns i Metodboken. 
 

8.4 Klagomål 
Den som bedriver verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kunna ta emot och utreda 
klagomål på verksamhetens kvalitet. I enlighet med skollagen finns inom Filipstads kommun 
rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen eller mot elevhälsans medicinska 
insats kvalitet. Information finns på kommunens hemsida.  
 

8.5 Anmälan av händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada, Lex Maria 
Verksamhetschefen är ansvarig för att anmälan av händelse som har medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada görs till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Inför 
anmälan ska verksamhetschefen utreda händelsen (HSLF-FS 2017:40, 2017:41) 
Rutiner för anmälan av händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada, Lex Maria, finns i metodboken. 
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9 Dokumentationsskyldighet 
Det systematiska och fortlöpande arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten ska 
dokumenteras. Fastställda processer och rutiner ska vara dokumenterade. Även arbetet med 
att planera och utföra riskanalyser, egenkontroll och rapporter ska dokumenteras liksom vilka 
förbättrande åtgärder avvikelser gett lett till (SOSFS 2011:9, HSLF-FS 2017:40). 
Årshjul finns för verksamheten. 
Patientsäkerhetsberättelse och verksamhetsberättelse skrivs varje år. 
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10 Styrdokument 
Styrdokument som reglerar elevhälsans medicinska insats. 
 

10.1 Lagar och förordningar 
• Skollagen (2010:800) 

• Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (2017:30) 

• Patientsäkerhetsförordningen, PSF (2010:1369) 

• Patientdatalagen, PDL (2008:355) 

• Patientdataförordningen, PDF (2008:360) 

• Patientlagen (2014:821) 

• Patientskadelagen (1996:799) 

• Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

• Smittskyddslagen (2004:168) 

• Lag om medicinskt tekniska produkter (1993:584) 

• Förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen (2001:707) 

• Lagen om hälsodataregister (1998:543) 

• Lagen om register över nationella vaccinationsprogram (2012:453) 

• Förvaltningslagen, (2017:900) 

• Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400) 

• Dataskyddsförordningen, GDPR 

• Arkivlagen (1990:782) 

• Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) 

• Arbetsmiljölagen, AML (1977:1160) 

• Diskrimineringslagen, DL (2008:567) 

• Föräldrabalken, FB (1949:381) 

• Barnkonventionen, (2018:1197) 

 

10.2 Föreskrifter och allmänna råd 
Skolverkets föreskrifter och allmänna råd (SKOLSF) 

• SKOLSF 2013:20 Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan 

• SKOLSF 2014:40 Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, 
särskilt stöd och åtgärdsprogram 

• SKOLSF 2012:98 Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för 
skolväsende 
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• SKOLSF 2012:34 Skolverkets allmänna råd om att främja närvaro och att 
uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 

• SKOLSF 2015:7 Skolverkets föreskrifter om elevmedverkan i skolenhetens 
arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud 

  
Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (SOSFS) 

• Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärende som gäller barn och unga 
(SOSFS 2014:6) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 
2014:4) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande 
med flera (SOSFS 2011:11) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

• Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av om hälso- och sjukvårdsåtgärd kan 
utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av 
personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) 

• Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården med 
mera (SOSFS 2005:29) 

• Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och 
sjukvården, tandvården med mera (SOSFS 2004:11) 

• Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och 
sjukvården (SOSFS 2000:1) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att förebygga och ha beredskap för 
att behandla vissa överkänslighetsreaktioner (SOSFS 1999:26) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från 
hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26) 

• Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och 
sjukvården (SOSFS 2008:1) 

• Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom vård och omsorg (SOSFS 2015:10) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens systematiska 
patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) 

• Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, Lex Maria (HSLF-FS 
2017:41) 

 

10.3 Internationella konventioner och överenskommelser 
• FN:s standardregler från 1993 
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Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska en patientsäkerhets 
be-rättelse upprättas senast den första mars varje år. Innehållet ska 
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Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019, upprättad av 
elevhälsans chef, 2020-01-16 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

Patientsäkerhetsberättelse 
för vårdgivare 
 
2019 

 
 
 
 
 
 

 
 
  2020-01-16 

Birgitta Jansson, verksamhetschef 



 
 

  
 
 
   
  

2 

Innehållsförteckning 
 
Sammanfattning                                                                                                 3 
Inledning 4 
Övergripande lokala mål och aktiviteter 5 
Organisation och ansvar                                                                                     6 
Samverkan för att förebygga vårdskador                      6 
Elever och vårdnadshavares delaktighet                                                            7 
Hälso-och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 7 
Klagomål och synpunkter 8 
Egenkontroll 8 
Strategiska åtgärder för att öka patientsäkerheten 9 
Riskanalys och utredning av händelser                                                              9 
Resultat av analys                                                                                             10 
     Egenkontroll                                                                                                10 
     Skolsköterskebemanning                                                                             10                    
Avvikelser                                                                                                        11 
Mål och strategier för kommande år                                                                11 
      Övergripande och mätbara mål inför 2020                                                11 
Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser, bilaga 1 
Informationssäkerhet: Anvisning för elevhälsans mediciska insatser, bilaga 2 
Anvisning för PMO administartör och användare, bilaga 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
   
  

3 

   

Sammanfattning 
Patientsäkerhetsarbetet inom Elevhälsans Medicinska Insatser (EMI) har sys-
tematiserats och utvecklats tack vara lagstiftning och utbildning.  
Lagen om patientsäkerhet infördes 1 januari 2011(SFS 2010:659), lagen inne-
bär ökade krav på vårdgivaren att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsar-
bete. EMI skall främst vara förebyggande och hälsofrämjande samt bidra till 
att skapa miljöer som främjar elevernas hälsa, lärande och utveckling. 
 
