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Inledning 

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med 
patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten.  
  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar samt att 
informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  
 

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den som vill ta 
del av del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet.  
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SAMMANFATTNING  

Under 2022 har ledning och styrning påverkats av att verksamhetschefen enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(VC HSL) avslutade sin tjänst i februari. I samband med det tillsattes en tillförordnad VC HSL fram till 

tjänsten tillträddes i mitten på september. Även på tjänsten som Medicinskt ledningsansvarig (MLA) fanns 

en vikarie fram till att ordinarie tillträdde sin tjänst i mitten på mars och för Psykologiskt ledningsansvarigs 

(PLA) del förändrades den organisatoriska tillhörigheten under året. Alla dessa delar har tillsammans 

påverkat vilka möjligheterna som funnits för att utveckla patientsäkerhetsarbetet under året. Trots dessa 

utmaningar togs det nya ledningssystemet för all hälso- och sjukvård inom elevhälsan fram och det 

fastställdes av skolnämnden i slutet av året. Ledningssystemet reglerar ansvar, processer och rutiner för den 

hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan i Mölndal. Hälso- och sjukvården inom elevhälsan är 

uppdelad i elevhälsans medicinska insats (EMI) och elevhälsans psykologiska insats (EPI). Ledningssystemet 

kommer att förankras i rektorsgrupperna samt professionsgrupperna under 2023 för en ökad förståelse för 

de olika uppdragen och de ansvar som medföljer dessa. 

Verksamhetsbesök för att genomföra egenkontroller i de olika professionerna har utförts under året. Det 

var första året egenkontrollerna utfördes genom besök på mottagningarna vilket har uppskattas av 

professionerna. Att ta del av de möjligheter och utmaningar som man står inför på de olika skolorna är 

viktigt för att utveckla patientsäkerhetsarbetet i samklang med det verksamheten behöver.  

Grundläggande delar som kontroll av legitimationer för skolsköterskor och psykologer, anmälan till 

vårdgivarregistret och tillgång till MedControl PRO för MLA och PLA har säkrats under det gångna året. 

Det digitala journalsystemet PMO har, i väntan på FVM Option 2 (som nu är nedlagd), blivit eftersatt och 

det finns ett uppdämt behov av att se över olika strukturer för att se till att det även fortsättningsvis är ett 

patientsäkert och bra dokumentationsverktyg för elevhälsan. 

För EMI:s del har rutiner och riktlinjer reviderats i samklang med det Metodstöd från Göteborg som EMI 

prenumererar på. Dessa anpassade rutiner samt riktlinjer har publicerats och på professionsmötena arbetar 

man för att förankra dem i gruppen. För att stödja en mer likvärdig dokumentation har förutom ett kapitel 

om journaler och dokumentation även en PMO handbok för EMI tagits fram då dokumentation snabbt 

visade sig vara ett område med stora utvecklingsbehov. Under året har 25 avvikelser utretts och analyserats. 

Ingen av dessa har föranlett anmälan enligt lex Maria. 

För EPI:s del har utvecklingen av nya rutiner fortsatt och riktlinjer tagits fram kring dokumentation och 

journalföring. Egenkontroll har fokuserat på lokaler och utrustning samt journalföring och kompetens. I 

samband med detta identifierades områden att arbeta vidare med under kommande år. Nio avvikelser har 

utretts och analyserats. Ingen av dessa har föranlett anmälan enligt lex Maria. 

Från och med 2023 kommer även logopeder inom elevhälsan att omfattas av ledningssystemet för hälso- 

och sjukvård inom elevhälsan samt vara en del av MLA:s uppdrag. De övergripande målen för 2023 är 

gemensamma för all hälso- och sjukvård inom elevhälsan och kommer att genomsyra årets arbete med 

patientsäkerhet. 

 

• Implementera ledningssystemet för all hälso- och sjukvård inom elevhälsan. 

• Revidera/utveckla samt implementera rutiner och riktlinjer kring dokumentation. 

• Uppdatera rutin och material för avvikelsehantering. 
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

Nedan beskrivs mål och strategier, organisation och struktur för arbetet med att öka patientsäkerheten och 

säkerställa en god kvalité i vården. Trots att det inom elevhälsans hälso- och sjukvård är sällsynt med 

allvarliga vårdskador följer patientsäkerhetsarbetet den nationella visionen ”God och säker vård – överallt 

och alltid” och det nationella målet ”ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”. För att kunna nå den 

nationella visionen har fyra grundläggande förutsättningar identifierats i den nationella handlingsplanen för 

ökad patientsäkerhet.  

 

 

 

  

 1) Engagerad ledning och tydlig styrning  

 2) En god säkerhetskultur  

 3) Adekvat kunskap och kompetens  

 4) Patienten som medskapare. 

 

 

 

 

 

Hälso-och sjukvårdens mål är att erbjuda en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Den 

ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Kvaliteten i 

verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. God kvalitet inom hälso-och sjukvård 

innebär att vården ska vara kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik. I 

skolan används sällan begreppen ”vård och patient” för att beskriva de insatser som skolsköterskor, 

skolläkare, skolpsykologer och logopeder erbjuder till eleverna. Insatserna som ges på individnivå definieras 

dock som vård utifrån att de utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Enligt Patientsäkerhetslagen 2010:659 (PSL) definieras vårdskada som lidande, fysisk eller psykisk skada 

eller sjukdom som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits. En vårdskada kan uppstå på 

grund av den vård och behandling som patienten/eleven fått, men också av att hen inte har fått den vård 

som behövs. Eftersom alla patienterna i skolförvaltningen är elever kommer de hädanefter att benämnas 

enbart som elever. 

