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Sammanfattning 
För eleverna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola 
ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Målsättningen för elevhälsan är att främja elevernas hälsa och 
utveckling. Verksamheten ska företräda eleverna i skolan och lyfta fram barnperspektivet. 
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 
utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska 
finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas 
tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska 
insatser kan tillgodose. Verksamheten för elevhälsans medicinska insats kan sammanfattas i 
fyra delar:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevhälsans medicinska insats ska bedrivas enligt grunderna i hälso-och 
sjukvårdslagen (HSL 2017:30) 

Basprogram Hälsobesök: Varje elev i grundskola, grundsärskola ska erbjudas minst tre 
hälsobesök. Därutöver ska   gymnasiesärskola och gymnasieskola erbjudas ett hälsobesök 
under sin gymnasietid.  Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. I 
Lindesbergs kommun erbjuds hälsobesök i förskoleklass, åk 2, åk 4, åk 7 samt första året på 
gymnasiet. 

Basprogram Vaccinationer: Vaccinering enligt nationellt barnvaccinationsprogram ska 
erbjudas. Vaccination erbjuds i åk 2 (MPR), åk 6 (flickor HPV), åk 8 (dTp) samt 
kompletteringsvaccination för barn/ungdomar med enligt svenskt program otillräcklig 
vaccinering. Dessutom erbjuds ungdomar på gymnasiets Vård-och omsorgsprogram 
vaccinering mot Hepatit B utifrån risk i arbetsmiljön. 

BASPROGRAM 

Basprogram  
Hälsobesök 

 

 

 

Elevhälsa  
EHT-

arbete 
 

 

 

Basprogram  
Vaccinationer 
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Elevhälsoteam: Tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens i teamarbete med 
övriga kompetenser i Elevhälsan runt elever på individ, grupp och organisationsnivå 
Basprogram öppen mottagning: eleverna ska enligt 28 § skollagen ges möjlighet att uppsöka 
Elevhälsan för vad som benämns enklare sjukvårdsinsatser. 
 

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Den 1/1 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag SFS 2010: 659 och SOSFS 2011:9. Syftet med 
denna lag är att göra vården säkrare och det ska bli enklare för patienter att anmäla 
felbehandling. 
 
Vårdgivare för den sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom Elevhälsan är Barn  
och Utbildningsförvaltningen i Lindesbergs kommun.  

Vårdgivarens ansvar innebär bland annat följande: 

•  Att tillse att verksamheten bedriver ett systematiskt patientsäkerhetsarbete som 
arbetar förebyggande för att förhindra vårdskador. 

• Skyldighet att utreda tillbud, risker och händelser 
• Patienter och närstående skall uppmuntras att involvera sig i patientsäkerhetsarbetet 
• Dokumentation hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är 

fördelat inom verksamheten. 

Varje år (senast 1 mars) skall en patientsäkerhetsberättelse upprättas där verksamhetens 
arbete med patientsäkerhet beskrivs och utvärderas. Verksamhetschefen för de medicinska 
insatserna i elevhälsan leder tillsammans med vårdgivaren patientsäkerhetsarbetet. 
Personalens kompetens och kunnande är en grundsten i patientsäkerhetsarbetet och i mötet 
med elever och vårdnadshavare. Utifrån det ansvarar verksamhetschefen för att 
medarbetarna har rätt kompetens, får fortbildning och har ansvar och befogenheter för att 
kunna bedriva vård av god kvalitet.  

Verksamhetschefen är den person som såväl tillsynsmyndighet, elever, vårdnadshavare och 
personal ska kunna vända sig till med frågor, synpunkter och klagomål gällande 
verksamheten. 

I Lindesbergs kommun har verksamhetschefen överlåtit vissa uppgifter åt en skolsköterska 
att upprätthålla medicinska ledningsansvar i elevhälsans medicinska insats gällande insatser 
från skolsköterskor och skolläkare. Det innebär att hantera avvikelserapporter och utifrån 
dessa göra analyser och vidta lämpliga åtgärder och ev. Lex Maria anmälan i samråd med 
verksamhetschef. Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) ska också upprätta, 
förnya och revidera rutiner med utgångspunkt från elevhälsans medicinska insats(EMI) 
”Metodbok för EMI, Lindesbergs kommun” och tillsammans med verksamhetschef följa upp 
mål för patientsäkerhetsarbetet samt upprätta årlig patientsäkerhetsberättelse.  
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Under 2019 har bland annat följande insatser i syfte att upprätthålla hög 
patientsäkerheten gjorts: 
 
• Skolsköterskorna bidrar till att öka patientsäkerheten genom att rapportera in risker, 

tillbud och händelser enligt fastställd rutin. Under året har det totalt inkommit 32 
avvikelser. Kontinuerlig information och uppföljning av rapporterade avvikelser 
genomförs i samband med yrkesträffar och/eller utvecklingsdagar. 

• Grunden i patientsäkerhetsarbete är beroende av vilka förutsättningar varje enskild 
skolsköterska har att genomföra sina arbetsuppgifter. Därmed är arbetsmiljön och 
arbetsbelastningen direkt kopplad till patientsäkerhet. Skolsköterskornas ensamarbete, 
ojämna arbetsbelastning och stora ansvar innebär en utsatthet som är viktig att förhålla 
sig till som arbetsgivare och vårdgivare. För att undvika ensamarbete, fördela 
arbetsbelastning och ha kollegialt stöd i många gånger svåra situationer ansvarar 
skolsköterskorna två och två för ett skolområde. Denna modell infördes 2018 och har 
upprätthållits under 2019 

•  Förbättring har skett under 2019 vad gäller skolsköterskornas fysiska miljö utifrån 
patientsäkerhet. Detta gäller Brotorp Södra där rumsbyte skett för skolsköterskorna som 
medfört att hygienkrav med rinnande vatten är uppfyllt. 

• Under 2019 är grundskolans bemanningssituation gällande skolsköterskor förbättrad då 
inga vakanser fanns vilket var fallet under 2018. Årsarbetskraft under 2019 uppgick till 
11,5 (10,07 2018). Under 2019 är grundskolans bemanningssituation gällande 
skolsköterskor förbättrad då inga vakanser fanns vilket var fallet under 2018. Dock går 
två skolsköterskor skolsköterskeprogrammet på del av sin ordinarie arbetstid samt två 
skolsköterskor har nedsättning i tjänst på egen begäran och därmed är inte bemanning på 
grundskolan fulltalig under 2019.  Vad gäller gymnasiet är en skolsköterska utlånad del av 
sin tjänst till grundskolan på grund av de beskrivna utbildningsinsatserna. En 
skolsköterska har nedsättning i tjänst på egen begäran. Därmed är inte bemanningen på 
gymnasiet fulltalig under 2019.  

• Skolläkarresurs för grundskolan har under våren 2019 köpts in via läkartjänst från 
Aktiebolag via läkare som under senhöst/vinter 2018 introducerades under längre period 
då ej tidigare erfarenhet/specialitet fanns gällande skolläkaruppdrag. Denna läkare 
avslutade sitt uppdrag inom EMI i slutet av vårterminen 2019. Därefter var 
skolläkaruppdraget på grundskolan hösten 2019 vakant gällande skolläkarmottagning.  
Skolläkarresurs för gymnasiet har under hela 2019 köpts in från BUP. För grundskolan 
köptes också under 2019 timtid från en läkare verksam inom primärvård. Uppdraget 
rörde sig enbart om ordination av kompletteringsvaccination. Den nationella situationen 
med läkarbrist leder till svårigheter även i vår verksamhet. 
Sammanlagt beräknas årsarbetskraften gällande skolläkare 2019 uppgå till 0,45 (0,45 
2018) 

På grund av det vakanta skolläkaruppdraget under hösten 2019 har skolsköterskorna haft ett 
utvidgat ansvar för vissa uppgifter som enligt rutin vanligtvis bedöms via skolläkare. Detta 
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har rörts sig om ryggbedömningar där gradering vanligtvis bedöms av skolläkare samt 
utökad möjlighet att tidigare remittera fysiska utvecklingsavvikelser till Barn-och 
Ungdomsmottagningen, Lindesbergs lasarett.  
Skolläkarresurs bedöms ej tillräcklig för verksamheten utifrån patientsäkerhet då 
skolsköterskor haft uppdrag utanför sin befogenhet. 
• Skolsköterskegruppen har ett ständigt pågående utvecklingsarbete som också förändras 

utifrån inkomna avvikelser, nya rutiner, kunskapsutveckling och lagstiftning. De 
processer som pågått/pågår under 2019 ses i nedanstående manual:  

 
Förbättringstavla  
 

Process Förbättringsarbete Status Utvärdering 

Vaccin Ta fram manual för ”Ny 
ordination” 

Klar 2018-11-01 

-”- Ta fram stödmaterial vid 
Stickrädda barn 

Klar 2020-05-01 

-”- Kvalitetssäkring av 
vaccinationsteknik 

Klar 2020-05-01 

-”- Rutin vaccinationskort Klar men ej helt 

implementerad  

 

-”- Revision av 
vaccinationsblanketter 

Klar 2020-06-01 

-”- Rutin för 
inskrivningsmeddelande 

Klar 2019-12-01 

-”- Lathund vaccinationsintervall Klar 2019-06-01 

-”- Rutin vid 
vaccinationsbeställning 

Klar 2019-06-01 

Kost Rutin Specialkost Klar 2020-04-30 

Dokumentation Svarspost Klar 2019-01-01 

-”. Skyddad identitet Pågår  

-”- Rutin dokumentation av 
tidigare vacc från BVC 
externa skolor (Löa, Pilkrog, 
Asyl, mfl) 

Ingår i 

vaccinationskort 

 

 

-”- Riktlinjer för överlämning av 
journal dokument till ny 
skolan även BVC-journal. Vad 

Pågår  
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ska med..? Revidera riktlinje 
10.3 Journalhantering (BVC) 

 

Allmän 10.1 Metodbok skolsköt 
arbetsuppgifter rev till lokala 
förhållanden 

 

Planeras  

Process Förbättringsarbete Status Utvärdering 

Dokumentation Remissrutiner (remissvar) + 

lathund PMO 

Planeras 

 

 

Allmän Introduktionsplan skolsköt 
(komplettering av befintlig 
inkl it/tel mm) samt material 

Planeras  

Allmän Skapa ”träd” i Teams Klar 2020-05-01 

Allmän Ta fram utrustningslista för 

skolsköterskerum 

Klar 2021-01-01 

Allmän  Anpassa ”årshjulet till EMI 

Lindesberg 

Planeras  

Allmän Skapa struktur för 

Egenkontroll  

Planeras  

Främjande Skapa Hälsoskåp  Påbörjad  

Dokumentation Riktlinje för utlämnande av 
journal till 
Socialförvaltningen, 
Försäkrings bolag etc 

Påbörjad  

Allmän Elevbilder i PMO-journal Planeras  

Dokumentation Rutin vid överlämning fr åk9 

till gy bla revidera 

överlämningsblankett 

Planeras  

Metod Process gymnasiet efter 

överlämning åk 9 

Planeras  
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Dokumentation Rutin vid överlämning fr åk 6 

till åk 7 bla revidera 

överlämningsblankett 

Planeras  

Allmän Rutin för processen 

Utredning Rätt till placering i 

Särskola 

Klar 2020-09-01 

Dokumentation Uppdaterad rutin blankett för 

HS åk 2 

Klar 2020-09-01 

Dokumentation Mall i PMO för Medicinsk 

utredning 

Klar 2020-09-01 

 
 
 

Övrigt: 
• Fortsatt kontinuerlig uppdatering av Metodboken sker utifrån avvikelser, ny lagstiftning, 

nya rutiner.  
• Genomgång av läkemedelsrutiner har skett i samverkan med MLA, skolläkare och 

Apotekschef enligt årlig rutin 
• Fortsatt egen och gemensam kompetensutveckling har uppmuntrats som ett led i 

patientsäkerhetsarbetet. Hög kompetens finns hos samtliga skolsköterskor då de är 
antingen specialistutbildade på D-nivå eller på väg i och mot specialistutbildning. Alla har 
också många år i yrket som sjuksköterskor innan de tillträtt tjänst som skolsköterska. 
Denna faktor ökar patientsäkerheten. 

• MLA deltar som representant för norra länsdelen i en länsövergripande arbetsgrupp i 
samverkan med regionen kring elevhälsoenkäterna ELSA som genomförs i f-klass, åk 4, åk 
7 och åk 1 på gymnasiet.  
Under året har ett fortsatt länsövergripande arbete pågått gällande ELSA som startade 
2018 för införande av e-enkät i 8 av länets kommuner + gymnasiet i Hallsberg som alla 
använder journalsystemet PMO. Arbetet sker också i samverkan med Värmland och 
Dalarnas län som har samma journalsystem och samma behov av e-enkät. Syfte är att 
förenkla hanteringen av enkäter som idag fylls i pappersform och scannas in i elevens 
journal. Övergång till e-enkät medför ökad säkerhet då papper ej längre behöver scannas 
in, utan automatiskt förs över till journalen. 

 
 
 
 
 



 

9 

 

Avvikelsehantering under 2019 
 
Syfte 

Syfte med avvikelsehantering är att: 

• identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud  
• fastställa och åtgärda orsakerna och följa upp vidtagna åtgärders effekt 
•  sammanställa och återföra negativa och positiva erfarenheter från 

avvikelsehanteringen till verksamhetens personal och andra berörda 
• använda erfarenheterna från avvikelsehanteringen i det förebyggande 

riskhanteringsarbetet. 
 

Definition på vårdskada 
Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas 
om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso-och sjukvård 
Definition på allvarlig vårdskada  
Vårdskada som är bestående och inte ringa, eller som lett till att patienten fått ett väsentligt 
ökat vårdbehov eller avlidit. 
 
Antal inkomna avvikelser under 2019 
 
Under 2019 har 32 rapporterade avvikelser inkommit.  

• 21 av avvikelserna är inom egen förvaltning. 
• 2 av avvikelserna är inom andra skolverksamheter utanför länet, men gett 

konsekvenser inom vår verksamhet och därmed rapporterade från oss. 
• 4 av avvikelserna är inom andra verksamheter med annan huvudman. men gett 

konsekvenser inom vår verksamhet och därmed informerad till oss. 
• 5 av avvikelserna är inom annan förvaltning i Lindesbergs kommun men gett 

konsekvenser inom vår verksamhet, och därmed rapporterad från oss. 

Skriftlig redogörelse för samtliga avvikelser finns dokumenterade och redovisas som två 
bilagor i denna patientsäkerhetsberättelse.  

Ingen av de anmälda avvikelserna har medfört vård skada, men rapporteras som negativa 
händelser och tillbud som skulle kunna lett till vård skada. 