Denna berättelse visar hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits inom elev-
hälsans medicinska insats för barn- och utbildningsnämnden 2019, vilka 
åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som 
har uppnåtts.  
Med patientsäkerhet avses skydd mot vårdskada och med vårdskada avses 
lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som 
hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens 
kontakt med hälso- och sjukvården. Med allvarlig vårdskada avses vård-
skada som är bestående och inte ringa, eller som har lett till att patienten 
fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.  
 
Målet för 2019 var att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra dokumentat-
ion, ledningssystem och handbok så att det stödjer skolsköterskor elevnära 
arbete. En länsgemensam handbok har upprättats och är under revidering 
av länssamordnaren för EMI i Värmland. Dokumentation är ett kontinuer-
ligt arbete som varje år behöver utvecklas och prioriteras.  
Genom utveckling av PMO har säkrare arbetssätt utvecklats vid bland an-
nat vaccination och remisshantering. Befintliga riktlinjer, rutiner och blan-
ketter har reviderats och nya har skapats när behov uppkommit. Kompe-
tensutveckling, egenkontroll och avvikelsearbete är viktiga åtgärder för 
ökad patientsäkerhet. Samverkan inom och utanför kommunen har priorite-
rats och ses som en viktig del i att säkerställa att våra elever får en god och 
säker vård och är ett pågående arbete. 
Utifrån analys av tidigare redovisade resultat kopplat till satta mål finns 
utmaningar inom patientsäkerhetsområdet. Inför 2020 har mätbara mål och 
strategier utarbetats. Prioriterat område är att få ändamålsenliga lokaler på 
kommunens småskolor och att resultaten från hälsoenkäterna som sam-
manställs i elevhälsodatabasen ELSA ska användas mer aktivt i det hälso-
främjande och förebyggande arbetet på alla skolor. Detta är två av målen 
som ska prioriteras 2020.                                                                                      
Processtyrt ledningssystem ska utarbetas och kommer att utvecklas under 
2020. Beräknas vara klar under 2021. 
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Inledning  
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska en patientsäkerhets be-
rättelse upprättas senast den första mars varje år. Innehållet ska visa hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits inom elevhälsans medicinska insats 
för föregående år, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäker-
heten samt vilka resultat som har uppnåtts. Rapporten avslutas med mål 
och strategier för kommande år. Patientsäkerhet avses i denna lag som 
skydd mot vårdskada och med vårdskada avses lidande, kroppslig eller 
psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 
adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 
sjukvården. Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som är bestå-ende 
och inte ringa, eller som har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat 
vårdbehov eller avlidit.  
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om led-
ningssystem för systematiskt kvalitetsarbete beskrivs vårdgivarens ansvar 
för att det finns ett ledningssystem för verksamheten för att sys-tematiskt 
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 
 

Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.  
Hälso- och sjukvårdens mål, en god hälsa och vård på lika villkor för hela 
befolkningen, innebär bland annat att vården skall ges med respekt för al-
las människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.   
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och 
säkras (Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2017:30). God kvalitet inom 
hälso- och sjukvård innebär att vården skall vara kunskapsbaserad, ända-
målsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik. Den skall ges inom 
rimlig tid och det skall finnas ett långsiktigt kvalitetsarbete. 
  
Elevhälsans medicinska insats är en del av skolväsendet samtidigt som den 
är en del av hälso- och sjukvården och omfattas därför av hälso- och sjuk-
vårdens lagar. Den medicinska delen av elevhälsan skiljer sig från den öv-
riga elevhälsan genom att den är en egen verksamhet. Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) är kontrollerande myndighet och är den som bedri-
ver tillsyn av elevhälsans medicinska insats. Någon granskning av EMI i 
Filipstads kommun har ej ännu skett. 
 