 

Definitionen av patientsäkerhet är ”skydd mot vårdskada”. Genom att säkerställa bemanning med personal 

som har adekvat utbildning och erfarenhet samt att de ges förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande 

och förebyggande insatser, kan en likvärdig, god och säker vård ges till eleverna. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska tidigt identifiera, hantera och rapportera eventuella risker och händelser i syfte att 

de inte ska upprepas. I en organisation där tillbud, risker och avvikelser tillvaratas och ses som en tillgång 

för utveckling av patientsäkerhetsarbetet skapas en trygg och säker vård. 
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Engagerad ledning och tydlig styrning  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och kompetent 

ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla nivåer. Under året har 

det på grund av omsättning i tjänster på ledningsnivå förekommit tre 

verksamhetschefer enligt HSL och tjänsten som medicinskt ledningsansvarig (MLA) 

har under året innehafts av två personer. Dessa händelser har påverkat möjligheterna 

att utveckla patientsäkerhetsarbetet under året. 

 

Övergripande mål och strategier  

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1–3 § 

Övergripande mål för patientsäkerhetsarbetet är att ingen elev ska råka utför en vårdskada. Detta nås 

genom systematisk kvalitetssäkring av verksamheten med rätt strategier vilket leder det till att rätt person 

gör rätt insatser till rätt elev på rätt tid. Det kan nås genom tydliga processer och rutiner (utifrån aktuellt 

lagstöd, riktlinjer och evidens) som planeras, utförs och utvärderas löpande under läsåret.  

Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser ska bidra till att främja elevens hälsa, lärande och 

utveckling mot skolans mål. De ska främst arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser samt 

erbjuda en likvärdig, god och säker vård. Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla elevens 

fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och det förebyggande arbetet syftar till att minska risken för 

ohälsa.  

 

I patientsäkerhetsarbetet 2021 identifierades ett flertal prioriterade mål och områden att arbeta vidare 

med under kommande år. De mål och strategier som nämnden antog för 2022 redovisas nedan. 

 

Mål och strategier för 2022 i patientsäkerhetsberättelse (PSB) 2021 

• Nytt ledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser 

• Utveckla och införa digitalt system för avvikelser 

• Utveckla arbetet med kvalitetsmått och uppföljning. 

• Utveckla samverkan med BUP, vårdcentraler och ungas psykiska hälsa. 

Utveckla och ta fram rutiner för remittering med externa instanser 

 

Organisation och ansvar 

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

Mölndals stad är vårdgivare. Enligt skolnämndens reglemente som är beslutad av kommunfullmäktige 

så fullgör skolnämnden de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och 

psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola och grundsärskola.  

 

Enligt HSL ska det inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten 

och har det samlade ledningsansvaret. Varje enskild legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar 

dock för varje enskild hälso-och sjukvårdsinsats som ges till en elev. 

Uppdraget regleras i HSL (2017:30) 4 kap 2 § och i Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80). Då 

verksamhetschefen enligt HSL inte har formell medicinsk eller psykologisk kompetens har ansvaret för 

det systematiska patientsäkerhetsarbetet och det övergripande ansvaret för diagnostik, vård och 

behandling överlåtits till medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska (MLA) och psykologiskt 
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ledningsansvarig psykolog (PLA). Dessa har ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet och de processer 

och rutiner som behövs för att öka patientsäkerheten. I samband med rekrytering till MLA-tjänsten 

knoppades ansvaret som MLA inom utbildningsförvaltningen av. Nuvarande MLA ansvarar för 

skolförvaltningens medicinska insatser i elevhälsan samt, i och med det nya ledningssystemet, även för 

den hälso- och sjukvård som logopederna utför från januari 2023. PLA-uppdraget som enbart har 20% 

i omfattning kombineras sedan årsskiftet med psykologtjänst inom grundsärskolan och de centralt 

finansierade särskilda undervisningsgrupperna. PLA-tjänsten har även flyttats organisatoriskt från att ha 

legat under rektor på en skolenhet till chefskap hos verksamhetschef enligt HSL och central placering 

hos skolförvaltningen vilket möjliggjort ett tätare samarbete både med MLA, verksamhetschefer samt 

med andra centrala funktioner i skolförvaltningen.  

 

Skolförvaltningens ledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser var daterat på 

grund av förändringar i både lagar, regler och stadens organisation. Detta var därför ett prioriterat mål 

för 2022 gällande ledning och styrning. MLA och PLA fick i uppdrag att utforma ett förslag till nytt 

ledningssystem som sedan var på remiss inom förvaltningen. Ett nytt ledningssystem är på plats sedan 

mitten av december.   

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

      SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 

All hälso- och sjukvårdspersonal inom elevhälsan ska genom samverkan med personal på skolan, arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande för att gemensamt verka för tidig upptäckt av hinder för lärande, hälsa 

och utveckling. I skolans elevhälsa ska det finnas tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator 

och specialpedagogisk kompetens. Rektor ansvarar för att rutiner finns för samarbete inom elevhälsan 

respektive mellan elevhälsan, skolledning och skolans pedagogiska personal. Samverkan inom elevhälsan 

begränsas i viss mån av att den medicinska delen av elevhälsan är en egen verksamhetsgren i skolans 

elevhälsa och lyder under hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. Offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400), OSL. Den psykologiska delen av elevhälsan lyder i sekretesshänseende under 

skolsekretessen i 23 kap.2§ första stycket OSL. Detta innebär att vård inom elevhälsans psykologiska 

insats inte är lika sekretesskyddad som vård inom annan regional och kommunal hälso- och sjukvård.  