 Vid sammanställning av orsak utifrån fem punkter i avvikelserapporten ses följande mönster 
i de rapporter som inkommit. På flera anmälningar finns fler orsakssamband kryssade: 

• Kommunikation: Fanns det brister i den skriftliga och/eller muntliga 
kommunikationen/informationen? Antal: 5 

• Utbildning och kompetens: Fanns det brister i utbildning och kompetens? Antal:  5 
• Omgivning: Fanns det brister i fysisk eller psykisk arbetsmiljö? Antal: 0 
• Teknik, utrustning, apparatur: Var utrustningen på något sätt involverad i denna 

händelse? Antal: 2  
• Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer: Fanns det brister i procedurer, 

rutinbeskrivningar och riktlinjer? Antal: 21 
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Anmälan till IVO under 2019                                                                                                                      
Inga anmälningar enligt Lex Maria har gjorts under 2019 

 
Klagomål eller synpunkter på vården under 2019 
Inga klagomål eller synpunkter har inkommit under 2019. 

 
Fortsatt utveckling gällande patientsäkerhet under 2019: 
 
Fortsätta utveckling av systematisk kvalitetssäkring av verksamheten genom att: 
Fortsätta förbättra och utveckla dokumenterade rutiner och processer för att säkra 
verksamhetens kvalitet och därmed patientsäkerhet.  

Arbeta löpande med systematiska uppföljningar, utvärderingar och förbättringar utifrån de 
lagar och föreskrifter som ställer krav på att vårdgivaren ska erbjuda en god vård och ett 
patientsäkert omhändertagande. 

Exempel på detta är: 

• Fortsatt arbete med utveckling av riskanalys utifrån avvikelserapportering och 
patientsäkerhetsberättelse 

• Fortsatt revidering av Metodboken 
• Fortsatt utvecklingsarbete i skolsköterskegruppen vad gäller basverksamheten. 

Nästkommande års utvecklingsområde 2020 berör hälsosamtalet 
• Fortsatta interna utvecklingsdagar och yrkesträffar regelbundet för 

skolsköterskegruppen 
• Fortsatt individuell kompetensplan för varje skolsköterska 
• Förtydliga omfattningen av egenkontroll vad gäller lokaler, utrustning, rutiner, genom 

strukturerade mallar som kan utvärderas 
• Fortsatt utveckling av arbetet kring hälsoenkäten ELSA som ett instrument för 

resultatmått gällande hälsosamtalet i fk, åk 4, åk 7 och gymnasiet åk 1 
• Fortsatt information till Barn-och utbildningsnämnden om avvikelser i vården genom 

patienssäkerhetsberättelsen varje år 
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1. Övergripande mål och strategier för vårdgivaren 
SFS 2010: 659 kap 3 § 1 Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att den 
leder till att kravet på en god vård upprätthålls. 

Verksamhetens mål är att bedriva en god och säker elevhälsa där risker och händelser 
identifieras tidigt och förebyggs ”nolltolerans för vård skador”. Det skall finnas den 
bemanning, personal och kompetens som är nödvändig för att uppnå detta. Det ska finnas 
säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet. Dessa skall vara kända för all personal. 
Strategier för att uppnå dessa mål är: 

• För verksamheten finns ansvarig verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats 
• Årligen säkra bemanning och kompetens utifrån god vård med en verksamhet som tidigt 

kan förebygga händelser och avvikelser  

• Förutsättningar att arbeta systematiskt med riktlinjer, instruktioner och löpande rutiner  

2. Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
SFS 2010:659, 3 kap. 9§ och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2§ Vårdgivaren skall dokumentera hur 
ansvaret är organiserat och fördelat i verksamheten 

Vårdgivare 

Barn-och Utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun är vårdgivare för hälso-och sjukvård 
som bedrivs inom elevhälsans medicinska insats och ytterst ansvarig verksamhetschef (enligt 
HSL §29) är Christian Nygren Kokvik.  

Verksamhetschef enligt HSL 29§ 

Verksamhetschef för EMI har det samlade ledningsansvaret och detta kan inte överlåtas till 
annan befattning. Denne ansvarar för ledning, planering och utveckling av verksamheten. 
Denne svarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalité av vården 
samt främjar kostnadseffektivitet. Det är den person som såväl tillsynsmyndighet IVO, elever, 
vårdnadshavare och personal kan vända sig till när det gäller frågor som rör verksamheten. 

 Verksamhetschefen ansvarar utifrån patientsäkerhetsarbete för att: 

• Den löpande verksamheten inom sitt område fungerar på ett tillfredställande sätt 
• Kraven på hög patientsäkerhet och god vård tillgodoses 
• Det finns riktlinjer, instruktioner och löpande rutiner som verksamheten kräver 
• Verksamheten har de lokaler, utrustning och de resurser som behövs för god vård 
• Skriver årligen verksamhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats som en del i 

verksamhetsberättelsen för övrig verksamhet inom Elevhälsan 
• Informerar Barn-och Utbildningsnämnden om verksamhetens resultat 

Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar (MLA) 

Som stöd till verksamhetschef finns skolsköterska med medicinskt ledningsansvar och även 
skolsköterska med verksamhetsutveckling som del i sin tjänst. Verksamhetschefen har 
utifrån patientsäkerhet överlåtit vissa arbetsuppgifter till medicinskt ledningsansvarig 
skolsköterska att: 
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• Upprätthålla för berörd personal rutiner och riktlinjer kring avvikelsehantering.  
• Vara mottagare av avvikelserapporter från verksamhetens personal 
• Rapporteras inkommen avvikelse till verksamhetschefen snarast vid allvarlig 

händelse 
• I samverkan med verksamhetschef analysera händelser i verksamheten som medfört 

eller hade kunnat medföra vårdskada. Verksamhetschef har yttersta ansvar att vidta 
de åtgärder som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet 

• I samverkan med verksamhetschef anmäla enligt Lex Maria 
• I samverkan med verksamhetschef informera Barn och Utbildningsnämnden om 

resultatet av avvikelsehanteringen i den årliga patientsäkerhetsberättelsen  

Psykolog med medicinskt ledningsansvarig för den psykologiska insatsen (PLA) 

Under hösten 2017 tillsattes medicinskt ledningsansvarig psykolog (PLA) som stöd i 
patientsäkerhetsarbetet gällande psykologer inom Elevhälsan med verksamhet som bedrivs 
enligt grunderna i hälso-och sjukvårdslagen. 
Psykologgruppens patientsäkerhetsberättelse innefattas i detta dokument. 

 
Legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal 

Varje legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar att arbetet skall 
utföras med god kvalité och hög patientsäkerhet och utföras i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 2010:659). Medarbetaren ska ansvara för att hålla 
sig förtrogen med de föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten. De ska också 
medverka och bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för 
att avvikelser och risker identifieras och rapporteras till vårdgivaren.  

3. Struktur för uppföljning och utvärdering 
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § Vårdgivaren som bedriver verksamhet enligt HSL ska med stöd av 
ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten 

• I ledningssystemet ska avvikelsehanteringen ses som ett systematiskt förbättringsverktyg 
för verksamheten på organisationsnivå 

• Avvikelser och vård skador hanteras och analyseras enligt rutiner för avvikelsehantering 
som finns upprättad  för EMI  

• Avvikelser skall rapporteras till verksamhetschefen snarast vid allvarlig händelse och 
årligen i patientsäkerhetsberättelsen 

Uppföljning och utvärdering av verksamheten sker i den årliga patientsäkerhetsberättelsen 
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4. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som 
genomförts för patientsäkerhet i verksamheten 
SFS 2010:659,3 kap. 10§ Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse där arbetet med patientsäkerhet skall bedrivas och vilka åtgärder 
som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts 

Risker, tillbud och händelser hanteras enligt rutin för avvikelsehantering  
• Avvikelser inrapporteras enligt rutin som finns upprättad i” Metodbok för EMI i 

Lindesbergs kommun”.  
• Sammanställning sker av inkomna avvikelser, klagomål och synpunkter  
• Avvikelser rapporteras till verksamhetschefen snarast vid allvarlig händelse 
• Samverkan sker med verksamhetschef gällande analyser av händelser i verksamheten 

som medfört eller hade kunnat medföra vård skada. Verksamhetschef har yttersta 
ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet 
Samverkan med verksamhetschef vid anmälan enligt Lex Maria 

• Kontinuerlig genomgång och diskussion kring inträffade händelser och risker sker i 
skolsköterskegruppen. 

•  Förbättringsåtgärder utifrån avvikelser sker genom det ständigt pågående 
utvecklingsarbete som genomförs i skolsköterskegruppen.  

• Information till Barn och Utbildningsnämnden om resultatet av avvikelsehanteringen 
skrivs i den årliga patientsäkerhetsberättelsen  

Resultat: Medvetenhet om avvikelsehanteringen finns i skolsköterskegruppen och är en 
viktig faktor som ett led i det förebyggande riskhanteringsarbetet. 

 

• Arbetsmiljö och bemanning utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv 
Skolsköterskor: Grunden i patientsäkerhetsarbete är beroende av vilka förutsättningar 
varje enskild skolsköterska har att genomföra sina arbetsuppgifter. Därmed är arbetsmiljön 
och arbetsbelastningen direkt kopplad till patientsäkerhet. Skolsköterskornas ensamarbete, 
ojämna arbetsbelastning och stora ansvar innebär en utsatthet som är viktig att förhålla sig 
till som arbetsgivare och vårdgivare.  
För att därför undvika ensamarbete, fördela arbetsbelastning och ha kollegialt stöd i många 
gånger svåra situationer som kan äventyra patientsäkerhet ansvarar skolsköterskorna två 
och två för ett skolområde. Denna modell infördes 2018 och har upprätthållits under 2019.  
Under 2019 är grundskolans bemanningssituation gällande skolsköterskor förbättrad då inga 
vakanser fanns vilket var fallet under 2018. Dock går två skolsköterskor 
skolsköterskeprogrammet på del av sin ordinarie arbetstid samt två skolsköterskor har 
nedsättning i tjänst på egen begäran och därmed är inte bemanning på grundskolan fulltalig 
under 2019.  Vad gäller gymnasiet är en skolsköterska utlånad del av sin tjänst till 
grundskolan på grund av de beskrivna utbildningsinsatserna. En skolsköterska har 
nedsättning i tjänst på egen begäran. Därmed är inte bemanningen på gymnasiet fulltalig 
under 2019.  
Årsarbetskraft gällande skolsköterskor under 2019 uppgick till 11,5 (10,07 2018). 
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Fysisk arbetsmiljö: Samtliga skolsköterskor har under 2019 lokaler för sin verksamhet som 
uppfyller grundläggande krav gällande hygien, medicinskåp, förvaring, dokumentskåp, 
medicinska kylskåp, möbler, utrustning för bedömningar utifrån riktlinjer för hälsobesök.  
Resultat skolsköterskors lokaler: Skolsköterskornas lokaler är i stort anpassade för 
verksamheten 
 
Skolläkare: Skolläkarresurs för grundskolan har under våren 2019 köpts in via läkartjänst 
från Aktiebolag via läkare som under senhöst/vinter 2018 introducerades då ej tidigare 
erfarenhet/specialitet fanns gällande skolläkaruppdrag. Denna läkare avslutade sitt uppdrag 
inom EMI i slutet av vårterminen 2019. Skolläkarresurs för gymnasiet har under hela 2019 
köpts in från BUP. För grundskolan köptes också under 2019 timmar från en läkare verksam 
inom primärvård. Uppdraget rörde sig enbart om ordination av kompletteringsvaccination. 
Den nationella situationen med läkarbrist leder till svårigheter även i vår verksamhet. 
Sammanlagt beräknas årsarbetskraften gällande skolläkare 2019 uppgå till 0,45 (0,45 2018)  
 
På grund av det vakanta skolläkaruppdraget under hösten 2019 har skolsköterskorna haft ett 
utvidgat ansvar för vissa uppgifter som enligt rutin vanligtvis bedöms via skolläkare. Detta 
har rörts sig om ryggbedömningar där gradering vanligtvis bedöms av skolläkare samt 
utökad möjlighet att tidigare remittera fysiska utvecklingsavvikelser till Barn-och 
Ungdomsmottagningen, Lindesbergs lasarett.  
Skolläkarresurs bedöms ej tillräcklig för verksamheten utifrån patientsäkerhet då 
skolsköterskor haft uppdrag utanför sin befogenhet. 
 

• Basprogram för EMI gällande hälsobesök, vaccinationer, EHT och öppen 
mottagning utifrån patientsäkerhetsperspektiv 

Hälsobesök: På grundskolan har alla barn/vårdnadshavare erbjudits hälsobesök enligt 
basprogrammet. Ett fåtal hälsobesök har ej genomförts, men då har det funnits naturliga 
förklaringar som exempelvis meddelande att vårdnadshavare/elev tackar nej, eller inte 
hörsammar kallelser. 
På gymnasiet har alla på nationella program erbjudits hälsosamtal och de flesta har också 
tackat ja. På IM Programmet och Språkintroduktion har inte alla erbjudits på grund av 
rörlighet i grupperna, men arbete pågår ständigt att nå alla eleverna under deras 
gymnasietid.  
Målet på gymnasiet att enligt rutin erbjuda alla nyanlända hörselundersökningar i samband 
med hälsobesök är bara delvis nått. 
Vaccinationer: Samtliga barn inom grundskolan har erbjudits vaccinationer enligt nationella 
riktlinjer. Ett fåtal vårdnadshavare/barn har tackat nej. 
Kompletteringsvaccinationer har genomförts utifrån individuella vaccinationsprogram 
På gymnasiet har kompletteringsvaccinationer genomförts utifrån individuella 
vaccinationsprogram. Några ungdomar har inte påbörjat de kompletteringar som erbjudits.  
Vaccination mot Hepatit B gällande Vård och Omsorgsprogrammet har erbjudits och 
genomförts enligt rutin. 
EHT: Alla skolsköterskor har deltagit på EHT under år 2019 med ett undantag för en 
skolsköterska som på grund av studier och därmed minskad arbetstid i skolan ej kunde delta 
under hösten. 
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Öppen mottagning: Samtliga skolsköterskor har haft öppen mottagning. De flesta har valt 
”drop In” utifrån barnens behov att söka stöd när deras behov uppstår, och också hittat lokala 
lösningar för den planerade verksamheten i det övriga basprogrammet. Det finns fortsatt 
otydlighet kring EMI:s främjande och förebyggande uppdrag gentemot annan huvudman då 
sjukvårdsuppdraget som ligger på regionens ansvar är otydligt i deras egna organisation och 
därmed har rekommendationer från vårdcentraler skett om att söka upp skolsköterska för 
sjukvårdsinsatser som ligger utanför vårt ansvarsområde. 
 
Sammanfattning av resultat basprogram: Utifrån patientsäkerhet har basprogrammet 
genomförts på samtliga skolor. Alla barn/vårdnadshavare/ ungdomar har erbjudits 
hälsobesök/hälsosamtal och vaccinationer enligt gällande nationella riktlinjer.  
Skolsköterskorna har deltagit i EHT 
Alla skolor har haft ”öppen mottagning”  
Problem kvarstår till vissa vårdcentraler gällande förtydligande av EMI:s uppdrag som 
främjande och förebyggande insats, gentemot regionens sjukvårdande uppdrag. 
 