Att rapportera och att fortlöpande diskutera risker, brister och avvikelser 
ska ses som ett led i att förbättra och utveckla verksamheten och är en vik-
tig del av det systematiska kvalitetsarbetet. En bakomliggande orsak till 
händelser och tillbud söks i första hand på systemnivå. Analysen och åter-
kopplingen till skolsköterskor och skolläkare ska syfta till att risken för 
upprepning av samma händelse/tillbud minimeras eller elimineras utan att 
någon enskild känner sig utpekad. Målet är att ingen elev ska drabbas av 
någon vårdskada. 
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• Skolsköterska och skolläkare ska erbjuda alla elever en god och 

säker vård som bygger på evidens och beprövad vetenskap 
• Att ha rutiner för medicinska bedömningar och handlingar så att de 

utförs på ett kvalitetssäkert sätt i enlighet med lagar och före-
skrifter  

• Att ha möjlighet att erbjuda alla elever lika rätt till EMI 
• Att ha rutiner och en organisation som möjliggör fullgörandet en-

ligt Socialstyrelsens riktlinjer för EMI och skollagen.  
• Att ha en organisation där alla rapporterar risker och avvikelser och 

ser det som en tillgång för att kvalitetssäkra verksamheten 
• Att ha tydliga rutiner för avvikelsehantering, innefattande att iden-

tifiera, dokumentera och rapportera risker och avvikelser samt för 
att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och 
sammanställa och återföra erfarenheterna. Avvikelse innebär nega-
tiv händelse (händelse som medfört något oönskat) eller tillbud 
(händelse som hade kunnat medföra något oönskat). Risk innebär 
möjligheten att en negativ händelse ska inträffa. 
  

Övergripande lokala mål och aktiviteter för 2019  
 
Målet för 2019 var förutom att uppmärksamma och ge stöd till elever att 
fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra dokumentation, se över lokaler och 
att vidareutveckla datajournalsystemet PMO. Utöver det har även en hand-
bok som stödjer skolsköterskor i det elevnära arbete upprättats. 
 
Följande mål och aktiviteter skulle prioriteras under 2019: 

1. Översyn av lokaler, då främst vad gäller sekretess, tillgång till vilrum 
och den fysiska arbetsmiljön,  

2. Vidareutveckla användandet av datajournalsystemet PMO, vad gäller 
blanketter och lagförändringar. 

3. Fortsatt arbete med att uppmärksamma och identifiera elever i behov 
av särskilt stöd. 

4. Fortsatt arbete med att utveckla PMO inom den centrala elev-
hälsan. 
  

Utvärdering av 2019 års lokala mål och aktiviteter: 
1. Egenkontroll av lokaler inom lokalorten visar att skolorna håller 

god kvalitet. När det gäller kommunens byskolor finns inte ända-
målsenliga lokaler. Helt avsaknad av lokal på en byskola           
Lokalbristen är ett stort hinder för att möjliggöra EMI:s arbetet en-
ligt gällande lagar, regler och rutiner. I nuläget finns ingen lösning 
på lokalfrågan på byskolorna utan arbetet kommer fortgå under 
2020. 

2. Utveckling av blanketter i PMO för att säkerställa att lagkrav efter-
levs har gjorts under året 

3. Att uppmärksamma och identifiera elever som är i behov av sär-
skilt stöd ett ständigt pågående arbete 
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4. Dokumentationssystemet i elevakt PMO infördes och utbildnings-
insatser gjordes. Det finns skolor som fortfarande behöver utveckla 
arbetet i den gemensamma dokumentationsakten. Anvisning för 
PMO- administratörer och användare har upprättats (bilaga 2). 

 

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

Vårdgivare 
EMI är ett eget verksamhetsområde inom elevhälsan. Barn- och utbildnings-
nämnden är vårdgivare och har ansvar för att utse verksamhetschef.  
 
Verksamhetschef 
Verksamhetschefen har enligt hälso- och sjukvårdslagen huvudansvaret för 
att verksamheten har en hög patientsäkerhet och god kvalitet samt är kost-
nadseffektiv. Verksamhetschefen är den person som elever, vård-
nadshavare, anhöriga, personal och tillsynsmyndighet ska vända sig till 
rörande frågor kring verksamheten. Verksamhetschefen ansvarar för en 
kontinuerlig riskanalys och bedömning av alla negativa händelser och ris-
ker som uppmärksammas ute i verksamheten och är Lex Maria ansvarig. 
Verksamhetschefen har huvudansvaret för EMI:s kvalitet och det övergri-
pande patientsäkerhetsarbetet.  
Inom EMI, med barn- och utbildningsnämnden som vårdgivare finns ruti-
ner för patientsäkerhetsarbete, avvikelsehantering och anmälan enligt Lex-
Maria. Ett arbete med att upprätta ett ledningssystem har utarbetats under 
2019 (bilaga 1). Enligt SOSFS 2016:40 ska det i verksamhetens ledningssy-
stem för kvalitet och patientsäkerhet finnas en informationssäkerhets anvis-
ning vilket har upprattats under 2019 (bilaga 2).  
 
Skolsköterska/skolläkare 
Varje legitimerad hälso-sjukvårdspersonal arbetar under eget yrkesansvar, 
enligt 6 kap. 2§ patientsäkerhetslagen. De skall vara väl förtrogna med in-
nehållet och arbeta efter de riktlinjer och rutiner som finns för elevhälsans 
medicinska insats. Arbetet skall utföras med god kvalité och hög patientsä-
kerhet och EMI ska medverka och bidra till att hög en patientsäkerhet upp-
rätthålls. Varje medarbetare ansvarar för att avvikelser och risker identifie-
ras och rapporteras. 
 