 

Samverkan med vårdnadshavare och elev eftersträvas alltid så långt det är möjligt. Barnets mognad och 

vårdens innehåll avgör om sekretess gentemot vårdnadshavare ska beaktas. Legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal inom elevhälsan ska även samarbeta med andra huvudmän, vårdgivare och 

myndigheter för att underlätta informationsöverföring när det bedöms främja lärande, hälsa och 

utveckling.  

 

Under året har en styrgrupp för elevhälsa formerats utifrån skolförvaltningens Barn- och elevhälsoplan. 

I den sker samverkan mellan de olika professionerna i elevhälsan på ett övergripande plan. 

 

Ett av målen för 2022 var att utveckla samverkan med BUP, vårdcentraler och primärvårdsmottagningar 

för ungas psykiska hälsa (UPH), samt att utveckla och ta fram rutiner för remittering med externa 

instanser. Under året har målet kring samverkan fått stort fokus. Regionen öppnade utifrån ett politiskt 

tillgänglighetsuppdrag en ny verksamhet inom Barn- och ungdomspsykiatrin som hanterar inkommande 

ärenden. Denna verksamhet benämns ”En väg in”. I samband med uppstart av denna verksamhet har 

ett flertal övergripande informationsmöten erbjudits, MLA och PLA har dessutom deltagit i delregionala 
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möten där dialogförsök genomförts. På lokal nivå har samverkan utvecklats tillsammans med primärvård 

och UPH. I dessa forum har processkartor för en ökad förståelse för varandras verksamheter och 

uppdrag tagits fram. En lokal överenskommelse kring samverkan och informationsöverföring provas nu 

i verksamheten.  

 

En svårighet inom EMI och EPI är gränsdragningar gentemot regionens hälso- och sjukvård där 

regionen ställer krav eller har förväntningar på hälso- och sjukvårdsinsatser i skolan. Det är viktigt att 

komma ihåg att skolans uppdrag främst är hälsofrämjande och förebyggande, sker på uppdrag från rektor 

och inte kan jämställas med öppenvård. Vid samverkansmöten lyfts detta regelbundet.  

  

I december 2021 publicerades Tillämpningsanvisningar i Göteborgsområdet för Överenskommelse om 

samverkan för barn och ungas hälsa som tillsammans med Riktlinje för Samordnad Individuell Plan, SIP 

ersätter Västbus riktlinjer. I Mölndal sker arbete i NOSAM och lokal samverkansgruppen (LOSAM) 

kring implementeringen av dessa. I skolförvaltningen finns i nuläget nio SIP-kunniga i vars uppdrag det 

ingår att förmedla kunskap om SIP i verksamheten.  

 

 
Figur 1. Organisationskarta över samverkan mellan region och kommun tillsammans med struktur för SIP. 

I överenskommelserna ingår att avvikelser i samverkan registreras i ett digitalt system, MedControl PRO. 

Under året har MLA och PLA fått tillgång till systemet och även påbörjat ett lokalt utvecklingsarbete 

kring avvikelsehanteringen inom elevhälsan. Detta svarar mot målet från 2021 om att utveckla och införa 

digitalt system för avvikelser.  

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

I arbetet med det nya ledningssystemet har avdelningen för myndighet och avdelningen för 

verksamhetsstöd involverats kring frågorna om informationssäkerhet.  

Ett större arbete kring det digitala dokumentationssystemet PMO har startats där uppdrag kring 

behörighet, loggkontroller och funktionalitet uppdateras. Under året har MLA genomfört regelbundna 

loggkontroller i PMO samt i HSA-katalogen och PLA har genomfört loggkontroller i PMO för EPI. 
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Vid införandet av digital testning inom EPI har personuppgiftsbiträdesavtal skrivits med aktuell 

leverantör för att säkerställa informationssäkerhetskraven. Mölndals stad har infört en digital tjänst för 

säkra meddelanden som vid sidan av PMO kan användas vid behov av säker informationsöverföring. 

Detta möjliggör även att säkra meddelanden skickas externt då mottagaren kan logga in och legitimera 

sig via Bank-ID. I tjänsten ingår även en funktion för säkra digitala möten med ett fåtal deltagare.  

 

En god säkerhetskultur  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god säkerhetskultur. 

Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet.  

För att utveckla och bibehålla en god patientsäkerhetskultur måste tid för 

lärande och reflektion finnas. En utmaning i samband med detta är att 

arbetsmiljöansvaret för skolsköterska och psykolog ligger på enhetens rektor 

som är chef för hen medan patientsäkerhetsansvaret är centralt placerat. Detta kräver samverkan med 

rektorerna som är skolsköterskornas och psykologernas chefer, verksamhetschefen enligt HSL samt MLA 

och PLA. Arbetsmiljöarbete och förutsättningar för att utföra sitt arbete i verksamheterna är därmed tudelat 

även om det är chefen på enheten som bär det formella ansvaret. För att detta skall fungera krävs en tydlighet 

i samverkan och en transparens kring fördelning av resurser. 

EMI 

Skolsköterskorna träffas varje månad på professionsmöte som leds av MLA. På dessa möten arbetar 

gruppen strukturerat med avvikelser, riktlinjer och rutiner för att utveckla verksamheten och hålla kunskap 

uppdaterad i förhållande till den forskning och utveckling som sker.  

Dessutom erbjuds handledning där man lyfter ärende på individnivå för att få hjälp att se saker ur olika 

perspektiv och för att få stöd i hur man kommer vidare. Det kollegiala utbytet sker också på de 

nätverksträffar som anordnas kollegialt i skolområdena där man ibland arbetar med gemensamma frågor 

som MLA lyft in och andra gånger diskuterar saker som man känner att man kan få hjälp av gruppen att 

förstå eller hantera. De olika mötesformerna möjliggör gemensam reflektion och ger möjligheter att lära av 

både egna upplevelser och andras. 

