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Utbildningsnämnden 

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska och psykologiska 
insatserna i elevhälsan år 2014 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att godkänna patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2014 och lägga 
den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ansvarig för hälso- och sjukvårdslagen ska årligen göra en patientsäkerhetsberättelse där 
brister och utvecklingsområden redovisas. Ett viktigt område att förbättra är säkerhetsrutiner 
kring vaccination. Införandet av nytt journalföringssystem kommer att förbättra rutiner och 
säkerhet. 

Ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är det vårdgivarens ansvar och skyldighet att 
dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. 
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående 
kalenderår. Berättelsen innehåller vad som är genomfört för att identifiera, analysera och 
reducera risker i vården samt för att minska antalet tillbud och negativa händelser. 

Vaccinationsrutinerna har förtydligats, alla skolsköterskor har erbjudits en fördjupad 
vaccinationsutbildning. Antalet avvikelser gällande vaccinationer har minskat. 2013 var 
antalet avvikelser med koppling till vaccination 15, under 2014 var antalet 10. Det har inte 
förekommit någon incident med förväxling av vaccin under 2014. 

Under 2013 drabbades flera skolsköterskor av stickskador i samband med vaccination och 
åtgärder har vidtagits för att reducera dessa incidenter. Bedömningen är att säkerheten ökat till 
följd av nya rutiner för att minimera stickskador. Alla skolsköterskor har erbjudits kostnadsfri 
hepatit B vaccination. Under 2014 har inga incidenter om stickskador rapporterats in. 
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Genom en enkätstudie i samarbete med Uppsala universitet har elevhälsans centrala enhet 
utvärderat hälsosamtal i förskoleklass. Studiens resultat visar flera förbättringsområden, bland 
annat att hälsosamtalet bör vara mer elevcentrerat och i mindre utsträckning handla om 
familjens situation. Resultaten har redovisats och nya rutiner har införts. 

Nyanlända elever ska få likvärdiga vaccinationsbedömningar och vaccinationsordinationer. 
Rutinerna kring vaccinationsordination för nyanlända elever har uppdaterats i samarbete med 
Smittskydds enheten. 

En upphandling av ett digitalt systemstöd avslutades under 2014 och ett nytt system, 
ProReNata, ska implementeras under 2015. Elevhälsans centrala enhet ser stora möjligheter 
att kunna utveckla och förbättra dokumentationen med det nya datajournalssystemet. Flera av 
de inrapporterade avvikelserna under 2014 orsakades av bristande dokumentation. Under 
2015 kommer elevhälsans patientsäkerhetsarbete ha stort fokus på dokumentation. 
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