Vilka åtgärder som genomförts för patientsäkerhet i verksamheten 

 

Skolsköterskegruppen har deltagit aktivt i utveckling av rutiner i basprogrammet ur ett 
patientsäkerhetsperspektiv                                                                                                            
 
Regelbundna möten med yrkesträffar samt utvecklingsdagar sker månadsvis där 
verksamhets -och patientsäkerhetsfrågor dryftas. 
Med stöd av verksamhetsutvecklaren och MLA har skolsköterskegruppen som målsättning 
att genom processinriktat utvecklingsarbete metodiskt arbeta med rutiner, arbetssätt mm 
kring det beskrivna basprogrammet bland annat för att förebygga vårdskador eller 
avvikelser. 
Planen är att under 2020 påbörja utvecklingsarbete kring hälsosamtal/hälsobesök 
Åtgärd: Kontinuerligt förbättringsarbete pågår som är beskrivet i sammanfattningen. 
Resultat: Arbetet fortsätter under 2020. 
 

Lokal Metodbok för att upprätthålla patientsäkerhet utifrån standardiserade rutiner och 
metoder 

Lokal Metodbok finns tillgänglig för skolsköterskorna på Linnet. Den uppdateras av 
medicinskt ledningsansvarig skolsköterska i samarbete med verksamhetsutvecklare och 
skolsköterskegruppen kontinuerligt. Den lokala Metodboken bygger delvis på Metodbok för 
elevhälsans medicinska insats i Örebro kommun, men utifrån lokala förutsättningar. 
Åtgärd: Fortsatt kontinuerlig uppdatering.  
Resultat: Metodboken används av alla skolsköterskor för att upprätthålla patientsäkerhet 
utifrån standardiserade metoder och rutiner. 
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Egenkontroll utifrån patientsäkerhet 

• Patienssäkerhetsberättelse upprättas årligen 
• Metodboken för elevhälsans medicinska insats uppdateras kontinuerligt 
• Rapport av givna vaccinationer dokumenteras och skickas elektroniskt till 

folkhälsomyndighetens vaccinationsregister i anslutning till vaccinering 
• Enligt lokala instruktioner genomförs en gång om året samt vid behov uppdatering av 

dokumentet ” rutin för läkemedelshantering och ordination” i samarbete mellan 
skolläkare, apotekare och MLA. I dokumentet finns bland annat delegering till 
skolsköterskorna av de läkemedel som får ges på generella direktiv inom verksamheten.  

• Enligt grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst 
genomförs regelbunden loggkontroll av användare av journalsystemet PMO  

• Två skolsköterskor deltar alltid i samband med vaccinering av eleverna  
• Genomgång av läkemedel, vaccin och omläggningsmaterial görs regelbundet för kontroll 

av förbrukningsdatum och kasseras efter utgångsdatum. Kasserade sprutor och kanyler 
skickas regelbundet för destruktion 

• Temperaturkurvor i medicinska kylskåp för förvaring av vacciner kontrolleras 
kontinuerligt (1 ggr/vecka) 

• Fortsatt åtgärd: Fortsatt utvecklingsarbete kring egenkontroller ska ske under 2020 
• Resultat: Upprättade rutiner följs, men mätinstrument för egenkontroll ska utvecklas 

inom verksamheten för regelbunden utvärdering av egenkontroller. 
 

Utbildning och kompetensutveckling för skolsköterskor utifrån patientsäkerhetsperspektiv 

• Nätverk för verksamhetschefer och MLA i Örebro län finns med gemensamma träffar 
regelbundet då diskussioner sker om gemensamma arbetssätt, metoder, vårdkvalitet, 
överenskommelser mellan exempelvis regionen och länets kommuner. 

• Deltagande i samverkan mellan länets kommuner och regionen för fortsatt utveckling av 
hälsoenkäten ELSA som används i hela länet för vårdnadshavare och elever f k-klass, åk 4, 
åk 7 samt 1 året på gymnasiet i samband med hälsosamtalen. Datan från enkäterna 
skickas till en för länet gemensam databas där analys görs och tabeller och statistik 
återges till EMI för vidare återgivning till berörda skolverksamheter på flera nivåer 

• Interna utvecklingsdagar för EMI genomförs regelbundet en gång/månad 
• Interna yrkesträffar för EMI genomförs regelbundet en gång/månad i samband med APT  
• Handledning har getts tre gånger/termin till skolsköterskegruppen med stöd av terapeut  
•  Intern fortbildning kring journalsystemet PMO har genomförts flertal gånger med stöd av 

Elevhälsans administrativa skolsköterska 
• Två skolsköterskor går specialistutbildning till skolsköterska på D-nivå  
• Utbildning för nyanställda skolsköterskor har genomförts via länsövergripande träffar 

organiserat av elevhälsoenheten i Örebro 
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• En skolsköterska har gått utbildning i tillverkningar av standardiserade mallar i 
journalsystemet PMO  

• Satsningar i länet/kommunen har genomförts 2019 kring teman våld i familjen, fetma, 
skolfrånvaro, föräldrastöd med föreläsningar/workshops där skolsköterskor i 
Lindesbergs kommun deltagit 

Åtgärd: Fortsatt egen och gemensam kompetensutveckling ska uppmuntras som ett led i 
patientsäkerhetsarbetet 
Resultat: Hög kompetens finns hos samtliga skolsköterskor då de är antingen 
specialistutbildade på D-nivå eller på väg mot specialistutbildning. Alla har också många år i 
yrket som sjuksköterskor innan de tillträtt tjänst som skolsköterska. Denna faktor ökar 
patientsäkerheten. 
 
PMO journalsystem för verksamhetsstöd och administrativt stöd ur ett 
patientsäkerhetsperspektiv 

• Verksamhetsstöd  
IT och dokumentation är ett stort och viktigt område där elevhälsans medicinska insats har 
mycket att förhålla sig till med tanke på kvalitet och säkerhet. Elevhälsans medicinska insats 
har skyldighet att föra journal enligt patientdatalagen. (2008:355, 3 kap. 1§) 
EMI använder PMO, vilket är ett elektroniskt journalsystem som stöder hanteringen av 
medicinsk dokumentation och patientadministration. PMO är CE-certifierat som en 
medicinskteknisk produkt. I PMO framgår vem som ansvarar för vissa journaluppgifter, 
dennes befattning samt tidpunkt för när journaluppgiften fördes in i journalen. 
Dokumenterade journaluppgifter kan inte ändras eller utplånas av behöriga användare. 
Införda uppgifter ska signeras i samband med dokumentation. Varje enskild journal förses 
med en tydlig personidentifikation, samt med elevens och vårdnadshavaren 
kontaktuppgifter, vilka är hämtade från befolkningsregistret via IST. Alla journaldokument 
scannas in i respektive journal i PDF-format och arkiveras digitalt enligt 
dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska enhet.  Elever med skyddade 
personuppgifter finns inte i PMO. Dessa journalanteckningar förs i pappersform. I PMO loggas 
användarnas aktiviteter. Det går på detta sätt att kontrollera från vilken enhet en elevs 
journal öppnas. Vidare kan man se vilka åtgärder som vidtagits med patientuppgifter. 
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska genomför regelbundet loggkontroller enligt 
nedtecknad rutin som finns i dokumentet ”Informationshantering och dokumentation för 
EMI” 
Central registerförteckning finns upprättad genom Barn-och utbildningsnämnden över de 
dokument som innehåller personuppgifter enligt lagstiftning för GDPR. Inom EMI uppfyller  
PMO de krav som lagstiftning erfordrar. 
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• Administrativt stöd 

 Elevhälsans medicinska insats har en administrativ PMO ansvarig skolsköterska. Uppdraget 
är ålagt en skolsköterska med syfte att säkerställa administrativ medicinsk säkerhet i 
journalsystemet. 

PMO ansvarig administrativ skolsköterskas uppdrag är att: 
o Ansvara för utbildning i PMO för nyanställda skolsköterskor, skolläkare och vfu-

studenter inom EMI 
o Ansvara för fortbildning i PMO utifrån behov hos EMI:s personal 
o Ansvara för utbildning av all elevhälsopersonal i ”yrkes- och elevakt”, en gemensam 

plattform i PMO för EHT arbete. 
o Ansvara för arkivering av journaler i PMO systemet enligt rutiner upprättade i 

Lindesbergs kommuns ”Informationshantering och dokumentation för EMI” tills slutlig 
arkivering kan ske via e-arkiv, finns dock ej i Lindesbergs kommun i nuläget. 

o Hålla sig informerad om uppdateringar och nyheter via PMO:s användarforum 
o Kontinuerligt uppdatera nyheter och förändringar i systemet 
o Kontinuerligt uppdatera PMO mot kommunens elevregister 
o Underhålla med anpassningar i systemet till verksamheten t ex att administrera 

enheter, användare, journaltyper, behörighetsnivåer, delad information, register, 
termer, mallar  

o Vara en länk till CGM -företaget som tillhandahåller PMO samt samarbeta med 
kommunens It-tekniker 

 
Resultat: Ett ständigt förbättringsarbete pågår för att bevara och förbättra patientsäkerhet 
vad gäller dokumentation och journalföring, men utifrån komplexitet vad gäller lagstiftning 
och ett stort område finns risk vad gäller patientsäkerhet. Vikten av att använda 
avvikelsehanteringsrutinerna som förbättringsinstrument kan inte nog poängteras i 
sammanhanget. 
Central registerförteckning finns upprättad genom Barn-och utbildningsnämnden över de 
dokument som innehåller personuppgifter enligt lagstiftning för GDPR. Inom EMI uppfyller 
PMO de krav som lagstiftning erfordrar. 
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5. Uppföljning genom egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap 2 §, 7 kap. 2 § Vårdgivaren skall utföra egenkontroll i syfte att säkra 
verksamhetens kvalité 
• Patienssäkerhetsberättelse upprättas årligen 
• Hälsobesök och hälsosamtal följs upp av varje skolsköterska via lokala årshjul.  
• Metodboken för elevhälsans medicinska insats uppdateras kontinuerligt 
• Rapport av givna vaccinationer dokumenteras och skickas elektroniskt till 

folkhälsomyndighetens vaccinationsregister i anslutning till vaccinering 
• Enligt lokala instruktioner genomförs en gång om året samt vid behov uppdatering av 

dokumentet ” rutin för läkemedelshantering och ordination” i samarbete mellan 
skolläkare, apotekare och MLA. I dokumentet finns bland annat delegering till 
skolsköterskorna av de läkemedel som får ges på generella direktiv inom verksamheten.  

• Enligt grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst 
genomförs regelbunden loggkontroll av användare av journalsystemet PMO  

• Två skolsköterskor deltar alltid i samband med vaccinering av eleverna  
• Genomgång av läkemedel, vaccin och omläggningsmaterial görs regelbundet för kontroll 

av förbrukningsdatum och kasseras efter utgångsdatum. Kasserade sprutor och kanyler 
skickas regelbundet för destruktion 

• Temperaturkurvor i medicinska kylskåp för förvaring av vacciner kontrolleras 
kontinuerligt (1 ggr/vecka) 

• Egenkontroll vad gäller svarsfrekvens hälsobesök utifrån hälsoenkät ELSA kan statistiskt 
redovisas i de årskurser som hälsoenkäten ELSA används.  Gäller förskoleklass, åk 4, åk 7 
samt gymnasiet åk 1.  
                              

Svarsfrekvens Hälsobesök utifrån hälsoenkät ELSA:  
 Örebro Län  Lindesbergs Kommun 
 2019 2019 Jfr 2018 

 % % % 
Förskoleklass 90 93 78 
Åk 4 94 98 93 

Åk 7 94 100 25 
Gy åk 1 75 75 68 

 
Elevantalet 2019-10-15 i Lindesbergs kommun var följande: 

Grundskola 2547 
Grundsärskola 41 
Gymnasieskola 829 
Gymnasiesärskola 15 
Sammanlagt 3432 

 
• Egenkontroll vad gäller vaccinationstäckning kan följas via Folkhälsomyndighetens 

vaccinationsregister.  
• Enligt grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst 

genomförs regelbunden loggkontroll av användare av journalsystemet PMO  
• Två skolsköterskor deltar alltid i samband med vaccinering av eleverna  
• Genomgång av läkemedel, vaccin och omläggningsmaterial görs regelbundet för kontroll 

av förbrukningsdatum och kasseras efter utgångsdatum. Kasserade sprutor och kanyler 
skickas regelbundet för destruktion 
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• Temperaturkurvor i medicinska kylskåp för förvaring av vacciner kontrolleras 
kontinuerligt (1 ggr/vecka) 

6. Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOFS: 2011:9, 4 kap. 6§, 7 kap.2 3§ Vårdgivaren skall identifiera processer där samverkan 
behövs för att förebygga vårdskador 

• Avtal finns mellan Elevhälsans medicinska insats i Örebro kommun och de övriga 
kommunerna i länet där verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insats i Örebro 
har ansvar för samordning på länsnivå. Avtalet säkerställer samverkan mellan 
kommunerna i länet då det ingår gemensamma träffar för länets verksamhetschefer 
och MLA, fortbildningsdagar för länets skolsköterskor samt tillgång till Örebros 
Metodbok för elevhälsans medicinska insats som sen delvis omarbetas utifrån lokala 
rutiner och förutsättningar. 

• Rutiner finns i Metodboken i dokumentet ”Informationshantering och dokumentation 
för EMI”: 
o för rapportering och överlämning av medicinsk handling från annan huvudman 

och till annan huvudman 
o för överlämning av medicinsk handling inom de olika skolformerna inom 

Lindesbergs kommun 
o för överlämning av medicinsk handling till andra kommuner  
o för överlämning och mottagande av medicinsk handling från/ till friskolor 
o för överlämning av medicinsk handling till kommunarkivet 

• Rutiner finns via PMO: s journalsystem för remisshantering till annan huvudman 

7. Riskanalys 
SOSFS: ”2011:9, 5 kap. 1 § Vårdgivaren skall fortlöpande bedöma om det finns risk för att 
händelser skulle kunna inträffa som medför brister i verksamhetens kvalitet. För varje händelse 
ska vårdgivaren 
1. Uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och 
2. Bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen 
All personal inom elevhälsans medicinska insats ansvarar för att identifiera och rapportera 
risker som kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten och för elever. Större 
förändringar i verksamheten kan också väsentligen påverka patientsäkerheten.  
Verksamhetschef ansvarar tillsammans med berörda för att göra en riskanalys och återföra 
information och kunskap till verksamheten. Likaså ansvarar verksamhetschefen för att 
uppmärksamma och påtala risker för vårdgivaren. 
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8. Hälso och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
SFS 2010: 659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9, 7 kap.2 § p 5 Hälso-och sjukvårdspersonalens är 
skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen skall rapportera till 
vårdgivaren risker och händelser som skulle kunna medföra en vårdskada. 
 