 

Som ett verktyg för att säkra att alla elever erbjuds de insatser som ingår i EMI:s uppdrag finns ett årshjul 

för planering av när de olika insatser i EMI ska erbjudas under läsåret. Planeringen görs utifrån de 

förutsättningar och behov som varje enhet har, gärna i samråd med EHT för att samordna skolans 

elevhälsoarbete. 

EPI 

Inom EPI hålls regelbundet möten där patientsäkerhetsfrågor är i fokus. Eftersom elevhälsoarbetet som 

lyder under HSL är en mindre del av psykologernas arbete är det en ständig avvägning att inte tumma på 

patientsäkerhetsarbetet och inte heller låta det ta fokus från det viktiga förebyggande och hälsofrämjande 

uppdraget. Alla psykologmöten leds av PLA och behandlar arbetssätt och metoder både inom och utanför 

hälso- och sjukvårdsområdet samt arbete med gemensamma rutiner och kvalitetsgranskningar. Det behöver 

finnas utrymme för lärande och reflektion. Psykologerna har även extern gemensam professionshandledning 

vars mål och syfte bland annat är ökad förmåga att navigera i det skolpsykologiska uppdragets komplexitet 

samt stärkt förmåga till välgrundade professionella och etiskt medvetna beslut och ageranden 
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En av de mest komplexa uppgifterna som psykologer i skolan arbetar med under hälso- och sjukvårdslagen 

är utredning och diagnostisering av Intellektuell funktionsnedsättning, vilket sker som en del i skolans 

uppdrag att utreda rätt till mottagande i grundsärskola. Utredningarna innefattar ofta komplex 

differentialdiagnostik, svåra testsituationer och avgörande bedömningar kring ett barns framtida skolgång 

och tillgång till samhällets stöd. Psykologer i skolan, till skillnad från psykologer i vården, är ofta ensamma 

i detta komplexa utredningsarbete. Under året har det i massmedia lyfts brister i andra kommuner gällande 

feldiagnostisering inom skolan. I Mölndals stad har det därför i förebyggande syfte införts en ny rutin att 

alla utredningar av Intellektuell funktionsnedsättning ska genomgå kollegial granskning samt att komplexa 

utredningar ska ges utrymme för genomgång och diskussion på psykologmöten. Det ligger dock i 

psykologens eget yrkesansvar att lyfta att man har en pågående utredning som behöver gås igenom.    

 

Under året har psykologerna fått besvara frågor i samband med en enkät, som ingår i egenkontrollen av 

lokaler och utrustning, där även frågor ställts kring tid för kvalitetsgranskning av sitt eget arbete och 

dokumentation. Där framgår att nio av tio psykologer upplever att det finns tid för att kvalitetsgranska sitt 

arbete och att samtliga bedömer att de har möjlighet att dokumentera inom rimlig tid i anslutning till 

genomförd insats. Detta får anses vara mycket goda resultat inom området god säkerhetskultur.   

 

Adekvat kunskap och kompetens 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är att  

det finns tillräckligt med personal som har adekvat kompetens och goda 

förutsättningar för att utföra sitt arbete.  

 

I den decentraliserade elevhälsoorganisation i Mölndals stad ligger ansvaret för 

kompetensutveckling och fortbildning på rektor som är chef samtidigt som verksamhetschef enligt HSL har 

ett ansvar för att all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får adekvat fortbildning för att kunna utföra 

HSL-insatser patientsäkert och med god kvalitet. På samma sätt är ansvaret för bemanning delat mellan 

rektor och verksamhetschef enligt HSL. Rektor ansvarar för att rekrytera legitimerad personal med stöd av 

MLA och PLA medan verksamhetschef säkerställer resurstilldelning och likvärdighet på huvudmannanivå.  

 

I början av året beslutades att en tredjedel av de olika elevhälsoprofessionerna skulle få delta på 

professionsspecifik kongress eller liknande, för att sedan dela med sig av det till sin grupp. Detta säkerställer 

att man minst var tredje år erbjuds fortbildning i form av föreläsningar och workshops inriktade på 

elevhälsouppdraget och att man varje år får ta del av det övriga i gruppen tar med sig tillbaka till 

professionsgruppen. 

 

För att öka systemförståelsen har man i det nya ledningssystemet för all hälso- och sjukvård inom elevhälsan, 

valt att beskriva både det som utförs inom HSL uppdraget och det som utförs utanför HSL uppdraget. 

Eftersom EMI är en egen verksamhetsgren inom elevhälsan är det i större utsträckning insatser inom HSL 

medan EPI har färre HSL-insatser och fler insatser på grupp- och organisationsnivå. Under kommande år 

kommer både EMI och EPI att arbeta med ledningssystemet för att göra det känt samt utveckla det till ett 

stöd i verksamheten. 

EMI 

Kompetensutveckling har främst skett på professionsmötena vid genomgångar av nya rutiner samt kollegiala 

diskussioner men även på utbildningar. En tredjedel av skolsköterskorna tillsammans med MLA åkte till 

Karlstad på skolsköterskekongress där man uppmärksammade tema som ”våld i ungas relationer”, 
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”hedersrelaterat våld och förtryck” samt andra relevanta område för barn och ungas hälsa och utveckling. 