Varje skolsköterska har utöver sitt uppdrag egna ansvarområden inom journal-
system (PMO), vaccinationer, läkemedelshantering och STI/HIV. 
 

Samverkan för att förebygga vårdskador  
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 
Elevhälsans medicinska insatser samverkar med en rad olika aktörer. För 
att förebygga tillbud och vårdskador måste vi kontinuerligt utveckla våra 
nätverk och hitta samverkansformer som säkerställer god vård för våra 
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elever. Den vanligaste formen för samverkan sker på skolnivå mellan elev 
och den enskilda skolsköterska/skolläkaren och andra vårdgivare eller 
andra verksamheter som eleven kan behöva stöd av. 
 
Informationsöverföring inom verksamheten vid stadieövergångar och skolbyte 
är väl utvecklad inom EMI. Gäller både internt och externt. 
Samarbete med Barnhälsoteam har utvecklats, för att säkerställa övergången 
mellan förskola, förskoleklass och fritidshem. 
 
Elever och vårdnadshavares delaktighet  
SFS 2010:659 3 kap. 4 §  
 
Alla elever i erbjuds regelbundna hälsobesök med hälsosamtal hos skol-
sköterskan. Hälsosamtalet är en arbetsform med en stödjande och hälso-
främjande inriktning med fokus på att stärka elevernas friskfaktorer men 
även att identifiera skydds- och riskfaktorer. Information om elevens hälsa 
och skolsituation inhämtas via hälsoenkäter (från vårdnadshavare och elev) 
och inhämtas även under själva hälsosamtalet. Eleven ska ges möjlighet att 
vara delaktig under hälsobesöket. Vårdnadshavare erbjuds även att vara 
med på förskoleklassbesöket och årskurs två. Efter hälsobesök får vårdnads-
havarna en kort skriftlig information om besöket hos skolsköterskan. 
Inför vaccination inhämtas hälsodeklaration och samtycke från vårdnadsha-
vare. Efter vaccination får vårdnadshavare information om att eleven vaccine-
rats samt att vaccinationen har registrerats i det nationella vaccinationsregist-
ret                   
Skolsköterskor i verksamheten arbetar ständigt med elever och deras vård-
nadshavares delaktighet. Att elever och vårdnadshavare är delaktiga och 
görs delaktiga är i många lägen en förutsättning för att t e x arbeta med det 
förebyggande och främjande arbetet.  
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporte-
ringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5  
 
Skolsköterska och skolläkare är skyldiga att bidra till en hög patientsäker-
het. I detta ingår även en rapporteringsskyldighet gällande risker och avvi-
kelser (negativa händelser och tillbud) som medfört eller hade kunnat med-
föra en vårdskada.  
Skolsköterskor och skolläkare ska arbeta enligt verksamhetens processer 
och rutiner vilket vårdgivaren ska säkerställa.  
Vårdgivaren har det övergripande ansvaret för helheten och organisationen 
av vården men hälso- och sjukvårdspersonalen har ett eget yrkesansvar. 
 
Skolsköterskorna och skolläkarna skriver avvikelser på blankett för risk- 
och händelsehantering. På blanketten beskrivs typ av händelse, orsak till 
händelse, konsekvens, vad kunde ha hänt, vidtagen åtgärd och vad som 
behövs för att det inte ska hända igen. Avvikelsen skickas till verksam-
hetschef som utreder händelsen och gör bedömning av händelsens allvar-
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lighetsgrad. Verksamhetschefen bedömer om det var en risk för vård-
skada/allvarlig vårdskada eller om det medfört en vårdskada eller allvarlig 
vård skada.  
 
 
Utredningen och de åtgärder som ska eller har vidtagits kommuniceras på 
verksamhetsträffar. Den medicinska elevhälsan ska alltid vara en lärande 
organisation med ett systematiskt och fungerande kvalitetsarbete. 
 

Klagomål och synpunkter  
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6 
 
Vid klagomål och synpunkter på den medicinska elevhälsan sker hante-
ringen av detta enligt barn- och ungdomsförvaltningens rutiner. Det kan 
ske via telefon, mejl eller med blankett. Det finns ingen särskild blankett för 
EMI när det gäller klagomål eller synpunkter. Samma blankett och förfarande 
som för andra klagomål inom förvaltningens verksamheter används.  
Rutiner för klagomålshantering finns på kommunens hemsida. 
I december 2019 blev verksamhetschefen kontaktad av vårdnadshavare 
som har synpunkter på att skolsköterskan inte skrev intyg för önskekost. 
Vårdnadshavaren fick information om att önskekost ej längre finns att er-
bjuda utan specialkost kan ges på inrådan av läkare. Vårdnadshavaren var 
ej nöjd med svaret utan kommer att ta kontakt med vårdinrättning för att se 
om intyg kan utfärdas. 
 

Egenkontroll  
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2  
 
Den som bedriver verksamhet ska enligt 5 kap. 2 § SOSFS 2011:9 fort-
löpande utöva egenkontroll. Egenkontrollen innebär att den som bedriver 
verksamheten granskar bakåt, det vill säga undersöker den verksamhet som 
har bedrivits. Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av 
den egna verksamheten samt kontroll av de processer och rutiner som ingår 
i verksamhetens ledningssystem. 
 