Vårdgivaren skall anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada till IVO (Lex Maria) 
 
Avvikelser 
Rutiner för avvikelserapportering finns framtagna. 
Skolläkare och skolsköterskor rapporterar skriftligen till MLA händelser som medfört skada 
eller hade kunnat medföra skada för elev i samband med vård och behandling.  
 

Definition på vårdskada är: 
Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas 
om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso-och sjukvård 
Definition på allvarlig vårdskada är: 
Vårdskada som är bestående och inte ringa, eller som lett till att patienten fått ett väsentligt 
ökat vårdbehov eller avlidit. 
Verksamhetschefen ansvarar tillsammans med MLA för analys och bedömning av händelse. 
Enligt bestämmelse i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska 

• Hälso-och sjukvårdspersonal rapportera risker för vårdskador samt händelser som 
har medfört eller kunnat medföra vårdskador till vårdgivaren 

• Vårdgivaren har skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller 
hade kunnat medföra vårdskada 

• Vårdgivaren ska anmäla händelser som medfört eller kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada till IVO 

 

Vårdgivaren utreder, vidtar åtgärder och anmäler 
När vårdgivaren ska ta emot en rapport om en händelse som medfört en vårdskada ska det 
rapporterade utredas. Syftet med utredningen ska vara att det så långt som möjligt klarlägga 
händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om 
åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att 
begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra. 
Om vårdskadan är allvarlig ska vårdgivaren snarast anmäla till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). 
 
IVO säkerställer 
IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de 
åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.  
Socialstyrelsen har ansvar för föreskriften (HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och 
omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada   
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9. Hantering av klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011: 9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p6 

Den 1 januari 2018 ändrades patientsäkerhetslagen när det gäller hur patienter och 
närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på hälso- och sjukvården. De nya 
bestämmelserna innebär att det är vårdgivaren som ska ta emot och bemöta klagomål från 
patienter och närstående. Patientnämnderna har fått ett förstärkt uppdrag i att stödja 
patienter och närstående som vill lämna synpunkter och klagomål. 

Socialstyrelsen fick 2018 regeringens uppdrag att ta fram enhetlig och nationell information 
som beskriver hur patienter och närstående kan klaga på hälso- och sjukvården. I uppdraget 
ingick också att genomföra insatser för att sprida informationen. Information kan hittas 
under IVO:s hemsida. https://www.ivo.se/publicerat-material/blanketter/klaga-pa-varden/ 

Underlag för klagomålshantering inom Barn-och Utbildningsförvaltning finns och ligger 
tillgängligt på kommunens hemsida under barn-och utbildning. Mallen skrivs direkt på nätet 
och får därför anses vara användarvänlig. Denna mall kan användas även för beröm, klagomål 
och synpunkter från elever och vårdnadshavare i frågor som rör elevhälsans medicinska 
insats. Synpunkter på omhändertagandet inom elevhälsans medicinska insats ska alltid tas 
hand om och vidarebefordras till verksamhetschef.                                                                                   
Enskilda, anhöriga och allmänheten kan inte göra en Lex Maria-anmälan till IVO.  

Sammanställning och analys 
SOSFS 2011:9, 5 kap.6§ Inkomna klagomål och synpunkter skall sammanställas och analyseras 
för att vårdgivaren skall kunna se mönster och trender. 
 
Resultat: Inga klagomål eller synpunkter har inkommit under år 2019 vad gäller Elevhälsans 
medicinska insats. 
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10. Samverkan med patienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § Vårdgivaren skal ge patienter och närstående möjlighet att delta i 
patientsäkerhetsarbetet. 
 
All hälso-och sjukvård är med några få undantag frivillig. Det är den som har hälsoproblem 
(eller vårdnadshavare till minderåriga enligt 6 kap föräldrabalken) som avgör om han eller 
hon ska söka vård. Samtycke till vård, undersökning eller behandling är i de flesta fall 
muntlig, men vid vaccinering efterfrågas skriftligt medgivande. Skolsköterskor och skolläkare 
skall alltid sträva efter samarbete med elev och vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av 
vård och behandling. Elev bör alltid informeras i det som rör honom eller henne och 
informationen ska vara anpassad efter ålder och mognad. Vårdnadshavare kontaktas när man 
bedömer det. Barnet ska ha medinflytande som med tiden eller under vissa omständigheter 
övergår till ett självbestämmande. Informationen skall alltid vara anpassad utefter elevens 
behov, ålder, kunskap och situation. Tolk används vid behov när så behövs. Skriftlig 
information finns till elever och vårdnadshavare.  
 
Följande skriftliga information ges till barn/elever och vårdnadshavare: 
 

• Information inför genomförande av vaccinering om vaccinet och eventuella 
biverkningar 

• Information efter genomförandet av vaccination 
• Information inför hälsosamtal och hälsobesök  
• Information efter hälsosamtal och hälsobesök (grundskolan) 
• Information om och återbördande av medgivande från vårdnadshavare/elev inför 

vaccination 
• Information om och återbördande av hälsoblankett inför vaccinering 
• Information om och återbördande av medgivande från vårdnadshavare/elev för 

överföring av journal från BVC och/eller tidigare skolor utanför Lindesbergs kommun 
•  Information om och inför hjärtundersökning för ungdom som går på 

riksidrottsgymnasium (gäller endast gymnasiet) 
• Information om och återbördande av hälsoblankett inför hjärtundersökning för 

ungdom som går på riksidrottsgymnasium (gäller endast gymnasiet) 
 

Följande skriftliga information finns tillgänglig och ges vid behov: 
 

• Informationsbroschyr om Elevhälsans medicinska insats basprogram, sekretess, namn 
på skolsköterska 

• Informationsbroschyr om ELSA, Hälsoenkäter som används vid hälsobesök 
förskoleklass, åk 4, åk 7 och åk 1 på gymnasiet 
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11. Resultat 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 Vilka resultat som uppnått i verksamheten av genomförda 
åtgärder. 
 
Strukturmått utgör förutsättningar för att uppnå resultat: 

 

• Verksamhetschef enligt gällande lagstiftning är utsedd 
• Struktur för EMI upprätthålls genom verksamhetmöten med verksamhetschef, MLA och 

verksamhetsutvecklare 
• Kontinuerliga planerade träffar med skolsköterskegruppen genomförs regelbundet 
• Grunden i patientsäkerhetsarbete är beroende av vilka förutsättningar varje enskild 

skolsköterska har att genomföra sina arbetsuppgifter. För att undvika ensamarbete, 
fördela arbetsbelastning och ha kollegialt stöd i många gånger svåra situationer som kan 
äventyra patientsäkerhet ansvarar skolsköterskorna två och två för ett skolområde. 
Denna modell infördes 2018 och har upprätthållits under 2019.  
Under 2019 är grundskolans bemanningssituation gällande skolsköterskor förbättrad då 
inga vakanser fanns vilket var fallet under 2018. Dock går två skolsköterskor 
skolsköterskeprogrammet på del av sin ordinarie arbetstid samt två skolsköterskor har 
nedsättning i tjänst på egen begäran och därmed är inte bemanning på grundskolan 
fulltalig under 2019.  Vad gäller gymnasiet är en skolsköterska utlånad del av sin tjänst till 
grundskolan på grund av de beskrivna utbildningsinsatserna. En skolsköterska har 
nedsättning i tjänst på egen begäran. Därmed är inte bemanningen på gymnasiet fulltalig 
under 2019.  

• På grund av det vakanta skolläkaruppdraget under hösten 2019 har skolsköterskorna 
haft ett utvidgat ansvar för vissa uppgifter som enligt rutin vanligtvis bedöms via 
skolläkare  
Skolläkarresurs bedöms ej tillräcklig för verksamheten utifrån patientsäkerhet då 
skolsköterskor haft uppdrag utanför sin befogenhet. 

• Förbättringar har skett under 2019 vad gäller skolsköterskornas fysiska arbetsmiljö. 
Detta gäller Brotorp Södra. 
Samtliga skolsköterskor har därmed under 2019 lokaler för sin verksamhet som uppfyller 
grundläggande krav gällande hygien, medicinskåp, förvaring, dokumentskåp, medicinska 
kylskåp, möbler, utrustning för bedömningar utifrån riktlinjer för hälsobesök.  

• Skolsköterskegruppen har ett ständigt pågående utvecklingsarbete beskrivet tidigare i 
dokumentet  

• Kontinuerlig uppdatering av Metodboken sker.  
• Fortsatt egen och gemensam kompetensutveckling har uppmuntrats  
• Handledning ges till skolsköterskegruppen regelbundet 
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Resultatmått Utgör faktiska och mätbara insatser under året 2019:  
 

• På samtliga skolor i grundskola och även gymnasiet är basprogrammet gällande 
hälsobesök, vaccinationer, EHT och Öppen mottagning genomfört fullt ut. 

• Vad gäller svarsfrekvens hälsobesök utifrån hälsoenkät ELSA kan statistiskt redovisas i de 
årskurser som hälsoenkäten ELSA används.  Gäller förskoleklass, åk 4, åk 7 samt 
gymnasiet åk 1.                               

År 2019 är statistiken följande:  

förskoleklass länet:  90%  Lindesbergs kommun:  93% (2018, 78 %) 

åk 4 länet:                94%  Lindesbergs kommun:  98% (2018, 93 %) 

åk 7 länet:                   94 %  Lindesbergs kommun:  100% (2018, 25 %) 

Gy åk 1 länet:             75 %  Lindesbergs kommun: 75%  (2018, 68 %) 

Elevantalet 2019-10-15 i Lindesbergs kommun var följande: 
Grundskola: 2 547, Grundsärskola: 41, Gymnasieskolan: 829, Gymnasiesärskolan: 15, 
Sammanlagt: 3432 elever  

 
• Vad gäller vaccinationstäckning tas statistik fram för analys via Folkhälsomyndighetens 

vaccinationsregister.  2019 års underlag är när detta skrivs än inte publicerat på 
Folkhälsomyndighetens hemsidor. 
I den interna rapporteringen som varje skolsköterska informerar MLA om, beskrivs att 
samtliga barn/ungdomar inom Lindesbergs kommuns skolverksamhet erbjudits 
vaccinationer enligt nationellt barnvaccinationsprogram, och ett fåtal avstått eller 
uteblivit. 
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12. Övergripande mål och strategier utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv 
Säkerställa en god och säker vård som bedrivs av skolsköterskor och skolläkare med hög 
kompetens 
 
Arbeta för att fortsatt tydliggöra vikten av patientsäkerhetsarbete. 
 

Strategier: 
 

Fortsätta utveckling av systematisk kvalitetssäkring av verksamheten genom att: 
Fortsätta utveckla dokumenterade rutiner och processer för att säkra verksamhetens 
kvalitet.  

Arbeta löpande med systematiska uppföljningar, utvärderingar och förbättringar utifrån de 
lagar och föreskrifter som ställer krav på att vårdgivaren ska erbjuda en god vård och ett 
patientsäkert omhändertagande 

Exempel på detta är: 

• Fortsatt arbete med utveckling av riskanalys utifrån avvikelserapportering och 
patientsäkerhetsberättelse 

• Fortsatt revidering av Metodboken 
• Fortsatt utvecklingsarbete i skolsköterskegruppen vad gäller basverksamheten. 

Nästkommande års utvecklingsområde berör hälsosamtalet 
• Fortsatta interna utvecklingsdagar och yrkesträffar regelbundet för 

skolsköterskegruppen 
• Fortsatt individuell kompetensplan för varje skolsköterska 
• Förtydliga omfattningen av egenkontroll vad gäller lokaler, utrustning, rutiner, genom 

strukturerade mallar som kan utvärderas 
• Fortsatt utveckling av arbetet kring hälsoenkäten ELSA som ett instrument för 

resultatmått gällande hälsosamtalet i fk, åk 4, åk 7 och gymnasiet åk 1 
• Fortsatt information till Barn-och utbildningsnämnden om avvikelser i vården genom 

patienssäkerhetsberättelsen varje år 
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13. Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans psykologiska insats 
Ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

SFS 2010: 659 3 kap 9§ och SOSFS 2011:9 2§ p 1  

Barn och utbildningsnämnden är vårdgivare för de insatser inom elevhälsan som omfattas av 
hälso- och sjukvårdslagen även inom elevhälsans psykologiska insats. 

Enhetschef för elevhälsan har utsetts som verksamhetschef med medicinskt ledningsansvar 
och som ansvarig för anmälan enligt Lex Maria. Chef för elevhälsan leg psykolog Christian 
Nygren Kokvik har överlåtit det medicinska ledningsansvaret för den psykologiska insatsen 
till leg. psykolog Magnus Arlemon från och med 1/1 2019 med förnyat förtroende under 
2020 och denne har tilldelats titeln PLA (psykologiskt ledningsansvarig) 

Avvikelserapportering inom de psykologiska insatserna inom den medicinska verksamheten 
hanteras av PLA i samarbete med enhetschefen. 

 

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet 

 

SFS 2010:659, 3 kap 1§ och SOSFS 2011:9 3 kap 1§ 

De i Lindesbergs kommun arbetande psykologerna skall följa juridiska föreskrifter som 
förelagts dem utifrån socialstyrelsens regler samt följa de yrkesetiska principer 
psykologförbundet satt upp för psykologer verksamma i norden. För det psykologiska arbetet 
inom elevhälsan har psykologförbundet tagit fram en kvalitetsmodell för psykologers arbete i 
skolan vilket samtliga verksamma psykologer i Lindesberg tagit del av.  

Socialstyrelsen fastslår att en psykologs arbete faller inom hälso- och sjukvårdslagen då 
psykologens arbete innefattar utredning, undersökning, bedömning eller behandling.  

Psykologer verksamma inom Elevhälsan Lindesberg skall hålla hög och likvärdig kvalité i sitt 
arbete. Utredning inför eventuell placering inom kommunens särskoleverksamhet är av 
särskild vikt och psykologerna skall därför vara väl förtrogna med aktuella testmetoder, 
material samt aktuell forskning.  

 

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts under året 

SOSFS 2011:9 5 kap 2§ 

Lindesbergs kommun har för elevhälsan beslutat om användandet av journalsystemet PMO. 
Systemet tillåter på ett enkelt sätt kontroll av ärenden, journalföring samt sekretesskydd.  

Psykologers utredningar som leder till ansökan i särskolan granskas av särskolans 
elevhälsoteam. Vid brister återförs utredningen till utredande psykolog för kompletteringar. 
Detta gäller även då dokumentation inkommer från annan kommun.  

PMO systemet tillåter också kontroll av in och utloggningar i enskild elevs journal och 
obehörigt tillträde kan snabbt kontrolleras och anmälas. Under verksamhetsåret har 
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granskning via stickprov samt löpande via kontroll av loggar för avvikande inloggning. Inga 
rapporter om felaktigt användande av systemet har registrerats. 