Dessutom har man haft möjlighet att ta del av korta, digitala föreläsningar riktade till elevhälsans medicinska 

insats kring astma och allergi, ätstörningar och ögon. Utöver dessa centralt erbjudna utbildningar inom 

hälso- och sjukvårdsområdet har skolsköterskor i dialog med sina chefer tagit del av andra utbildningar 

beroende på behov. 

Under hösten har flera bemanningssköterskor varit anlitade då sex skolor var utan skolsköterska under 

pågående rekryteringsprocesser. På alla skolor utom två finns det nu tillsvidareanställda skolsköterskor och 

för dessa skolor finns bemanningssköterska under tiden rekrytering pågår. Det har varit svårt att rekrytera 

skolsköterskor med den specialistkompetens och erfarenhet som krävs. För att göra tjänsterna mer attraktiva 

och hållbara har ett arbete för att utvärdera resursfördelningen och planera inför nästa läsår påbörjats. 

EPI 

Förändringar över tid inom regionens hälso- och sjukvårdsverksamheter har inneburit att komplexa 

psykologutredningar som tidigare genomfördes inom habilitering och specialistvård nu oftare genomförs 

inom skolan då målgruppstillhörighet inom grundsärskolan finns med som en delfråga vid sidan av frågor 

om andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Det ställer nya och högre krav på psykologernas 

kompetens.  

De tre senaste åren har psykologerna fått svara på frågan om de får kompetensutveckling och fortbildning 

i den utsträckning de behöver. Endast två av tio psykologer anger 2022 att de får möjlighet till 

kompetensutveckling i den omfattning de behöver och endast två av tio anger också att det finns en 

långsiktig plan för deras kompetensutveckling. Enkätfrågorna har följts upp i samtal vid verksamhetsbesök 

hos psykologerna. Det framkommer att många psykologer saknar ordentlig utbildning i journalsystemet, 

något som även togs upp i PSB 2021 och framförts till huvudmannen sedan 2019. PLA har genomfört 

insatser kring de områden där hen har kompetens men det saknas viktig grundläggande utbildning.  

Det framkommer också att ett flertal psykologer inte har uppdaterad utbildning i testinstrument och IF-

utredning på den nivån som krävs i de utredningar som ska genomföras i verksamheten. Detta bör 

prioriteras för berörda psykologer. Utanför HSL-området uppger nästan alla psykologer att de önskar 

fortbildning i handledning och konsultation som är en av de största arbetsuppgifterna för psykologer. Flera 

uppger också att de oroar sig för lyfta att de har fler kompetensutvecklingsbehov som faller under HSL då 

en farhåga är att kompetensutveckling kring exempelvis handledning då skulle prioriteras bort. Ett förslag 

från PLA och psykologgruppen är att upprätta en kompetensplan för professionen som kan vara ett stöd i 

att konkretisera individuella utvecklingsplaner för varje psykolog utifrån specifika behov.  

En tredje del av psykologgruppen tillsammans med PLA deltog i den årliga skolpsykologkonferens som 

anordnas med ett program specifikt riktat till psykologer inom förskola och skola.  

Under 2022 har det inom EPI förekommit längre vakanser (> 3 mån) på fem skolenheter till följd av en 

uppsägning och en längre sjukskrivning. I enlighet med rutin har PLA varit tillgänglig för rektorer med 

vakans och psykologer inom skolområdet har kunnat bistå med kortare konsultativa insatser. En utredning 

har beställts av extern konsult under årets sista del. Då rekryteringsläget gällande skolpsykologer är svårt 

kommer vakanser även framöver vara ett identifierat riskområdet och upphandling av konsulttjänster kan 

behöva tas i beaktande. Det är mycket svårt att kompensera för flera samtidiga vakanser inom EPI.  

Under året har två PTP-psykologer varit anställda varav en nu fått sin legitimation. Att ta emot psykologer 

under praktisk tjänstgöring för psykologlegitimation (PTP) ställer särskilda krav på verksamheten och en 

erfaren psykolog ska erbjuda regelbunden handledning via fysiska möten minst en timma i veckan under 12 

månader. PTP-psykologer behöver även reducering i uppdragets omfattning och kan inte förväntas 
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genomföra en legitimerad psykologs fulla jobb förrän mot slutet av PTP-året. Även uppdragens art behöver 

anpassas för en PTP-psykolog som måste jobba med individinriktade insatser som faller under HSL till 

minst 50% av tiden samt utföra psykologisk behandling/psykoterapi, något som vanligtvis inte ingår i 

skolpsykologens uppdrag. Inom ramen för detta behöver säkerställas att PTP-psykologen får fortbildning 

och metodhandledning för att kunna utföra arbetet på ett patientsäkert sätt, vilket är erkänt svårare inom 

skolverksamhet än inom en verksamhet som enbart sysslar med hälso- och sjukvård. Inför anställning av en 

PTP-psykolog bör en noggrann analys av organisatoriska förutsättningar göras, exempelvis kan en checklista 

kring detta tas fram och interna riktlinjer behövas. 

 

Patienten som medskapare  

PSL 2010:659 3 kap. 4 § 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de närståendes 

delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är välinformerad, deltar aktivt i sin 

vård och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Att patienten bemöts med respekt skapar tillit och förtroende.  

 

Att arbeta med att stärka elever och vårdnadshavares delaktighet är viktigt för att utveckla patientsäkerheten 

inom elevhälsan ytterligare. Vårdnadshavaren är en viktig samarbetspartner och involveras i så hög 

utsträckning som möjligt och utifrån elevens ålder och mognad tas elevens åsikt i beaktande i allt högre 

utsträckning. Både EMI och EPI använder sig av skriftligt informationsmaterial kring de insatser som 

erbjuds. Detta kompletteras med individuella samtal med vårdnadshavare, när det bedöms adekvat utifrån 

planerad insats. Elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet i patientsäkerhetsarbetet stärks genom att 

vårdgivaren säkerställer att det finns tydliga rutiner för att ta emot klagomål och synpunkter. 