Enligt internkontrollen ska nyanställd personal innan anställning uppvisa ut-
drag från belastningsregistret. 
Varje år ska skolsköterskan göra egenkontroll av läkemedelshanteringen, lo-
kaler och utrustning, vaccinationstäckning och andel hälsobesök. Alla kontrol-
ler redovisas för verksamhetschef. 
Internkontroll gällande basprogram är genomförs av verksamhetschef. 
Medicinskteknisk utrusning servas enligt gällande rutin en gång per år och vid 
behov.  
Riktlinjer och rutiner utarbetas och revideras då nya lagar och direktiv till-
kommer. 
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Enligt patientdatalagen (2008:355) 4 kap, 1 § får endast den i personalen ta 
del av dokumenterade uppgifter om en patient/elev om hen deltar i vården 
av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom 
hälso- och sjukvården.                                                                         En ny 
rutin är utarbetad gällande loggkontroller ( bilaga 3) där PMO administra-
tör från och med 2020 kommer att genomföra loggkontroller två gånger/år 
eller på uppmaning av verksamhetschef för att säkerställa att lagen efter-
följs.  
 

Strategiska åtgärder för att öka patientsä-
kerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2  
 
Skolsköterskorna får regelbunden information om nya lagar, föreskrifter, 
allmänna råd, riktlinjer, rutiner, överenskommelser etcetera för att kvali-
tetssäkra verksamheten.  
 
Åtgärder för att öka patientsäkerheten 2019:  
 

• Revidering av rutiner och riktlinjer i ledningssystemet.  
• Regelbundna möten har genomförts med skolsköterskor och verk-

samhetschef 

• Verksamhetschef har genomgått fortutbildning från Apoteket AB 
inför kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen. 

• Verksamhetschef ingår i länsnätverk för medicinsk ledningsansva-
riga. 

• Lokala instruktioner för läkemedelshantering inom elevhälsans medi-
cinska insatser är upprättad. Med läkemedelshantering avses i dessa 
instruktioner ordination, behörighet att ordinera vaccinationer, iord-
ningställande, administrering, rekvisition, delegering, förvaring av lä-
kemedel, uppföljning och ansvar 

• Ledningssystem har utarbetats 

• Föreläsning om utanförskap av Lisbeth Pipping 
• Föreläsning: övervikt och fetma, Obesitasteamet, Region Värmland 
• Utbildningsdag Skolnärvaroprojektet, Karlstads universitet 
•  Utbildningsdag Tidig upptäckt av risk-och missbruk, Värmland 

läns vårdförbund 
• Utbildningsdag för personer som möter asylsökande, nyanlända 

och ensamkommande, Länsstyrelsen 
• Inspirationsdag med tema jämställdhet, Region Värmland och 

Länsstyrelsen. 
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Riskanalys och utredning av händelser  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4  
 
All hälso-och sjukvårdspersonal är skyldiga att rapportera risker och avvi-
kelser (negativa händelser och tillbud). Detta sker dels genom egenkontrol-
ler, dels genom att rapportera avvikelser samt att medverka i årliga riksin-
venteringar/analyser.  
Under 2019 har vi dragit lärdom av våra analyser vilka redovisas under 
resultatet. 

Resultat och analys  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  
 
Egenkontroll  
Av egenkontrollerna framkommer inget nytt anmärkningsvärt sedan 2018 
förutom lokalfrågan på småskolorna som även innefattar Persbergs fris-
kola.  
Det finns skolsköterskemottagningar utan väntrum och vilrum. Lokalbrist 
som är svår att åtgärda. 
Det finns lokaler som inte uppfyller sekretesskraven.  
Finns även en skolsköterskemottagning där sprutor, spetsar och läkemedel 
inte förvaras i ett låsbart skåp. I dessa lokaler förvaras aldrig läkemedel, 
sprutor och spetsar när skolsköterskan inte finns på plats. 
Inköp av två godkända kylväskor har gjort under året för att säkerställa att 
kylkedjan inte bryts under transport och under tiden vaccinet förvaras på 
skolor utan kylskåp 
 
Skolsköterskebemanning  
Elevhälsans medicinska insats följer årligen värdet på antal elever per 
skolsköterska. Antalet elever per skolsköterska varierar något i antal.      
Under 2019 har 3.8 tjänst skolsköterskor haft ett snittvärde på 395          
elever/skolsköterska.                                                                                               

Alla utom en skolsköterska har specialistutbildning inom öppen hälso- och 
sjukvård, barnsjuksköterskeutbildning eller den riktade skolsköter-
utbildningen. Den skolsköterskan som inte är specialistutbildad har          
påbörjat sin utbildning till skolsköterska under hösen 2019. 

Skolläkare och skolpsykolog köps in via konsultation. 

Det har under 2019 funnits brister i likvärdighet i tillgång till elevhälso-
insatser. Under våren var en skola utan skolsköterska i väntan på nyrekry-
tering. 