Under 2019 har inga avvikelserapporter rörande psykologernas medicinska insatser lämnats 
in. 

 

Åtgärder för ökad patientsäkerhet 

SFS 2010:659 3 kap 10§ p 1–2 

Psykologer verksamma i elevhälsan Lindesberg har genomgått utbildning i journalsystemet 
PMO 

Det finns tillgång tills stöd för psykologernas journalföring och PMO-användande genom ett 
antal PMO administratörer som står i kontakt med systemets utvecklare CGM. 

Elevhälsans psykologer har löpande haft handledning av leg psykolog Christian Nygren 
Kokvik där det funnits möjligheter att diskutera allmänna, såväl som specifika ärenden.  

Elevhälsans psykologer har utifrån en restriktiv budget inte kunnat delta i några externa 
utbildningstillfällen under 2019, annat än enstaka öppna föreläsningar. 

Metodbok för psykologer verksamma i Lindesberg har upprättats under 2018 och 
implementerats under 2019. 

 

Verksamheten under 2019 

 

Skolan skall enligt lag ha tillgång till psykolog.  
  
 2 kap. skollagen (2010:800) 25 §  
 
”För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska 
främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål 
ska stödjas.  
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 
skol-sköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 
kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.” 

 

Lagen föreskriver inte i vilken utsträckning denna tillgång skall vara men det framgår att 
arbetsuppgifterna, liksom för elevhälsan i övrigt skall vara mestadels förebyggande och 
främjande.  Sedan årsskiftet 2018/19 arbetar det fyra legitimerade psykologer, i olika 
omfattning, som skolpsykologer.  

Dessa tjänster bidrar till den psykologiska kompetensen vid 9 grundskolor, särskolan samt i 
viss avtalad utsträckning Förskolorna och gymnasieskolan Lindeskolan. Under tiden sedan 
förra berättelsen har två mindre enheter lagts ner. Det totala elevantalet i kommunen har 
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dock ökat, så psykologernas arbetsbelastning har inte påverkats nämnvärt av 
nedläggningarna. 

Psykologens arbete i skolan faller inom hälso- och sjukvårdslagen då det innefattar arbete 
med enskild elev i syfte att behandla, undersöka eller utreda. 

Den mest uppenbara arbetsinsatsen inom detta fält är psykologutredning för att utreda 
huruvida eleven har rätt till att bedömas enligt och ha sin skolgång inom särskolans kursplan. 
Dessa utredningar är tidskrävande och eleven skall få alla möjligheter att få en så optimal 
utredningssituation som möjligt. Den situationen påverkas av elevens mående, 
familjesituation, skolsituation osv varpå det är mycket svårt att förutse hur lång tid som 
krävs för färdigställandet av en utredning. Barnets ålder påverkar av naturliga skäl dess 
förmåga att delta i testning och skolpsykologens uppdrag föreskriver att utredning 
genomförs för lämplig skolform, dessa definitioner gör att man endast i extrema 
undantagsfall åtar sig uppdrag att utreda barn innan skolstart. Det är den enskilde 
psykologen som beslutar vilka moment som krävs och vid vilka tider det är lämpligt att 
genomföra dessa. Skolpsykologen har till sin hjälp handledning och kollegial samverkan för 
att genomföra dessa utredningar på ett så patientsäkert sätt som möjligt. 
 
Under året 2018 genomfördes en stor mängd utredningar och den då förekommande 
väntelistan hade arbetats bort. Resultatet har blivit att antalet utredningar under 2019 varit 
lägre än föregående år (10st jämte 2018 19st ) och att arbetsbelastningen för respektive 
psykolog utifrån enbart utredningsarbetet minskat. Detta har frigjort arbetstid för att enligt 
skollagen kunna fokusera mer tid till förebyggande och främjande arbete.  
 
Under höstterminen 2019 har kommunen inte haft någon anställd skolläkare, men 
bedömningen ur psykologernas perspektiv att det inte inverkat på utredningstider något 
nämnvärt.  
 
18 september genomförde psykologgruppen en kompetensdag öppen för kommunens 
samtliga elevresurser. Dagen innehöll föreläsningar kring bemötande, att sätta gränser, 
traumamedveten omsorg samt tid för reflektion kring det egna arbetet. Utvärderingar av 
utbildningsdagen belyste resursernas önskan om att få dela kunskaperna med resten av i 
skolan arbetande personal, vilket torde borga för elevresursernas positiva uppfattning av 
insatsen. 

Enskilda enheter har via sin skolpsykolog fått kompetensutveckling enligt uppkomna behov 
och möjligheter. Exempelvis har utbildning i traumamedveten omsorg genomförts i norr, 
samt insatser kring exempelvis, generellt bemötande och kring särskilda svårigheter såsom 
autism. 

 

Risker i verksamheten samt utvecklingsarbete för kommande år 

 

Belastningen på elevhälsans naturliga samarbetspartners socialtjänst och psykiatri för barn 
och unga vuxna har en tendens att öka arbetsbelastningen på elevhälsans personal, då 
intressenter som befinner på längre avstånd från barnet än skolan tycks ha en benägenhet att 
lägga allt mer ansvar på Elevhälsan. Det kan exempelvis röra sig om att elevhälsans 
psykologer får lägga allt mer tid på att förarbeta remisser utifrån att mottagande verksamhet 
inte längre håller sig till tidigare avtal kring skolans jämte regionens arbetsuppgifter. 
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Avisande attityder från psykiatrin leder också ofta till försämrade relationer mellan hem och 
skola då det finns en uppenbar risk att skolan så att säga får klä skott för brister i andra delar 
av vårdkedjan.  

Under året 2019 har skolpsykologerna uppmärksammat att överbelastningen på barn och 
ungdomspsykiatrin lett till att utredningar nu genomförts av externa aktörer i större 
uträckning.  En oroande konsekvens är att skolpsykologerna kunnat identifiera arbetssätt 
och slutledningar i utredningar av specifika bolag som direkt undermåliga. Risken för att 
externa aktörer når slutsatser och ställer diagnoser som sedan kommer belasta elevhälsan 
med arbete utifrån att ompröva samt eftersöka underlag från undermåliga utredningar 
bedöms som överhängande även under kommande år.  

I förra årets patientssäkerhetsberättelse lyftes frågan om att Lindesberg tagit emot ett stort 
antal barn som blivit nya elever i skolorna. Denna då identifierade risk kvarstår och kan 
beskrivas såsom att förlusten av det statliga ekonomiska stödet samtidigt som elevernas 
svårigheter börjat utvisa sig. Där man tidigare avvaktat utifrån kort tid i Sverige krävs det nu i 
högre utsträckning utredning av barnens egentliga förmågor. Då dessa utredningar i regel 
kompliceras av bristande språkkunskaper hos barn och vårdnadshavare samt okänd, 
bristfällig eller helt avsaknad av skolgång utanför Sverige belastar de psykologens arbete i en 
högre grad vilket utgör en risk för längre utredningstider och osäkrare resultat.  

 

Förslag till åtgärder under 2020 för ökad patientsäkerhet  

 

Under verksamhetsåret 2019 har en potentiell källa för ökad risk kring patientsäkerheten 
belysts då det inom skolans organisation finns vissa frågetecken kring rutiner vid 
dokumentation för vissa elevgrupper. Elever som lever gömda i kommunen, elever med 
skyddad identitet samt elever som kommit till kommunen utifrån placeringsbeslut av 
socialtjänsten är identifierade som grupper där rutiner måste arbetas upp. Detta arbete har 
påbörjats under 2019 i en arbetsgrupp bestående av MLA samt PLA, en sjuksköterska och en 
kurator. Detta arbete behöver fortsätta och slutföras under 2020 för att skapa trygghet såväl 
för potentiella patienter som för skolans väl.  

Målet för 2020 skall anses uppfyllt då elevhälsan arbetat fram ett adekvat material.  
 

Utöver det skall en metodbok/handledning i adekvat användning av journalsystemet PMOs 
elevakt utvecklas för samtliga i skolan verksamma yrkesgrupper för att öka kompetensen 
kring dokumentationskrav.  Ett enhetligt sätt att dokumentera underlättar spårbarhet i 
uppgifter inom systemet samt underlättar jämförelser av ärendehanteringen i kommunens 
olika skolor. 

 

Målet för 2020 skall anses uppfyllda då en övergripande metodbok/handledande rutin finns 
för alla användare i journalsystemet PMO.  
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14. Rapport om avvikelser i vårdarbetet 
Under året 2019 har 34 avvikelserapporter inkommit.  
Avvikelserapporterna från 2019 01 01-2019-06 14 har sammanställts och skickats till                  
Barn- och utbildningsnämnden innan sommaren 2019 utifrån nämndens önskemål om 
rapportering två gånger per år. De kommer att även rapporteras igen i medföljande bilagor 
för att alla avvikelser under 2019 ska vara dokumenterade i patientsäkerhetsberättelsen 
2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lindesberg 2020-02-21 
 
 
Christian Nygren Kokvik 

Verksamhetschef elevhälsans medicinska insats 

 

 
 
 

 

Patientsäkerhetsberättelsen är framtagen av: 

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Ann-Marie Naulén Lundin   

Medicinskt ledningsansvarig psykolog Magnus Arlemon. 
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Bilaga 1 - Sammanställning av avvikelserapporter inom Elevhälsans 
medicinska insats 2019 01 01- 2019 06 14  

 
Inledning  

För att fullgöra vårdgivarens anmälningsansvar enligt Lex Maria för Elevhälsans medicinska 
insats har Lindesbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen gett uppdraget till 
verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insats i Lindesberg kommun. Uppdraget innebär 
att verksamhetschefen för Elevhälsans medicinska insats ansvarar för 
anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria samt lokal avvikelsehantering inom elevhälsans 
medicinska insats i samverkan med medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, skolläkare 
och verksamhetsansvariga inom förvaltningen. 

 

Syfte  

Syfte med avvikelsehantering är att: 

• identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt 
• fastställa och åtgärda orsakerna och följa upp vidtagna åtgärders effekt 
•  sammanställa och återföra negativa och positiva erfarenheter från avvikelsehanteringen till 

verksamhetens personal och andra berörda 
• använda erfarenheterna från avvikelsehanteringen i det förebyggande riskhanteringsarbetet. 

 
 

Information 
Utifrån överenskommelse med BUN lämnas sammanställning av avvikelserapporter två 
gånger per år. Dessa finns då redovisade i enskilt dokument och som bilagor i 
patientsäkerhetsberättelsen.  

Patientsäkerhetsberättelsen lämnas till BUN före 1 mars varje år. 

Kontinuerlig uppföljning i verksamheten sker vad gäller avvikelsehantering och 
händelseanalyser. 

Information och diskussion om inkomna avvikelser till skolsköterska /skolläkargruppen sker 
regelbundet via yrkesträffar. 

Skrivna rutiner för avvikelsehantering finns i EMI:s Metodbok. 

 

Bilaga 1 till Patientsäkerhetsberättelse 2019 



 

33 

 

Rapporterade avvikelser  
Under perioden 2019-01-01 tom 2019-06-14 har 12 rapporterade avvikelser inkommit. 

 9 av avvikelserna är inom egen förvaltning. 

 2 av avvikelserna är inom andra verksamheter med annan huvudman, men gett 
konsekvenser inom vår verksamhet och därmed informerad till oss. 

1 avvikelse är inom annan förvaltning i Lindesbergs kommun men gett konsekvenser inom 
vår verksamhet, och därmed informerad till oss. 

Skriftlig redogörelse för samtliga avvikelser finns dokumenterad och kan redovisas vid 
önskemål. De kommer också att redovisas i patientsäkerhetsberättelsen 2019.      

Ingen av de anmälda avvikelserna har medfört vård skada, men rapporteras som negativa 
händelser och tillbud som skulle kunna lett till vård skada. 

 Vid sammanställning av orsak utifrån fem punkter i avvikelserapporten ses följande mönster 
i de rapporter som inkommit. På flera anmälningar finns fler orsakssamband kryssade: 

 

• Kommunikation: Fanns det brister i den skriftliga och/eller muntliga 
kommunikationen/informationen?  
Antal: 4 avvikelser 

• Utbildning och kompetens: Fanns det brister i utbildning och kompetens?  
Antal: 4 avvikelser 

• Omgivning: Fanns det brister i fysisk eller psykisk arbetsmiljö? 
 Antal: 0 

• Teknik, utrustning, apparatur: Var utrustningen på något sätt involverad i denna 
händelse? 
 Antal: 2 

• Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer: Fanns det brister i procedurer, 
rutinbeskrivningar och riktlinjer?  
Antal: 11 

 

Anmälan till IVO under vårterminen 2019                                                                                                                      
Inga anmälningar enligt Lex Maria har gjorts under vårterminen 2019 

 

Klagomål eller synpunkter på vården under vårterminen 2019 
Inga klagomål eller synpunkter har inkommit under vårterminen 2019. 
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Redovisning av avvikelser 2019-01-01- 2019-06-14 

Avvikelse 1:  Elev med skyddad identitet 
Beskrivning av avvikelsen:  

Specialpedagog vid enheten upptäcker att en elev med skyddad identitet finns i PMO. Inga 
anteckningar är dock skrivna i PMO. Nuvarande rutin gällande EMI är att elever med skyddad 
identitet dokumenteras i pappersjournal.  Eleven är ej registrerad i Dexter.  

 

Bakomliggande orsak:  

 

Utbildning och kompetens:  

Eleven har lästs in i PMO efter att kanslist lagt upp eleven i Extens 

Brister i administrativa rutiner gällande elever med skyddad identitet 

Teknik, utrustning, apparatur: 

Uppgifter i PMO kan inte raderas 

 

Förslag till åtgärder: 

Översyn av administrativa rutiner inom BUF gällande elever med skyddad identitet 

Översyn av administrativa rutiner inom EMI är påbörjat våren 2019 

 

Avvikelse 2:  Vårdnadshavare listad  
Beskrivning av avvikelsen:  

Vid genomgång av elever i PMO vid EHT upptäcks att en elevs vårdnadshavare står listad 
med födelseland samt etnicitet. Detta fanns inte i PMO då eleven gick vid skolan. Tjänsteman 
som skrivit avvikelsen kontaktar omedelbart PMOadministratören som raderar 
informationen. 

Bakomliggande orsak:  

 

Utbildning och kompetens,  

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer: 

Någon har manuellt infogat information under elevens elevdata som inte är förenligt med 
gällande lagstiftning 

 

Förslag till åtgärder: 

Skapa rutin vad gäller behörighet att ändra/lägga till elevdata 
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Avvikelse 3:  Ingen inflyttningsanmälan särskolan 
Beskrivning av avvikelsen:  

På ett EHTmöte   informeras att elev varit inskriven på särskolan i Lindesberg men slutat på 
grund av flytt. Skolsköterskorna med uppdrag mot särskolan hade inte fått information att 
denna elev var inskriven. Eleven hade inte tagits upp på EHT. Eleven gick fysiskt på annan 
skola än den hen tillhörde. Eleven var ej skol- eller klassplacerad. Eleven fanns i 
elevregistersystemet Extens, men då ingen skol eller klassplacering fanns hade 
skolsköterskorna ej möjlighet via PMO att ha kännedom om eleven. Vid överlämning till den 
nya kommunen visar det sig också att journalhandlingar från Asylhälsan enligt uppgjord 
rutin skulle förts över till aktuell skola i Lindesberg för bedömning om eventuella medicinska 
insatser, något som ej gjorts då kännedom ej fanns om eleven.  