EMI 

Skolsköterskorna är de som träffar samtliga elever på en skola vid givna tillfälle utifrån basprogrammet för 

EMI i Mölndal. Det innebär att man erbjuder samtliga elever i förskoleklass, i åk 2, åk 4, åk 5, åk 6 samt åk 

8 olika insatser för att främja hälsan. Vid hälsobesöket i förskoleklass erbjuds alltid vårdnadshavare att delta. 

Om man väljer att inte delta eller inte har möjlighet till det så återkopplar alltid skolsköterskan viktiga delar 

till vårdnadshavaren. Att på detta sätt tidigt skapa en relation både till elev och vårdnadshavare är viktigt för 

möjliga framtida behov. 

EPI 

När en psykologinsats går från att lyda under skollagen och skolpsykologen gör bedömningen att en 

vårdinsats är aktuell, som då lyder under hälso-och sjukvårdslagen, kommuniceras detta tydligt till 

vårdnadshavare. Vårdnadshavare och även elev, beroende på ålder och mognad, informeras om exempelvis 

samtycke, journalföringsplikt, sekretess, frivillighet samt vad eventuell vårdinsats kan leda till. 
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AGERA FÖR SÄKER VÅRD 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  

 

Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i 

den omfattning som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens 

kvalitet.  

  

 

Egenkontrollsområde Resultat och analys 

 

Åtgärder 

 

Planerad uppföljning 

av åtgärd 

EMI    

Läkemedelsgranskning God ordning, generell 

delegation fanns. Alla 

mottagningar hade 

adekvata läkemedel. 

Några saknade 

akutväskor att ta med 

vid akuta situationer. 

Akutväskor 

upprättades vid besöket 

eller strax efter. 

Vid nästa 

läkemedelskontroll 

2023. 

Granskning av lokaler 

och utrustning 

Det finns problem på 

fyra av skolorna med 

att sekretessen kan 

röjas på grund av dålig 

ljudisolering mot 

intilliggande rum.  

Förutom detta fanns 

det på sju skolor 

bristande möjligheter 

till rengöring av 

instrument. 

Detta har nu 

uppmärksammats och 

kommer att hanteras 

lokalt på dessa skolor i 

samråd med de som 

ansvarar för lokalerna. 

Inköp är gjorda och 

åtgärdade under årets 

sista månad. 

I samband med nästa 

kontroll av lokaler och 

utrustning. 

EMI: Basprogramsenkät I basprogramsenkäten i 

december 2022 uppger 

75% av 

skolsköterskorna att 

kommer att hinna 

arbetet medan 21% tror 

att de kan göra det om 

de prioriterar hårt och 

4% tror att det blir 

svårt att klara 

uppdraget. 

 

Inventering av 

resursfördelning och 

insatser för att stärka 

EMI. 

 

Stöd kring prioritering 

till de som uppger 

svårigheter att hinna av 

rektor och MLA. 

Uppföljning 

kontinuerligt samt ny 

enkät i juni 2023. 
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EPI    

Journalföring Återkommande fel ses, 

så som bristande 

information kring 

skannade dokument, 

bristfällig information 

kring vårdkontext och 

planering samt 

utebliven signering. 

Temamöte utifrån 

egenkontroll har 

genomförts där vanliga 

misstag gåtts igenom. 

Ny genomgång av 

skanning samt 

checklistan för 

journalanteckningar. 

Journalföring och 

granskning av 

dokumentation 

kommer följas upp vid 

möten även kommande 

år.  

Granskning av lokaler 

och utrustning 

Det finns problem på 

två av psykologernas 

”huvudkontor” med att 

sekretessen kan röjas på 

grund av dålig 

ljudisolering mot 

intilliggande rum.  

På flera skolor finns 

inga lämpliga lokaler 

för psykologernas HSL-

arbete, som får ske i 

konferensrum, 

grupprum och andra 

tillfälliga lokaler. 

Detta har nu 

uppmärksammats och 

kommer att hanteras 

lokalt på dessa skolor i 

samråd med de som 

ansvarar för lokalerna. 

 

Brist på lokaler innebär 

att vissa skolor 

kommer ha mindre 

fysisk tillgång till 

psykologen.  

I samband med nästa 

kontroll av lokaler och 

utrustning. 

 

 

 

Dialog kring detta med 

berörda 

rektorer/skolor för att 

hitta sätt att 

kompensera för fysisk 

närvaro. 

EPI: Enkät kring 

individinsatser (HSL) 

Antal slutförda 

utredningar kring IF: 12 

Diagnos i 3 fall.  

 

Antal HSL-kontakter 

per psykolog och år: 

Stor variation 3-100, 

median 25. 

Ny rutin för kollegial 

granskning  

Jämförelse med andra 

kommuner planeras 

Kommande arbete 

kring likvärdighet och 

orsaker till den stora 

variationen 

Utvärdering i slutet av 

2023 

EMI & EPI    

Kontroll av 

legitimationer 

Samtliga anställda har 

den hälso- och 

sjukvårdslegitimation 

som krävs eller 

genomför PTP enligt 

gällande regelverk. 

  

Anmälan till 

vårdgivarregistret 

Tidigare anmälan var 

inkomplett 

Uppdaterad anmälan 

till vårdgivarregistret är 

utförd. 
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Utvärdering av 

MLA/PLAs styrning 

och ledning 

Enkätsvaren var 

övervägande positiva. 