 



 
 

  
 
 
   
  

11 

  

Avvikelser  
Under 2019 har två avvikelser inrapporterats. 
En gällande varningsinformation på elev till exempel allergi som auto-
matiskt kommer upp vid inloggning i medicinsk journal. Felaktig in-
ställningen gjorde att den visades även när elevakten öppnades av övrig 
personal inom elevhälsoteamet. Åtgärdades direkt vid upptäckt. 
En gällande en elev som ej fått alla ordinerade vaccinationerna. Uppda-
gades av skolsköterska och eleven har nu vaccinerats. Denna ordination 
gjordes innan vi startade upp med ordination direkt i PMO:s vaccinat-
ionsmodul. Alla vaccination görs nu i PMO:s vaccinationsmodul för att 
minska risken för att vaccinationer inte verkställs. 
I skolsköterskegruppen analyseras och diskuteras risker och hur de kan åtgär-
das. Avvikelser leder till att rutiner ses över. 
 
 

Mål och strategier för kommande år  
Utifrån analys av tidigare redovisade resultat kopplat till satta mål finns 
utmaningar inom patientsäkerhetsområdet. En utmaning är att sätta upp 
mätbara mål för att öka patientsäkerheten för våra elever. 

 

Övergripande mätbara mål inför 2020  
 

• Minst två journalgranskningar/år med början 2020.                                                                    

• Alla skolsköterskor ska redovisa statistik ur ELSA (skolnivå) från 
föregående läsår under hösten 2020 på sin skola.  

• Nytt ledningssystem har upprättats under 2019. Processtyrning kom-
mer att påbörjas under 2020. 
 

• Översyn av lokaler, vad gäller lokaltillgång, sekretess, tillgång till vil-
rum och den fysiska arbetsmiljön kommer att fortgå. 
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Barn- och utbildningsnämnden. 
Elevhälsans medicinska insatser 
Filipstad 2019-12-16 
Birgitta Jansson, verksamhetschef 
 
 
Informationssäkerhet:  
Anvisning för Elevhälsans medicinska insatser 
 
Filipstads informationssäkerhetspolicy är ett övergripande dokument som redovisar 
kommunens övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet samt hur 
ansvaret i dessa frågor är fördelat. Målet med Filipstads kommuns 
informationssäkerhetsarbete är att skydda informationen inom verksamheten. Skyddet ska 
vara anpassat till skyddsvärde, risk och lagkrav och därigenom möjliggöra för kommunens 
verksamheter att uppnå sina mål. 
Som komplettering till informationssäkerhetspolicyn har denna anvisning tagit fram gällande 
elevhälsans medicinska insatser som är ett eget område inom elevhälsan.  
 
Enligt SOSFS 2016:40 ska det i verksamhetens ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet finnas en informationssäkerhets anvisning.                                              
Information inom elevhälsans medicinska insatser (EMI) kan förkomma i många 
former. Den kan vara skriven eller tryckt på papper, överföras med post eller 
elektroniskt i vårt journalsystem. Informationen behöver ett godtagbart skydd oavsett i 
vilken form den antas, överförs eller lagras. 
 
Mål och inriktning 
Målet är att ur ett elevperspektiv säkerställa en tillgång, spårbarhet och 
sekretesskyddad information som gagnar elevens lärande och utveckling. Elev och 
vårdnadshavare ska göras delaktig i informationsprocessen som exempelvis 
journaldokumentation och remisshantering. En grundläggande princip är att säkerställa 
samtycke från elev och vårdnadshavare vid all hantering och utlämnande av 
information som rör den enskilda eleven (12 kap OSL). 
 
Upprättade dokument och rutiner 
Utifrån EMI:s uppdrag har olika rutiner och riktlinjer utarbetats för att säkerställa 
verksamhetens kvalitet. Samtliga rutiner som berör dokumentation och information 
finns i EMI:s elektroniska handbok. 
 
Överenskommelse med IT-enheten 
Det mesta av EMI:s dokumentation och informationshantering sker i journalsystemet 
PMO. I kommunen finns en etablerad samverkan med kommunens IT-enhet där ett 
övergripande arbete med PMO ingår. Då journalsystemet innehåller känsliga 
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personuppgifter lagras data på särskild server. Det finns en överenskommelse kring 
hantering av journalsystemet PMO gällande stödet från IT-enheten. 
 
Tiden som vi kan vara utan systemet är satt till ett dygn. Systemet säkerhetskopieras en 
gång per dygn. Säkerhetskopiering på databasens transaktionsloggar tas en gång per 
timme för att minimera dataförlusten vid eventuellt haveri. Det vill säga dataförlusten 
kan bli max en timme. 
 
Identifierade behov 2019 
Region Värmland och andra verksamheter arbetar med dokumentationssystem som gör 
det möjligt att dela journaluppgifter och hantera dokument och remisser elektroniskt. 
EMI behöver följa den utvecklingen så att vår verksamhet inte hamnar utanför på ett 
sätt som försvårar god och säker vård.  
 
