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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser
2019
Förslag till beslut
Gymnasie-och arbetsmarknadsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för
2019 för elevhälsans medicinska insatser.

Sammanfattning
Patientsäkerhetslagen (2010:659) berör verksamheter som regleras inom Hälsooch sjukvårdslagstiftningen. Inom elevhälsan finns yrkeskategorier som arbetar
med uppgifter som är att betrakta som hälso- och sjukvård: sjuksköterskor,
skolläkare och till viss del psykologer.
I den framlagda Patientsäkerhetsberättelsen för 2019 redovisas hur det
systematiska patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans medicinska insatser
bedrivits och vilka resultat som uppnåtts.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie-och arbetsmarknadsnämnden är vårdgivare för de medicinska
insatserna i Huddinge kommuns gymnasieskolor. Vårdgivaren ska upprätta en
Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna inom elevhälsan en gång
per år.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är kontrollmyndighet.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma
hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika
delar och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. (SOSFS
2011:9 7 kap. 3 §)
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Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska åtgärder vidtas för att förebygga att
patienter drabbas av vårdskada och händelser som medfört eller kunnat medföra
en vårdskada ska utredas så att förloppet klarläggs och ger underlag till beslut om
åtgärder som syftar till att förhindra att liknande händelser inträffar,
Vårdgivaren har också anmälningsskyldighet till inspektionen för vård och
omsorg vid uppkommen vårdskada eller händelse som kunnat leda till vårdskada.

Förvaltningens synpunkter
I den framlagda Patientsäkerhetsberättelsen för 2019 redovisas hur det
systematiska patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans medicinska insatser inom
kommunens grundskolor och gymnasieskolor bedrivits och vilka resultat som
nåtts. Utifrån de risker som beskrivits i Patientsäkerhetsberättelsen kommer
utvecklingsarbetet fortsätta i samråd med rektorer, Gymnasieavdelningen och
Central Elevhälsa för att eliminera riskerna som beskrivs i
Patientsäkerhetsberättelsen.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
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Bilagor
Bilaga 1. Patiensäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2019
Bilaga 2. Kvalitetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser läsår 2018-2019
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