Återkoppling till 

respektive 

professionsgrupp. 

Följs upp varje år. 

 

Öka kunskap om inträffade vårdskador 

SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 2010:659 3 

kap. 3 § Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och vårdskador 

ökar kunskapen om vad som drabbar patienterna när resultatet av vården inte blivit 

det som avsetts. Kunskap om bakomliggande orsaker och konsekvenser för 

patienterna ger underlag för utformning av åtgärder och prioritering av insatser.  

All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom elevhälsan ansvarar för att identifiera 

och rapportera risker som kan medföra negativa händelser eller tillbud. Personalen uppmanas att vara 

uppmärksamma på brister och risker för en tidig identifiering och tidig insats. De vidtar adekvata akuta 

insatser, meddelar MLA/PLA och rektor samt skriver händelserapport. MLA/PLA i sin tur utreder, 

analyserar och återkopplar till verksamheten samt verksamhetschef enligt HSL. Detta arbete utmynnar i 

åtgärder på olika nivåer för att minska risken att det händer igen. I processen ingår också att ta ställning till 

om det finns risk för vårdskada eller allvarlig vårdskada och om en anmälan enligt lex Maria ska göras. De 

åtgärder som tas fram, förankras i personalgrupperna på professionsmötena.  

I dagsläget ser rutiner och blanketter för avvikelsehantering lite olika ut för EMI och EPI. Under 2023 

kommer ett arbete med att utveckla och sammanföra detta stödmaterial att inledas.   

Avvikelserapportering för bättre samverkan regleras genom ”Överenskommelse för barn och ungas hälsa” 

mellan kommun och region. Avvikelserapportering i samverkan är till för att systematiskt fånga upp 

avvikelser som berör två eller flera verksamheter som samverkar kring barn och ungdomar inom Västra 

Götalandsregionen (VGR). I nuläget hanteras alla avvikelser i samverkan på skolförvaltningen via MLA och 

PLA som är de som har möjlighet att logga in i systemet med SITHS-kort.  

 

Tillförlitliga och säkra system och processer  

Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete 

som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen kan både  

de reaktiva och proaktiva perspektiven på patientsäkerhet  

bejakas. Genom att minska oönskade variationer stärks  

patientsäkerheten. 

 

EMI 

Flera rutiner och riktlinjer identifierades ha behov av uppdatering och har reviderats under 2022, det arbetet 

kommer fortsättningsvis att ske löpande. För att riktlinjer och rutiner ska förankras i verksamheten behövs 

tid för implementering. Detta har prioriterats under hösten och kommer även under 2023 att prioriteras. 

Rutiner och riktlinjerna för EMI bygger i hög utsträckning på Metodstödet för EMI i Göteborg som 

Mölndal prenumererar på och därefter anpassar till sin verksamhet. Dessutom har de kommuner som ingått 

i FVM Option 2, arbetat för att standardisera hur EMI arbetar i dessa 14 kommuner. Detta har lett fram till 

gemensamma rutiner som till exempel en länsgemensam rutin för screening av skolios för VGR och 

kommunerna samt en gemensam läkemedelslista inom elevhälsans medicinska insats. 
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Det har funnits en osäkerhet i hur man ska använda det digitala journalsystemet, PMO, på bästa sätt. En 

arbetsgrupp har därför tagit fram en PMO handbok för EMI, där det tydliggörs vad som ska antecknas var. 

Detta är att betrakta som ett komplement till de rutiner och riktlinjer som finns tillgängliga på den 

gemensamma teamsytan. 

 

EPI 

EPI har under året fått tillgång till metodstöd utvecklat av Göteborgs stad. Metodstödet är ännu under 

utveckling och enbart tillämpligt i vissa delar i Mölndals stad. PLA bevakar utvecklingen och tar tillsammans 

med psykologgruppen fram prioriterade områden att skapa lokala metodstöd för. Det metodstöd som finns 

gällande IF-utredningar har uppdaterats och psykologerna rapporterar i uppföljning att de använder 

informationsmaterialet som tagits fram. 

 

EMI och EPI 

Under slutet av året initierades en arbetsgrupp som ser över elevhälsans dokumentation mer 

övergripande och som även kommer innefatta ett utvecklingsarbete kring hela elevhälsans arbete i 

PMO.  

 

Säker vård här och nu  

Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner  

mellan människor, teknik och organisation.  

Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt och  

det är viktigt att agera på störningar i närtid.  

 

Riskhantering  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 

Vårdgivare 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 vårdgivare uppskatta 

sannolikheten för att händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli 

följden av händelsen.  

 

Under året har flera vakanser inom både EMI och EPI förekommit men hanterats olika. EMI har 

bemannat ett flertal skolsköterskemottagningar via bemanningsföretag medan skolpsykologtjänsterna 

varit vakanta under längre tid. Detta har inneburit att skolorna inte haft tillgång till psykolog i det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet utan endast fått prioriterad utredning inför mottagande i 

grundsärskola genomförd.  Även tillgången till skolsköterska i det förebyggande och främjande arbetet 

har varit begränsad för de skolor som haft bemanningssköterska på plats. I ledningssystemet för 2022 

finns rutiner och riktlinjer för hur vakanser ska bemannas för att minska risken för bristande kvalitet och 

vårdskador. En fortsatt utmaning är att rekrytera specialistutbildade skolsköterskor och legitimerade 

psykologer i den utsträckning verksamheten har behov av. För EPI:s del har detta inneburit att två 

tjänster inom EPI tillsatts med PTP-psykologer i brist på legitimerad psykolog.  

I dokumentationssystemet PMO har ett flertal risker identifierats.  