Otydlig rutin för PMO administratör hur kontroller skall utföras och hur det ska 
hanteras, se vidare loggkontroller 
 
Loggkontroller 
Loggkontroller görs fyra gånger per år av PMO administratör. Urvalet bestäms både 
systematiskt och slumpmässigt och dokumenteras i särskild mall. Dokumentet förvaras 
under sekretesskyddad mapp. Eventuella avvikelser och åtgärder dokumenteras också. 
 
Exempel på åtgärdskontroller: en viss elev, en viss användare, hur många användare 
öppnat enskild elevs journal, avvikande tider på dygnet, av elever med skyddad 
identitet, ”kända personer”, öppnande av spärrade uppgifter. Verksamhetschef för EMI 
kan begära att riktad loggkontroll görs på exempelvis ”känd” persons journaler och vid 
särskilda händelser. 
 
Vid oegentligheter skrivs en avvikelserapport som lämnas till verksamhetschef för 
EMI. 
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Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen redovisar pågående arbeten och aktuella frågor. 
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VERKSAMHETSPLAN 

1. Inledning 
Familjecentralen är en samverkan mellan Filipstads kommun och Region Värmland. 
Familjecentralen invigdes i oktober 2013. 

Familjecentralen består av fyra delar med olika professioner: Barnmorskemottagningen 
(BMM), Barnavårdscentralen (BVC), Förebyggande och stöd (FoS) och Öppna Förskolan 
(ÖF). Verksamheterna ligger i nära anslutning till varandra.  

Enligt skollagen 25 kap. § 3 beskrivs Öppen Förskola som annan pedagogisk verksamhet. 

BMM och BVC regleras av bl.a. Hälso-sjukvårdslagen. 

Familjecentralen ger utrymme för tvärprofessionellt samarbete och föräldrars egna initiativ. 
Den utgör en del av ett medvetet folkhälsoarbete vars syfte är att främja barns, ungdomars och 
föräldrars hälsa och sociala förankring. Organisatoriskt bygger familjecentralen på samarbete 
mellan yrkesgrupper, samordning av resurser och samverkan mellan huvudmän och 
verksamhetsområden. 

 

2.  Uppdraget 
Familjecentralen vänder sig till samtliga familjer som väntar barn eller har barn som ännu inte 
börjat förskoleklass samt ungdomar som är bosatta i Familjecentralens upptagningsområde. 

Familjecentralen ska utifrån Barnkonventionen utvecklas till en mötesplats där arbetet 
genomsyras av ett perspektiv där barns, ungdomars och familjers bästa ställs i centrum. 
Arbetet ska vara förebyggande och hälsofrämjande.  
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3. Systematiskt kvalitetsarbete 
3.1 Vision 
Familjecentralen är en plats där vi ska arbeta för att alla ska: 

 Känna sig välkomna 
 Känna trygghet 
 Känna gemenskap 

 

3.2 Familjecentralerna mål enligt samverkansavtalet 
 Att erbjuda en nära mötesplats med professioner som samverkar. 
 Att stärka det sociala nätverket runt barnen och deras föräldrar. 
 Att stärka ett jämställt föräldraskap 
 Att stimulera pappor att ta ut föräldraledighet. 
 Att erbjuda lättillgängligt stöd och god service. 
 Att vara ett kunskaps- och informationscentrum 
 Att skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga för att stärka och tillvarata 

föräldrarna som resurser. 

 

3.3 Lokala mål 
 Att fortsätta utveckla vår föräldrautbildning och erbjuda Tema-träffar för alla föräldrar 

med barn 0–6 år.  
 Under året ska en brandskyddsplan utarbetas av arbetslaget. 
 Arbeta vidare med tidigare mål:  

- fortsätta arbetet med att implementera barnkonventionen. 
- att vidareutveckla vårt team och informera ny personal om vårt arbete. 
- att utveckla möjligheter till kulturellt utbyte. 
- fortsätta jobba för ett jämställt föräldraskap. 

 

3.4 Systematiskt kvalitetsarbete 
Uppföljning och utvärdering av verksamheten sker regelbundet under året. 

Se Familjecentralens årshjul nedan. 

Arbetslaget upprättar årligen utvärderingsbara mål. 

Styrgruppen ska fortlöpande följa verksamheten och har möten fyra tillfällen per år. 

Årligen upprättas en verksamhetsplan som läggs ut på kommunens hemsida och länkas till 
1177. 

Verksamhetsberättelsen finns på kommunens hemsida och länkas till 1177.  
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4. Familjecentralens årshjul 
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5.  Organisation 2019 
 

 
Filipstads kommun 

 
Birgitta Jansson  

Enhetschef 
 

 
Region Värmland 

 
Katarina Grässjö 

Enhetschef 
 

 
Öppna Förskolan 

 
Annika Nilsson  
Förskollärare 

 
Annelie Johansson 
Förskoleassistent 

 

 
Barnavårdscentralen 

 
Astrid Ekeberg  

Distriktsköterska 
 

Lena Eriksson  
Distriktsköterska 

    
Diana Engholm  

Distriktsköterska 
   

Anna Ericsson  
Distriktsköterska 

 
 

Förebyggande och 
stöd 

 
Lena Kenttälä  

Kurator 
 

Jonas Rönnbro  
Kurator 

 
Sara Rösvall  

Socialpedagog 
 

 
Barnmorskemottagningen 

 
Eva-Lena Norder  

Barnmorska 
      

Ulrika Wiker  
Barnmorska 

 
Vakant  

Barnmorska 
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6. Ledning och samordning 
Ledning och samordning av Familjecentralens verksamhet sker genom en styrgrupp bestående 
av kommunens och regionens enhetschefer, samordnaren samt två representanter från 
arbetsgruppen. Representanterna från arbetsgruppen har uppdraget ett år i taget.        