 

 

Bakomliggande orsak:  

Kommunikation 

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer: 

Brister i processteg vid inskrivning i särskolan 

 

Åtgärd:  

Lämnat till verksamhetschef för EMI för fortsatt handhavande kring processen. 

 

 
 

Avvikelse 4:  Brev till fel adress 
Beskrivning av avvikelsen:  

Skolsköterska mottog internpost med öppnat kuvert/journalkopior från BUP med ordination av 
blodtryck och puls pg a dosändring av medicine. Brevet hade felaktigt skickats till ett gruppboende i 
Lindesbergs kommun och öppnats av personalen där. Enhetschefen på boendet vidarebefordrar 
brevet till skolsköterskan med ett meddelande om notering av händelsen. 

 

Åtgärd:  

Informerat enhetschefen på boendet via brev att avvikelse skrivits 
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Avvikelse 5:  Bristande information gällande rutin för mottagande av 
journal i mottagande skola 
Beskrivning av avvikelsen:  

Bristande information på annan kommuns rekvisitionsblankett gällande mottagande av journal. Vid 
nedladdning av adress i PMO låg skolan under ortsnamn och inte kommunnamn. På blanketten stod 
det kommunnamn. Det fattades också namn på skolsköterska samt telefonnummer och mailadress. 

 

Åtgärd:  

PMOansvarig i vår kommun kontaktade ansvarig skolsköterska i mottagande kommun med 
synpunkter och råd  

Informerat verksamhetschef för EMI i berörd kommun via brev att avvikelse skrivits 

 

 

 

Avvikelse 6:  Behörighet för nyckeltagg 
Beskrivning av avvikelsen: 

Av en händelse upptäcks att en personal på skolan kunde låsa upp skolsköterskerummet med sin 
nyckeltagg trots att behörigheten endast gäller skolsköterskor och städpersonal. 

 

Bakomliggande orsak:  

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer: 

Brister i rutin gällande behörighet vid utdelande av nyckeltaggar 

 

Åtgärd:  

Kontakt tas med vaktmästare som hanterar nyckeltaggar. Vaktmästaren ser över och ändrar 
behörigheterna omgående. 

Informerat rektor på berörd skola via brev att avvikelse skrivits 
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Avvikelse 7:  Felaktiga elevuppgifter 
Beskrivning av avvikelsen: 

Skolsköterska från annan kommun rekvirerar journal från en av Lindesbergs kommuns 
skolor. De uppgifter mottagande skola får stämmer inte enligt föräldrarna. Det visar sig att 
eleven hade annat namn och födelsedata när hen började skolan. Nu har eleven fått 
fullständigt personnummer och även annat efternamn+ flera mellannamn. Därmed är två 
journaler upprättade kring samma elev. Skolsköterska på aktuell skola har ej fått information 
om ändrade uppgifter utifrån den rutin skolan har vid in/utskrivningar.  

 

Bakomliggande orsak:  

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer: 

Brister i administrativa rutiner  

 

Åtgärd: 

Sammanslagning av de två journalerna sker direkt vid upptäckt och journalen skickas sedan 
till skolsköterska i den mottagande kommunen 

Informerat rektor på berörd skola via brev att avvikelse skrivits 

 

 

Avvikelse 8 och 9:  Missade hälsosamtal åk 4 särskolan 
Beskrivning av avvikelsen: 

Skolsköterska upptäcker vid planering inför hälsosamtal i åk 7 att två elever i särskolan inte har 
erbjudits/varit på hälsosamtal åk 4. Hälsokontroller som längd, vikt och rygg är dock gjorda. 

 

Bakomliggande orsak:  

 

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer: 

Bristande administrativa rutiner gällande särskoleelevers hälsosamtal 

 

Åtgärd: 

Får komma på hälsosamtal åk 7 snarast 

Använda väntelistan i PMO som administrativt stöd  

Informeras i skolsköterskegruppen 
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Avvikelse 10:  Felaktig dokumentation i journal 
Beskrivning av avvikelsen: 

1. Eleven är fullt vaccinerad via BVC, men vid överföring av dokumentation från BVC till PMO 
valdes av misstag fel rubrik, att BVCprogrammet var ofullständigt. 

2. Felaktigt läkemedelsnamn /vacciner dokumenterats i kommentarsfält i PMO vilket 
medförde att vårdnadshavare fick felaktig information gällande komplettringsvaccination av 
Hepatit B  

 

Bakomliggande orsak:  

Kommunikation 

Utbildning och kompetens 

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer: 

Brister i tidigare dokumentation gällande vaccinationsanamnes 

Brister i rutin för överföring av dokumentation från BVC till PMO 

 

Åtgärd: 

Åtgärder direkt efter händelsen: 

Kontakt med skolläkare angående kompletteringsvaccinering 

Rättelse i elevens PMO journal 

Samtala med vårdnadshavare med klargörande information om elevens aktuella 
vaccinationsskydd samt hänvisning tillvaccinationsmottagning för komplettering av vaccin 
som ej ges inom ramen för EMI 

Åtgärder på sikt: 

Alltid scanna in originaldokument om möjligt 

Upprätta gemensam rutin för överföring av dokumentation från BVC journal till PMO  

Informeras i skolsköterskegruppen 
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Avvikelse 11:  Ingen inflyttningsanmälan särskolan 
Beskrivning av avvikelsen: 

Ingen inflyttningsanmälan inkommit på elev som börjat på särskolan. Fortsatt inskriven på 
annan skola i kommunen. Upptäcktes av en slump.  

 

 

Bakomliggande orsak: 

Kommunikation 

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer: 

Brister i processteg vid inskrivningar i särskolan 

 

Åtgärd:  

Lämnat till verksamhetschef för EMI för fortsatt handhavande kring processen. 
 

 

 

Avvikelse 12:  Remiss skickats till fel adress 
Beskrivning av avvikelsen: 

Remiss skickad från skolsköterska till mottagning inom region Örebro län. Remissbekräftelse 
skickades åter från mottagningen till fel adress, en skola i annan kommun med samma namn. 
Felet upptäckt och den aktuella mottagningen har via verksamhetschef meddelat att de 
hanterar ärendet via en avvikelse. 
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Bilaga 2 - Sammanställning av avvikelserapporter inom Elevhälsans 
medicinska insats 2019 06 15 -2019 12 31  

 
Inledning  

För att fullgöra vårdgivarens anmälningsansvar enligt Lex Maria för Elevhälsans medicinska 
insats har Lindesbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen gett uppdraget till 
verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insats i Lindesberg kommun. Uppdraget innebär 
att verksamhetschefen för Elevhälsans medicinska insats ansvarar för 
anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria samt lokal avvikelsehantering inom elevhälsans 
medicinska insats i samverkan med medicinskt ledningsansvarig skolsköterska och 
verksamhetsansvariga inom förvaltningen. 

 

Syfte  

Syfte med avvikelsehantering är att: 

• identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt 
• fastställa och åtgärda orsakerna och följa upp vidtagna åtgärders effekt 
•  sammanställa och återföra negativa och positiva erfarenheter från avvikelsehanteringen till 

verksamhetens personal och andra berörda 
• använda erfarenheterna från avvikelsehanteringen i det förebyggande riskhanteringsarbetet. 

 
 

Information 
Utifrån överenskommelse med BUN lämnas sammanställning av avvikelserapporter två 
gånger per år. Dessa finns då redovisade i enskilt dokument och som bilagor i 
patientsäkerhetsberättelsen.  

Patientsäkerhetsberättelsen lämnas till BUN före 1 mars varje år. 

Kontinuerlig uppföljning i verksamheten sker vad gäller avvikelsehantering och 
händelseanalyser. 

Information och diskussion om inkomna avvikelser till skolsköterska /skolläkargruppen sker 
regelbundet via yrkesträffar. 

Skrivna rutiner för avvikelsehantering finns i EMI:s Metodbok. 

  

Bilaga 2 till Patientsäkerhetsberättelse 
2019 
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Rapporterade avvikelser  
Under perioden 2019-06-14 tom 2019-12-31 har 20 rapporterade avvikelser inkommit.  

12 av avvikelserna är inom egen förvaltning. 

2 av avvikelserna är inom andra skolverksamheter utanför länet, men gett konsekvenser 
inom vår verksamhet och därmed rapporterade från oss. 

2 av avvikelserna är inom andra verksamheter med annan huvudman. men gett 
konsekvenser inom vår verksamhet och därmed informerad till oss. 

4 av avvikelserna är inom annan förvaltning i Lindesbergs kommun men gett konsekvenser 
inom vår verksamhet, och därmed rapporterad från oss. 

Skriftlig redogörelse för samtliga avvikelser finns dokumenterad och kan redovisas vid 
önskemål. Den kommer också att redovisas i patientsäkerhetsberättelsen 2019.    

 

Ingen av de anmälda avvikelserna har medfört vård skada, men rapporteras som negativa 
händelser och tillbud som skulle kunna lett till vård skada. 

 Vid sammanställning av orsak utifrån fem punkter i avvikelserapporten ses följande mönster 
i de rapporter som inkommit. På flera anmälningar finns fler orsakssamband kryssade: 

 

• Kommunikation: Fanns det brister i den skriftliga och/eller muntliga 
kommunikationen/informationen?  
Antal: 1 

• Utbildning och kompetens: Fanns det brister i utbildning och kompetens?  
Antal:  1 

• Omgivning: Fanns det brister i fysisk eller psykisk arbetsmiljö? 
 Antal: 0 

• Teknik, utrustning, apparatur: Var utrustningen på något sätt involverad i denna 
händelse? 
 Antal: 0 

• Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer: Fanns det brister i procedurer, 
rutinbeskrivningar och riktlinjer?  
Antal: 10 

 

Anmälan till IVO under höstterminen 2019                                                                                                                      
Inga anmälningar enligt Lex Maria har gjorts under höstterminen 2019 

 

Klagomål eller synpunkter på vården under höstterminen 2019 
Inga klagomål eller synpunkter har inkommit under höstterminen 2019. 
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Redovisning av avvikelser 2019-06-15 tom 2019-12-31 
 

 

Avvikelse 1:  Journal exporterad via PMO från annan skola utanför 
Lindesbergs kommun skickades till fel skola i Lindesbergs kommun 
Beskrivning av avvikelsen:   

Den elektroniska exporten av journalen från annan kommun skulle skickas till en av 
Lindesbergs kommuns grundskolor, men skickades till gymnasieskolan istället. Detta 
upptäcktes av skolsköterska på mottagande grundskola då information från avlämnande 
skola inväntades för remittering till annan huvudman. Följden blev en viss försening kring 
remittering då det fanns dokument i journalen som skulle medfölja remissen. 

Åtgärd: 

Skriftlig information om avvikelsen skickad till verksamhetschef i avlämnande kommun 

 

Avvikelse 2:  Ett brev innehållande remissvar från Region Örebro län 
levererades till fel skola 
Beskrivning av avvikelsen:  

Ett brev med remissvar levererades till fel skola. Adressen på brevet var ställd till den skola 
som skulle ha brevet. 

Åtgärd: 

Brevet lämnat till rätt skola 

 

Avvikelse 3:  Felaktiga LMA nummer i Excel fil 
Beskrivning av avvikelsen:  

Två i kommunen nya elever skrivs in i EMI (elevhälsans medicinska insats) enligt rutin för 
verksamheten. LMA nummer från den medföljande Excel filen skrivs in i PMO. När handlingar 
från Asylhälsan inkommer upptäcks att LMA numret från Excel filen inte överensstämmer 
med Asylhälsans LMA nummer. Kontroll görs via migrationsverkets databas. Det visar sig att 
det inskrivna LMA numret i Excel filen är felaktigt. 

 

Bakomliggande orsak: 

Kommunikation 

Brister i den skriftliga informationen 

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer 

Brister i processteg  
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Åtgärd:  

Ändring i PMO sker direkt efter samtal med Asylhälsan 

Ansökan inom EMI om inlogg till migrationsverkets databas har gjorts för att säkerställa 
intern kontroll av rätt LMA nummer  

Skriftlig information om avvikelsen skickad till rektor på berörd skola 

 
 

Avvikelse 4:  Missad vaccination i annan verksamhet pg a uteblivna 
handlingar från Asylhälsan 
Beskrivning av avvikelsen:  

En elev från annan kommun skrivs in i EMI i Lindesbergs kommun enligt rutin. Journal från 
den avlämnande skolan läses in elektroniskt. Det upptäcks då att ingen BVC journal ej heller 
handlingar från Asylhälsan medföljer vid mottagandet av journal. Kontakt tas med 
Asylhälsan. De har ej skickat handlingar till den aktuella BVC-mottagningen vilket resulterat i 
att eleven missat att få den vaccination som skulle getts via BVC vid 5 ½ årskontrollen. 

 

Åtgärd:  

Kontakt tagen med Asylhälsan som skickar handlingarna till EMI, Lindesbergs kommun 

Återkoppling har skett till BVC sköterska på den aktuella mottagningen 

Skriftlig information om avvikelsen skickad till verksamhetschef Asylhälsan 

 

 

Avvikelse 5:  Elevuppgifter skickade via mail 
Beskrivning av avvikelsen:  

Minnesanteckningar från samverkansmöte inom Lindesbergs kommun mellan elev, 
vårdnadshavare, skola och socialtjänst utskickat via mejl av representant från socialtjänsten. 
Minnesanteckningarna innehöll sekretessuppgifter gällande elevens namn, personnummer, 
nulägesbeskrivning samt handlingsplan. 

Dokument innehållande sekretessuppgifter ska levereras/skickas sekretess säkert. 

  

Åtgärd:  

Skriftlig information om avvikelsen skickad till berörd verksamhetschef inom socialtjänsten, 
Lindesbergs kommun  
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Avvikelse 6: Många Excell filer och PDF har mottagits via mail med namn i 
samband med inskrivning av elever i EMI 
Beskrivning av avvikelsen: 

Administratör inom EMI har från en skola mottagit många Excell filer och PDF med namn på 
elever i samband med inskrivning av elever. Frågetecken ha därför uppstått om 
patientsäkerhet utifrån gällande lagstiftning (patientdatalagen 2008:355 kap 2) samt 
datainspektionens riktlinjer enligt GDPR: ”Rättsliga grunder för att behandla personuppgifter 
i E-post” 
 

Åtgärd:  

I mailkonversation med ansvarig chef på IT avdelningen har information givits att det interna 
mailsystemet är så pass säkert att vi kan skicka sådana dokument via mail. SKL skriver att det 
är ok att göra så länge det inte handlar om integritetskränkande uppgifter. 

