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Avvikelserapport vårterminen 2021 

 

Sammanfattning 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2010:4), 

(SOSFS 2013:3), patientsäkerhetslagen (2010:659) och (SOSFS 2011:9) 

samt lokal avvikelsehanteringsrutin ska hälso- och sjukvårdspersonal 

rapportera avvikelser som är av betydelse för patientsäkerheten. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har sedan den 1 juni 2013 

ansvarat för tillsynen. 

 

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att rapportera om 

en patient i samband med hälso- och vårdinsats drabbas av eller utsätts 

för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Hälso- och 

sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet och är skyldig att bidra till att en hög 

patientsäkerhet upprätthålls. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska i detta syfte till vårdgivaren, Barn- 

och utbildningsnämnden, rapportera risker för vårdskador samt händelser 

som har medfört eller kunnat medföra vårdskada. En bedömning ska 

snarast göras oavsett lagstiftning, om avvikelsen ska hanteras i det lokala 

säkerhetsarbetet eller om avvikelsen är av sådan art att den ska anmälas 

till IVO som en vårdskadeanmälan. 

 

Avvikelsehanteringen ska säkerställa kraven på hög patientsäkerhet och 

god kvalitet på Hälso- och sjukvårdsinsatser. Målet är att bedriva en god 

och säker hälso- och sjukvård inom elevhälsans medicinska insats (EMI). 

Detta gäller även för elevhälsans psykologiska insats (EPI).  

 

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2021 

 

Beskrivning av ärendet  

Fjorton avvikelser har inkommit från EMI under vårterminen 2020.    

En avvikelse har inkommit från EPI. 

Antal avvikelser är totalt femton.  

Inga klagomål har inkommit.  

EMI och EPI har inga avvikelser att anmäla till, och har ej heller erhållit 

anmälan om vårdskada från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
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Avvikelserna bedöms enligt sannolikhet för upprepande och 

allvarlighetsgrad av verksamhetschef EMI och medicinskt 

ledningsansvarig skolsköterska. Därefter har avvikelserna tagits upp på 

arbetsplatsträff (APT) i generella ordalag, om inte bedömning gjorts ” att 

stor allvarlighetsgrad och/eller stor sannolikhet för upprepande finns”, då 

har avvikelsen diskuterats enskilt med medarbetaren innan APT. 

 

Alla inkomna avvikelser har bedömts som ”att det föreligger mycket liten 

risk för upprepande och mindre allvarlighetsgrad”. Avvikelserna bedöms 

inom fyra olika områden: Teknik och utrustning, utbildning och 

kompetens, omgivningsfaktorer och kommunikation. 

 

Tio avvikelser återfinns inom område ”Omgivning: Fanns det brister i 

fysisk eller psykisk arbetsmiljö”. Det är framförallt den psykiska 

arbetsmiljön som är förklaringen då EMI har fått planera om hälsobesök 

och vaccinationer mm till den tidpunkt då eleverna befunnit sig i skolan.  

Skolorna har bedrivit undervisningen digitalt, både helt och hållet under 

kortare perioder och vid klusterutbrott men också för att minska antalet 

elever på skolan genom att en årskurs är på skolan andra årskurser har 

fjärrundervisning. Ovanstående gjordes för att för minska smittspridning. 

Om elev haft behov av samtal utöver detta så har EMI erbjudit samtal via 

Teams, telefon eller elevplattform. Förklaringen är pandemin av 

virusinfektionen Covid-19 (COV SARS-2). Åtgärd: Ombokningar av 

givna tider för hälsobesök vid flera tillfällen och digitala möten när detta 

fungerat. 

 

Tre avvikelser finns inom område ”Kommunikation”. Dessa berör när 

elever flyttar till en annan skola, då ska eleven sättas upp på väntelista till 

den nya skolan så att inte hälsobesök eller vaccinationer missas. Åtgärd:  

Se över en rutin för genomgång av klasser för att då uppmärksamma 

behov av att sätta upp elever som byter skola på väntelista i det digitala 

journalhanteringssystemet PMO. 

 

En avvikelse berör område ”Utbildning och kompetens”. Skolsköterska 

EMI har dokumenterat i journal dagen efter besöket och då i fel journal. 

Inget i dokumentationen kan härledas till vilken elev det gäller, ingen 

skada åsamkad eleven. Åtgärd: Raderat journalanteckning i fel journal 

och dokumenterat i korrekt elevs journal. Dessutom har det informerats 

på APT att tid för dokumentation ska finnas under den dag som 

hälsobesöket/besöket sker. 

 

Avvikelsen som inkommit från EPI berör område ”Utbildning och 

kompetens”, ”Omgivning” och ”Procedur”. Efter genomförd 

begåvningsbedömning färdigställdes ej skriftligt utlåtande inom skälig 

tid. Orsak långvarig sjukdom hos psykolog. Åtgärd: Rutin gällande tid 

som får förlöpa innan begåvningsutlåtande diskuteras. Aktuella 
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begåvningsbedömningar avhandlas var 14:e dag, i psykologgruppen 

tillsammans med psykologiskt ledningsansvarig psykolog. 

 

Skolförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 

avvikelserapporten från barn- och elevhälsans medicinska och 

psykologiska insats för vårterminen 2021. 
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