Styrgruppen ska fortlöpande följa verksamheten.  

Styrgruppen delegerar ansvaret till arbetslaget för skrivande av en gemensam 
verksamhetsberättelse.  

 

7. Ansvarsområden 
BMM  

Ansvarar för graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning, cellprovtagning, 
provtagning för könssjukdomar samt att starta upp föräldrautbildning för gravida. I BMM 
ingår även Ungdomsmottagningen med framför allt preventivmedelsrådgivning och 
provtagning.                                                                                                                   
Medverkar i nationellt SKR-projekt. Ett hembesök erbjuds i slutet av graviditeten tillsammans 
med BVC sköterska. Barnmorska deltar vid första hembesöket till nyfödda tillsammans med 
BVC-sköterska. 

 

BVC 

Arbetar med att stödja föräldrarna i ett aktivt föräldraskap. Upptäcka och förebygga psykisk, 
fysisk och social ohälsa. Träffar alla barn enligt nationella Barnhälsovårds-programmet. 
Ansvarar för att starta upp föräldrautbildning för nyblivna föräldrar. Medverkar i ett nationellt 
SKR-projekt ”Ökad tillgänglighet till barnhälsovården”. Projektet ger ökade förutsättningar 
att utföra fler riktade hembesök, utöver de två hembesöken som ingår i nationella 
barnhälsovårdsprogrammet. Har en fast tid inne på öppna förskolan och deltar vid 
barnhälsoteam (BHT). 

 

FoS 

Socionomer och socialpedagog ansvarar för det kurativa uppdraget inom familjecentralen och 
ungdomsmottagningen.  

Socionom: Under 2020 kommer en omorganisation ske där en socionomtjänst avvecklas. 
Socialtjänstens uppdrag inom familjerätt (faderskapsutredningar) och familjebehandling 
kommer att lyftas tillbaka till socialtjänsten. De kvarvarande uppdragen inom familjecentralen 
och ungdomsmottagningen kommer att fortgå med en socionom anställd. 

På ungdomsmottagningen har man enskilda samtal med ungdomar, men även studiebesök 
med kommunens årskurs åtta. 
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Som kuratorer träffar man enskilda föräldrar eller familjer på Familjecentralen som vill få 
stöd och råd. Socionomerna deltar vid Barnhälsoteam. Är inne på öppna förskolan varsin fast 
tid i veckan. Deltar i föräldrautbildningen. 

Under 2019 har en socialpedagog anställts genom projektet för det utökade 
hembesöksprogrammet. Uppgiften är att arbeta förebyggande och vara ett stöd till föräldrar 
redan innan barnet är fött fram till barnet är 5 år. Stödet är i form av samtalskontakt som kan 
ske genom hembesök eller på plats. Socialpedagogen stöttar även föräldrar till att komma till 
familjecentralens verksamheter.                  

 

ÖF 

Ansvarar för att bedriva öppen förskoleverksamhet för barn och föräldrar enligt skollagen 
Deltar i föräldrautbildningen och tematräffar. Den öppna förskolan erbjuder också föräldrar 
kurser i spädbarnsmassage. 

 

Samordnaren 

Ansvarar för att planera och koordinera det gemensamma arbetet på Familjecentralen. 
Ansvarar för Familjecentralens inköp och gemensamma ekonomi. Ingår i styrgruppen. 
Ansvarar för Familjecentralens gemensamma dokumentation såsom protokollskrivning och 
ansvar för verksamhetsberättelsen. Kontaktperson för Familjecentralen. 

 

Gemensamt 

Tillsammans ska vi samarbeta för att utveckla en Familjecentral enligt intentioner och policy 
för Värmlands Familjecentraler. Vi sätter upp gemensamma årsmål, som vi arbetar med 
kontinuerligt under årets gemensamma möten och planeringsdagar. Vi samarbetar med 
föräldrautbildningen, som sträcker sig från 25-31 graviditetsveckan och till dess barnet är 
cirka ett år. Fånga upp familjer och samarbeta för att ge rätt stöd och hjälp. 

Varje vecka har vi gemensamt husmöte. Årligen fyra planeringsdagar samt gemensam 
fortbildning.  

 

 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2020-02-11  

 
 

         
  

Delegationsärenden 
 
Beslut fattade med stöd av gällande delegation redovisas för nämnden. 
 
Ordförandebeslut, komplettering, läsårstider, dnr 2019/97 
 
Skolchefens beslut om arbetsåret för lärare, dnr 2019/97 
 
Rektors anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering av barn/elever, dnr 2018/66 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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