 

Ny rutin vad gäller överföring av Exel filer och PDF i samband med inskrivning av nya elever 
till EMI har upprättats. 
 

Avvikelse 7:  Ingen inflyttningsanmälan särskolan 
Beskrivning av avvikelsen: 

Ingen inflyttningsanmälan inkommit på elev som började inom särskolans verksamhet våren 
2019. Skolsköterska har därmed inte haft kännedom om eleven och inte påbörjat arbetet 
kring eleven enligt EMI:s skriftliga rutiner 

 

Bakomliggande orsak:  

 

Kommunikation 

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer: 

Brister i processteg vid inskrivningar i särskolan 

 

Åtgärd:  

Administrativ rutin gällande inskrivning i särskolan har upprättats 
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Avvikelse 8: Oinlästa adresser och en oinläst journal 
Beskrivning av avvikelsen: 

I samband vid adressinläsning upptäcks att det finns två oinlästa adresser och två oinlästa 
elektroniska journaler i PMO:s inkorg som legat oinlästa i 2 år. 

 

Bakomliggande orsak:  

Utbildning och kompetens: 

Brister i kunskap gällande in/utkorg i journalsystemet PMO 

 

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer: 

Brister i process och rutiner gällande in/utkorg i journalsystemet PMO 

 

Åtgärd: 

Intern utbildning för skolsköterskor kring rutinen gällande inläsning i in/utkorg i 
journalsystemet PMO har genomförts 

 

Avvikelse 9: Sent inkommen medicinsk bedömning 
Beskrivning av avvikelsen: 

I samband med ett skolläkarbesök genomförs medicinsk bedömning som en del i en större 
utredning. Journaldokumentation sker ej vid besöket. Dokumentation inkommer sent, och 
återföring till den utreddes familj genomförs utan den medicinska dokumentationen. 

 

Bakomliggande orsak:  

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer: 

Dokumentationen genomförs inte direkt eller i anslutning till besöket  

 

Åtgärd: 

Dokumentationen genomförd i senare skede 
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Avvikelse 10: Ingen återkoppling till vårdnadshavare  
Beskrivning av avvikelsen: 

Vid hälsobesök i årskurs 4 upptäcks det att eleven har haft fetma sedan 2014 och tillväxten är 
uppföljd 3 ggr (innan hälsobesöket) utan återkoppling till vårdnadshavare. 

 

Bakomliggande orsak: 

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer 

Brister i processteg  

 

Åtgärd:  

Kontakt tagen med vårdnadshavare vid hälsobesöket åk 4 

Avvikelsen informerad i skolsköterskegruppen om följsamhet gällande rutiner kring 
uppföljning via väntelista 

 

Avvikelse 11: Dokumentation av vaccin försvårat  
Beskrivning av avvikelsen: 

Vid vaccination (kompletterande) var det ordinerat Infanrix Hexa utan Hib. Då vi fått 
information om att vi kan ge Infanrix Hexa med Hib oavsett ordination gavs det med Hib. När 
vaccinationen sedan skulle dokumenteras/registreras till det nationella vaccinationsregistret 
via journalsystemet PMO gick det inte då LOT-numren inte stämde överens. Ordinationen fick 
därför avslutas och göras om för att LOTnummer och registrering kunde ske. 

 

Bakomliggande orsak: 

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer 

Brister i rutinbeskrivning då det ej tydligt framgått för alla skolsköterskor rutin vid 
dokumentation vid vaccinering av Infanrix Hexa 

 

Åtgärd: 

Registreringen av det givna vaccinet ändrades i PMO 

Informerat i skolsköterskegruppen 
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Avvikelse 12: Missad ryggkontroll  
Vid genomgång av elevjournal juni 2019 inför stadie/skolbyte upptäcktes att det skulle gjorts 
en ryggkontroll ett halvår tidigare enligt skolläkares rekommendation. Eleven fanns inte med 
på väntelistan och har därför missats.  

 

Åtgärd i direkt anslutning till avvikelsen: 

Rapportering om ryggkontroll skett till mottagande skolsköterska på den nya skolan  

Uppsatt på väntelista på den mottagande skolan 

 

Bakomliggande orsak: 

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer 

Brister i följsamhet kring rutin gällande väntelista 

 

Åtgärd:  

Avvikelsen informerad och analyserad i skolsköterskegruppen 

 

Avvikelse 13: Missat hälsobesök och kompletterande vaccination 
Beskrivning av avvikelsen: 

Vid genomgång av klasslista för åk 2 finns eleven, barn utan fullständigt personnummer 
registrerad i Dexter, men inte i journalsystemet i PMO. Har dock gått på skolan sedan f-
skoleklass och BVC-journal finns i arkivskåpet. Vid kontroll av BVC-journalen upptäcks att 
kompletterande vaccination skulle getts 2017 under barnets tid i f-skoleklass, men tidsspann 
fanns fram till 2019. Det skulle även genomförts ett hälsobesök i F-skolklass som inte är 
utfört. 

 

Åtgärd i direkt anslutning till avvikelsen: 

Kontakt tas med Administrativ skolsköterska som registrerar eleven i PMO enligt rutin 

Sammanfattande dokumentation från BVC journalen skrivs i PMO journalen 

Medgivande skickas till vårdnadshavare för kompletterande vaccination enligt tidigare 
ordination 

Vaccination och hälsosamtal genomförs. 
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Bakomliggande orsak: 

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer 

Brister i kommunikation kring den administrativa rutin i PMO som finns vid registrering av 
ny elev som saknar fullständigt personnummer  

 

Åtgärd:  

Information inom skolsköterskegruppen gällande administrativa rutiner för elev utan 
fullständigt personnummer 
 

Avvikelse 14: Svar på remiss från annan vårdgivare öppnat 
Beskrivning av avvikelsen: 

Skolsköterska hittar svar på konsultremiss, dvs medicinsk handling öppnad och liggande 
utan kuvert i ett postfack.  

 

Bakomliggande orsak: 

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer 

Brister i följsamhet kring intern rutin, att använda remiss med adresshuvud ställt till EMI 

Brister i extern rutin på aktuell skola avseende posthantering ställd till EMI 

 

Åtgärd:  

Avvikelsen informeras i skolsköterskegruppen 

Skriftlig information om avvikelsen lämnad till rektor på berörd skola  

 

 

Avvikelse 15: Elev finns inte registrerad i journalsystemet Beskrivning av 
avvikelsen: 

I samband med EHT nämns elev……. Eleven finns inte med i journalsystemet PMO på det 
personnummer som uppges. Det visar sig att eleven bytt personnummer, och vid kontroll på 
det nya personnumret finns elevens uppgifter. EMI har inte fått kännedom om 
personuppgiftsändringen. 

Bakomliggande orsak: 

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer 

Brister i procedur och rutin vid ändring av personnummer 
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Åtgärd i direkt anslutning till avvikelsen: 

Kontakt tas med PMO administratör för sammanslagning av de två journalerna 

Kontakt tas med skoladministratör som inte kände till att personuppgifterna är bytta 

 

Avvikelse 16: Brister i överlämnande av information 
Beskrivning av avvikelsen: 
Skolsköterska emottar elevhälsovårdsjournal, original, skickad per post efter att skriftligt 
medgivande enligt Lindesbergs kommun skickats till berörd skola. En av de totalt 2 
efterfrågade journalerna har skickats från avlämnande skola i frankerat enkelkuvert. Ej 
tejpad förslutning. Denna journal kommer fram till berörd skola i Lindesbergs kommun 
intakt.  

Den andra journalen verkar ha ramlat ur kuvertet då detta är öppet och tomt. Ej öppnad eller 
riven förslutning, utan kuvertet verkar ha öppnats spontant pg a dålig förslutning utan tejp. 

 

Åtgärd: 

Kontakt tagen per telefon med rektor på berörd avlämnande skola 

Kontakt tagen med postansvarig på kommunhuset i Lindesberg som informerar sina 
anställda om att försöka söka efter innehållet i kuvertet. 

Skriftlig information om avvikelsen skickad till verksamhetschef i avlämnande kommun 
 

Avvikelse 17: Öppnat brev med läkemedelslistor och namn på patienter 
inom hemsjukvården 
Beskrivning av avvikelsen: 

I skolsköterskans postfack ligger ett brunt öppet cirkulationskuvert adresserat till Mattias 
ssk? I det öppna ”brevet” ligger två läkemedelslistor på två olika patienter. Där finns 
information om namn, personnummer, givna läkemedel samt vid vilka åkommor läkemedlet 
ska ges te x ångest. 

Åtgärd: 

Skriftlig information om avvikelsen skickad till berörd verksamhetschef (MAS) inom 
hemsjukvården Lindesbergs kommun  
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Avvikelse 18: Oklarheter om remiss till annan vårdgivare skickats då 
remissbekräftelse ej kommit 
Beskrivning av avvikelsen: 

Det finns uppgifter i PMO journal att en remiss är skriven från skolläkare till mottagning 
inom regionen. Skolsköterska reagerar på att det dröjt innan remissbekräftelse och eller svar 
kommit från mottagningen. Skolsköterska kontaktar då vårdnadshavare som inte hade 
uppgifter. Kontakt tas då med den berörda mottagningen som ej fått remissen.  

Åtgärder i anslutning till händelsen: 

Kontakt med vårdnadshavare, tidigare skolsköterska, MLA, mottagningen inom regionen som 
remissen var ställd till. 

Skolsköterskan skickar remissen med förklarande brev till mottagningen inom regionen som 
remissen var ställd till. 

Bakomliggande orsak: 

Kommunikation 

Brister i kommunikation om ansvarsfördelning gällande remisshantering 

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer 

Oklart om remissen kommit bort i posthantering? 

 Förslag till åtgärd: 

Information och analys ska genomföras inom skolsköterskegruppen om händelsen och 
rutiner runt remissförfarande 

 

Avvikelse 19: Lärare gjorde en annan medicinsk bedömning än 
skolsköterskan  
Beskrivning av avvikelsen: 

Ett barn har lekt på skolgården tillsammans med annat barn. I samband med leken har barnet 
tappat balansen och fallit framåt mot marken. Barnet tog emot sig med höger hand och fick 
mycket ont. Skolsköterska uppsöktes efter att lärare skickat barnet till henne. Skolsköterskan  
bedömde att skelettskada inte kunde uteslutas. Skolsköterskan gick till barnets klassrum för 
att informera lärare om sin bedömning och därifrån kontakta vårdnadshavare och uppsöka 
akut vård. Trots skolsköterskans bedömning och mot hennes inrådan beslutade lärare efter 
en egen test på barnets förmåga att hålla en penna att barnet skulle vara kvar sista lektionen. 
Dagen efter återkopplades att barnet hade en fraktur i handen och hade fått en gipsskena. 

Åtgärder i anslutning till händelsen: 

Skolsköterska kontaktar rektor och beskriver händelsen.  
Information och konsultation med MLA efter den beskrivna händelsen 
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Bakomliggande orsak: 

Utbildning och kompetens 

Eleven kom ensam till skolsköterskan vid ”Drop In” mottagning vilket inte är önskvärt vid 
akuta skador  
Läraren gick emot den medicinska bedömningen. Eleven utsattes för risk för ytterligare 
skada genom det test läraren utförde och kvarhållande i skolan. 
 
Förslag till åtgärd: 
Underlaget till avvikelsen med åtgärdsförslag är skickat till ansvarig rektor på berörd skola  
 
Avvikelse 20: Skolhälsovårdsjournal skickad till två skolor  
Beskrivning av avvikelsen: 

SHV journal skickas elektroniskt i PMO till skola 1 utanför kommunen efter skriftligt 
medgivande utifrån interna rutiner. Skolsköterskan upptäcker dagen efter att hon har 
ytterligare en medgivandeblankett från skola 2 utanför kommunen som önskar journalen. 
Båda blanketterna är undertecknade av vårdnadshavare men med tre månaders mellanrum. 
Medgivandeblanketten för skola 1 hanterades av en skolsköterska som fått den i internpost 
enligt rutin. Medgivandeblankett 2 scannades in och hanterades av annan skolsköterska på 
den skola eleven då gick. 
 Åtgärder i anslutning till händelsen: 

Kontakt tas mellan de två skolsköterskorna 

Kontakt tas med skolsköterska på den skola eleven är skriven på dvs skola 2 för bekräftelse 
att eleven går där. SHV journal skickas därefter elektroniskt 

Kontakt tas med skolsköterska på skola 1 om det inträffade. Journalen har ej kommit fram till 
hennes inkorg, men om den gör det kommer hon att radera den. 

Kontakt tas med MLA om det inträffade 

 
Bakomliggande orsak: 

Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer 

Då två medgivande inte kom till samma mottagare i Lindesbergs kommun, och med några 
månaders mellanrum, uppmärksammades inte att två medgivande kommit in. Medgivande 2 
hanterades inte heller enligt rutin 

Förslag till åtgärd: 

Information och analys ska genomföras inom skolsköterskegruppen om händelsen och 
rutiner runt överföring av journal mellan skolor 
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 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Björn Österby 
 0581-811 89 
bjorn.osterby@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Beslut om hyres- och matkostnader för elever vid Lindeskolan 

Förslag till beslut 

Nämnden förtydligar beslut §35/2020 gällande punkten om matkostnader för 
elever vid Lindeskolan enligt följande: 

 

Vårdnadshavare till elever på idrottscollege samt myndiga elever, med 
boende på Lindeskolans elevhem eller i andra lägenheter ska inte faktureras 
för sina matkostnader. Avgiftsfriheten ska gälla från och med 2020-04-01 och 
för resterande del av vårterminen 2020 eller tills Lindeskolan återgår till 
ordinarie undervisning. De matkostnader som redan fakturerats ska 
krediteras fakturamottagarna. 
  

Ärendebeskrivning 

Vid Lindeskolan finns ett idrottscollege. Vissa elever som studerar vid 
Idrottscollege bor på elevhem eller i andra lägenheter som subventioneras av 
kommunen. De flesta eleverna har ett inackorderingsbidrag från sin 
hemkommun, detta bidrag täcker en del av kostnaderna för boendet. Eleverna 
får även erbjudande om att kunna beställa matlådor via skolan. 
 
Under pågående Coronapandemi har verksamheten vid Lindeskolan gått över 
till undervisning via fjärr- och distansundervisning. De elever som har en 
lägenhet har flyttat tillbaka till sina hemorter. Från vissa vårdnadshavare 
finns önskemål om att inte behöva betala hyran och mat under rådande 
omständigheter. 
 
I dagsläget faktureras vårdnadshavare/elev för kostnaderna för mat och hyra. 
För kommunens del så rör det sig om intäkter på omkring 160 000 kr i 
månaden för hyror. För mat faktureras omkring 16 500 kr per månad. 
 