• Det saknas sekretessindelning mellan skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen trots att 

det är olika huvudmän, vilket innebär att journaler/akter följer med mellan huvudmän 
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• Inkorgen för digitala journaler, som i nuläget enbart ska användas av EMI, delas av alla 

användare och blir på så sätt synlig för alla i elevhälsan, vilket strider mot sekretessen som gäller 

för hälso- och sjukvård. 

• EPI saknar helt möjlighet att ta emot digitala journaler trots att det tekniskt är möjligt att lösa. 

• Det finns ett begränsat antal användarlicenser vilket gör att hälso- och sjukvårdspersonal riskerar 

att ej har tillgång till systemet i anslutning till vårdinsatser och därför inte kan genomföra dessa 

som planerat. 

• Rutin för tillägg och borttagning av användarbehörigheter är otydlig och en strukturerad 

internkontroll av behörigheter saknas.  

• Mallar och dokument i journalsystemet har bristande funktionalitet för EPI.  

 

Stärka analys, lärande och utveckling  

Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande 

arbetet inom hälso- och sjukvården. När resultaten används för  

att förstå vad som bidrar till säkerhet, hållbarhet, önskvärd flexibilitet  

och goda resultat, kan verksamheten utvecklas så att kvaliteten 

och säkerheten ökar och risken för vårdskador minskar.  

Avvikelser 
PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 

Varje år uppmärksammas den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen på skyldigheten att rapportera 

händelser som hade kunnat leda till vårdskador och att bidra vid utredning av dessa. Genom att 

regelbundet arbeta i professionsgrupperna med de avvikelser som uppstått skapas en medvetenhet och 

möjlighet att kollegialt stötta och uppmuntra varandra till de förändringar som krävs för att minska 

riskerna för avvikelser.  

 

EMI 

Under läsåret har 25 händelserapporter mottagits och utretts. Inga av händelserna har varit av den 

allvarlighetsgraden att det föranlett en anmälan gällande lex Maria. 

Identifierade område Antal Åtgärder 

Dokumentation 
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Riktlinjer och rutiner är 
uppdaterad och implementering 
pågår. 
 
Ny rutin vid scanning. 
 
PMO handbok för EMI har 
skapats  

Utebliven insats 6 Rutinerna har förstärkts och 

förtydligats 

Uteblivit remissvar 2 Samverkan med ansvarig 

vårdgivare för att minska risken 

för att detta händer igen 
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EPI 

Under läsåret har 9 händelserapporter mottagits och utretts. Inga av händelserna har varit av den 

allvarlighetsgraden att det föranlett en anmälan gällande lex Maria. 

Identifierade område Antal Åtgärder 

Dokumentation 9 Uppmärksammat händelser i 
gruppen och enskilt 
 
Träning i moment i PMO 
 

 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 

Med klagomål menas att någon klagat på att verksamheten inte uppnår kraven på god kvalitet. Med 

synpunkter avses övrigt som framförs som berör verksamhetens kvalitet, till exempel förslag på 

förbättringar, klagomål och synpunkter ska utredas. Under året har en digital tjänst för synpunkter och 

klagomål inom skola och barnomsorg lanserats som även hanterar eventuella synpunkter och klagomål 

på EMI och EPI. Under året har inga klagomål eller synpunkter inkommit. 

 

Öka riskmedvetenhet och beredskap  

Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård  

som flexibelt kan anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade  

förhållanden med bibehållen funktionalitet, även under oväntade  

förhållanden. I patientsäkerhetssammanhang beskrivs detta som resiliens.  

 

En konsekvens av pandemin är en ökad riskmedvetenhet och större beredskap för att exempelvis ställa om 

verksamheten utifrån rådande situation i samhället. För att möta de framtida behoven behöver det finnas 

en struktur för styrning och ledning, där man kan anpassa verksamheten och verksamhetens metoder för 

att på bästa sätt möta de förändringar som sker i omvärlden, exempelvis strömavbrott och bristande tillgång 

till den digitala journalen. Genom att utforma rutiner och riktlinjer samt öva dessa i verksamheten skapas 

en handlingsberedskap och en trygghet. Även kompetensförsörjning är en prioriterad del och en 

kompetensförsörjningsplan bör tas fram under 2023. 
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MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 

Utmaningarna inför kommande år består av allt från att ledning och styrning kan komma att förändras 

organisatoriskt till att omvärlden förändras och påverkar även den hälso- och sjukvård som bedrivs inom 

elevhälsan. Genom ett transparent arbete nära verksamheterna möter vi dessa utmaningar tillsammans inom 

den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan. 

 

Utifrån analys av resultat, avvikelser och egenkontroller kommer vi under 2023 att ha följande gemensamma 

mål för: 

• Implementera ledningssystemet för all hälso- och sjukvård inom elevhälsan. 

• Revidera/utveckla samt implementera rutiner och riktlinjer kring dokumentation. 

• Uppdatera rutin och material för avvikelsehantering. 

 

Dessutom kommer varje profession att arbeta mot följande professionsspecifika mål: 

 

EMI  

• Utveckla och standardisera hälsobesöken i samband med att VGR:S Elevhälsodatabas i väst 

(EHDV) införs. 

• Läkemedelsgranskning. 

 

EPI 

• Implementera bemanning vid vakanser utifrån nya ledningssystemet. 

• Upprätta en kompetensutvecklingsplan för att säkra tillgång till spetskompetens. 

 

Logopeder 

• Identifiera den hälso- och sjukvård som bedrivs av logopeder. 

• Skapa de rutiner som behövs för att öka patientsäkerheten. 

 

 