Vid sitt sammanträde den 20 april 2020 beslutade barn- och 
utbildningsnämnden att inte fakturera vårdnadshavare/elever för 
matkostnad samt att fortsätta fakturera hyran för lägenheterna.  

 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Gymnasiechefen 
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 Sammanträdesdatum:  

Barn- och utbildningsnämnden  2020-04-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§35/20   Dnr: BUN 2020/24 

 

Beslut om hyres- och matkostnader för elever vid 

Lindeskolan 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
1. inte fakturera vårdnadshavare/elever för matkostnad under 

vårterminen 2020 
2. fortsätta fakturera hyran för lägenheterna 
 
Ärendebeskrivning 

Vid Lindeskolan finns ett idrottscollege. Vissa elever som 
studerar vid Idrottscollege bor på elevhem eller i andra 
lägenheter som subventioneras av kommunen. De flesta 
eleverna har ett inackorderingsbidrag från sin hemkommun, 
detta bidrag täcker en del av kostnaderna för boendet. Eleverna 
får även erbjudande om att kunna beställa matlådor via skolan.  

Under pågående Coronapandemi har verksamheten vid 
Lindeskolan gått över till undervisning via fjärr- och 
distansundervisning. De elever som har en lägenhet har flyttat 
tillbaka till sina hemorter. Från vissa vårdnadshavare finns 
önskemål om att inte behöva betala hyran och mat under 
rådande omständigheter. 

I dagsläget faktureras vårdnadshavare/elev för kostnaderna för 
mat och hyra. För kommunens del så rör det sig om intäkter på 
omkring 160 000 kr i månaden för hyror. För mat faktureras 
omkring 16 500 kr per månad.  

 
Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
1. inte fakturera vårdnadshavare/elever för matkostnad 
2. fortsätta fakturera hyran för lägenheterna 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

Linda Svahn (S) föreslår att det läggs till att punkt 1 gäller under 
vårterminen 2020. 

Beslutsgång 
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 Sammanträdesdatum:  

Barn- och utbildningsnämnden  2020-04-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande ställer Linda Svahns (S) förslag om, att punkt 1 
gäller under vårterminen 2020, mot avslag och finner att 
nämnden beslutar enligt Linda Svahns (S) förslag.   

_____ 

 
För kännedom: 

Ekonomienheten  

Förvaltningschef 
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Barn- och utbildningsnämnden  2020-04-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Björn Österby 
 0581-811 89 
bjorn.osterby@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Uppföljning av kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål – 

lägesrapport per sista april 2020  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att tacka för informationen och vidarebefordra lägesrapporten till 

kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 

På nämndens sammanträde den 11 maj redovisar förvaltningschefen och 
utvecklingsstrategen lägesrapport per den sista april 2020. 

Rapporten behandlar i stor utsträckning den pågående Corona-pandemin och 
de påverkningar denna haft för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter. 

Avseende nämndens aktuella utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer knutna till 
grunduppdraget redovisas dessa i den kommande delårsredovisningen för 
perioden januari – oktober 2020. 

 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 

Bilagor: 

Lägesrapport för BUF per sista april 2020 
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Barn- och utbildningsnämnd 

 
  



  

Barn- och utbildningsnämnd, Lägesrapport April 2020 2(8) 

1 Verksamhetsuppföljning 
Barn- och utbildningsnämnden fullgör, genom att själv anordna eller genom att köpa 
skolplatser, kommunens uppgifter inom utbildningsområdet. Nämndens ansvar omfattar 
förskola, fritidshem, förskoleklass, grund- och grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola 
och kulturskola. 

Barn- och utbildningsförvaltningen gick in i 2020 med en rad identifierade 
utvecklingsområden. 

1. Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen inom nämndens verksamheter i Lindesbergs kommun måste stärkas, hela 
vägen från förskola till gymnasieskola. Arbetet med detta ska genomsyra hela nämndens 
arbete. Det systematiska kvalitetsarbetet fokuserar på kvalitetshöjande insatser inom hela 
förvaltningen och nämnden. Varje enhet strävar efter att höja måluppfyllelsen inom 
respektive utvecklingsområde. Ett fortsatt arbete för att förbättra elevernas resultat är viktigt 
framöver. Särskilt elevers behörighet till gymnasieskolan och gymnasieelevernas resultat är 
viktiga. Detta är den stora utmaningen för kommunens skolor och flera olika åtgärder har 
påbörjats för att öka måluppfyllelsen. 

2. Kompetensförsörjning  
Det blir allt svårare att finna personal med rätt behörigheter till förskola och skola. Det 
handlar till exempel om skolledare, förskolelärare, lärare, fritidspedagoger, 
specialpedagoger/speciallärare och personal till olika funktioner inom elevhälsa. 

Ledarskapet inom skolan är av största vikt för att helheten ska fungera. Att utveckla, behålla 
och rekrytera ledare/chefer är en nyckel till stabilitet och utveckling i organisationen. Ett 
arbete med att identifiera framtida ledare inom nämndens verksamhetsområde är inlett. 

3. Ekonomi 
Barn- och utbildningsnämndens 10 verksamheter visade för 2019 på -14,5 mnkr (-2,3 % av 
årsbudget 617,9 miljoner kronor). Inför 2019 beslutades om minskad budgetram med -9,3 
mnkr för barn- och utbildningsnämnden. 

De 3 största verksamheterna visade alla ett underskott mot budget, gymnasieskola -9,7 mnkr, 
grundskola -5,9 mnkr och förskola -0,3 mnkr. 

En stor del av underskotten handlade om asylavslag från Migrationsverket. Gymnasieskola -
1,0 mnkr, grundskola -3,6 mnkr, förskola -1,4 mnkr och särskola -0,5 mnkr. En annan del av 
budgetunderskotten rörde sena beslut om budget 2019. Avveckling av förskolan Lönngården, 
skolenheterna Ramsberg och Rockhammar beslutades under 2019 och ger helårseffekt först 
år 2020. 

Corona-pandemin och dess utmaningar 
Under våren 2020 drabbades Lindesberg, precis som resten världen, av den fortfarande 
pågående Corona-pandemin. För barn- och utbildningsnämndens verksamheter har 
effekterna varit påtagliga, kanske särskilt för gymnasieskolan som efter beslut av regeringen 
gått över till distansundervisning. 

Verksamheterna har hanterat utmaningarna som Corona-pandemin inneburit på ett mycket 
bra sätt och från alla verksamheter rapporteras om ett ökat kollegialt samarbete. 
Förvaltningen kan också se att den digitala kompetensen hos personalen tagit stora kliv 
framåt. I samband med chefsdag den 14 maj kommer ytterligare kompetensfortbildning i 
Teams att erbjudas till alla chefer i förvaltningen. 

Förskola 

Förskolans verksamhet har kunnat fortgå på samtliga enheter. I slutet av april var hälften av 
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barnen tillbaka i verksamheten på de flesta av enheterna, men på vissa enheter är fortfarande 
många barn hemma. 

Under pandemin har verksamheten i stor utsträckning ökat barnens utevistelse, och barnen i 
omsorgen är generellt sett friskare än tidigare. 

Vädjan om hålla hemma barn med s.k. 15-timmarsplacering har gått ut till föräldrar. 
Förvaltningen har föreslagit nämnden att de föräldrarna ska kunna ansöka om reduktion av 
sin barnomsorgsavgift. Föräldrar till barn med annat modersmål och 15-timmarsplacering, 
som börjar förskoleklass till hösten, har däremot uppmanats att ha sina barn i verksamheten, 
för att dessa ska kunna fortsätta sin utveckling av det svenska språket. 

Samarbetet mellan förskola och äldreomsorg har pausats. 

Personalläget på enheterna har varit stabilt under perioden, men det finns en förklarlig oro 
bland personalen. Förvaltningen har arbetat aktivt med att förtydliga att arbetet fortgår enligt 
de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i 
regionen. 

Grundskola  

Tidigt under pandemin hade ett par av grundskolorna i kommunen ett större antal ur 
personalen hemma då de uppvisade förkylningssymtom och i enlighet med riktlinjerna från 
Folkhälsomyndigheten stannade hemma från jobbet. Under viss period kunde verksamheten 
på Stadsskogsskolan fortsätta, bl.a. med stöd från personal från Lindeskolan. Veckan före påsk 
blev dock situationen ohållbar och skolan tvingades växla över till distansundervisning under 
fyra dagar. Från den 7 maj har även Storåskolan efter beslut i arbetsutskottet möjlighet att vid 
behov bedriva distansundervisning. 

På de flesta enheter har dock personalsituationen varit stabil och undervisningen har kunnat 
genomföras som vanligt, dock med ett varierande antal av eleverna hemma. 

Distansundervisningen har fungerat mycket väl. Till stor del beror detta på att skolorna var 
förberedda på ett scenario där de skulle bli tvungna att gå över till distansundervisning, och 
samtliga skolor hade i början av pandemin under en dag tränat på undervisning med hjälp av 
de tekniska plattformar som finns att tillgå. 

Gymnasiet  

Sedan den 18 mars har gymnasieskolan genomfört utbildning via distansundervisning. 
Undantag har gjorts för vissa praktiska moment, t.ex. på Fordonsprogrammet. Skolan har 
också arbetat aktivt med att hitta lösningar för elever i behov av särskilt stöd. 

Erfarenheterna av distansundervisningen är positiva. Personalen har genom god kollegial 
samverkan och i samarbete med IT-avdelningens personal hittat fungerande lösningar för att 
tillförsäkra eleverna en kvalitativ distansutbildning . Under maj genomför Skolinspektionen 
en granskning av distansundervisningen på gymnasieskolor runt om i landet. Den del av 
granskningen som är slutförd visar att Lindeskolans distansundervisning klarar sig utan 
anmärkningar och rekommendationer. 

Personal har stöttat upp i andra verksamheter. Bl.a. har trygghetssamordnaren gjort insatser 
tillsammans med fältassistenterna och vissa elevassistenter har haft andra uppdrag på ett par 
av grundskolorna. 

Flera aktiviteter har ställts in, t.ex. karnevalen och idrottsgalan. Planering för att kunna 
genomföra studenten på ett säkert sätt har skett i samverkan med eleverna. 

Elevhälsa  

På vissa enheter har ett större antal elever stannat hemma pga. oro för smittorisken. 
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Förvaltningen och skolorna tillsammans har informerat om det arbete och förhållningsregler 
som finns på skolorna i syfte att lugna oroliga vårdnadshavare. Glädjande nog syntes ett 
trendbrott i samband med påsklovet då flera skolor rapporterade om ett ökat antal elever 
som kom tillbaka till undervisningen. 

Personal från elevhälsan har förberett sig för att stötta upp i andra förvaltningar, bl.a. har två 
skolsköterskor gjort en provdag i hemtjänsten. 

Vaccinationer och hälsosamtal genomförs enligt plan. 

Överlag ser personalläget stabilt ut inom elevhälsan. 

IT/Vaktmästeri/Administration 

Pandemin har medfört förändrade krav på den service som IT-avdelningen lämnar till 
verksamheten. Övergången till distansundervisning har inneburit delvis nya behov av stöd i 
de tekniska lösningarna inom Office 365 då mycket av undervisningen sker via Teams. 

En tendens till ökat klotter och förstörelse av teknisk utrustning har kunnat ses, möjligen till 
följd av att personal på skolorna har mindre tid till att hålla uppsikt i verksamheten. 

Till viss del förekommer det att personal inom administrationen valt att arbeta hemifrån. 
Möjligheten till hemarbete är positiv, men förvaltningen följer noga de arbetsmiljömässiga 
konsekvenserna av detta. Bl.a ergonomi på hemarbetsplatsen och de sociala effekterna 
behöver bevakas. 
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1.1 Utvecklingsmål 

Utvecklingsmål Lägesbedöm
ning Analys 

Ökad skicklighet och stärkt 
ledarskap i verksamheten 

Ej genomförd Målet följs upp i samband med delårsrapport 2020. 

Höga förväntningar på alla i 
verksamheten 

Ej genomförd Målet följs upp i samband med delårsrapport 2020. 

Högre närvaro, ökat 
välmående och minskat 
utanförskap 

Ej genomförd Målet följs upp i samband med delårsrapport 2020. 

1.2 Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor Lägesbedöm
ning Analys 

Attraktiv arbetsgivare med 
fokus på arbetsmiljö, 
ledarskap, medarbetarskap 
och kompetensförsörjning 

Ej genomförd  

Friska medarbetare Ej genomförd  

Normer, värden, delaktighet 
och inflytande 

Ej genomförd Målet följs upp i samband med delårsrapport 2020. 

Omsorg, utveckling och 
lärande 

Ej genomförd Målet följs upp i samband med delårsrapport 2020. 

Övergång,samverkan och 
omvärld. 

Ej genomförd Målet följs upp i samband med delårsrapport 2020. 

Utbildningsval - arbete och 
samhällsliv 

Ej genomförd Målet följs upp i samband med delårsrapport 2020. 

Utvecklingsarbete Ej genomförd Målet följs upp i samband med delårsrapport 2020. 
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2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 

2.1 Barn- och utbildningsnämnd 

Drift 

Barn- och 
utbildningsförvaltnin
g 

Nettokostna
d 

Budge
t jan-
april 

Budgetavvikels
e jan-april 

Progno
s helår 

Budge
t helår 

Budgetavvikels
e helår 

Grundskola 79,9 80,1 0,2  241,2  

Förskola 49,5 49,8 0,3  149,7  

Gymnasieskola 45,6 42,4 -3,2  127,3  

Fritidshem 8,5 9,5 1,0  28,4  

Central verksamhet 12,1 12,2 0,1  36,6  

Särskola 4,8 4,8 0  14,5  

Kulturskola 2,6 3,0 0,4  9,2  

Förskoleklass 5,7 5,5 -0,2  16,4  

Gymnasiesärskola 2,1 1,6 -0,5  4,7  

Fritidsgård 0,3 0,4 0,1  1,3  

Totalt 211,1 209,3 -1,8  629,5  

Bedömningen från budgetansvariga inom de 3 största verksamheterna; grundskola, förskola 
och gymnasieskola är att nettokostnaden kommer att överskrida årets budget och ge ett 
negativt resultat. 

Budgetbesluten för 2020 kom mycket sent föregående år. Verksamheten arbetar med att 
minska kostnaderna, men flera av dessa kommer inte att påverka våren 2020. Störst 
utgiftspost är lönekostnad för personal och kräver tidiga budgetbeslut för effekt under 
vårtermin. 

Nuläget visar att de fyra första månaderna lämnar ett underskott mot budget med -1,8 Mnkr. 
Bakom dessa siffror finns flera faktorer som påverkar resultatet både positivt och negativt för 
kommande månader av 2020. Samtidigt finns inte alla utlovade ersättningar med kring Covid-
19 och i och med det har kommunledningen beslutat att prognos inte ska presenteras i väntan 
på budgetbeslut. 

I drifttabellen ovan per sista april saknas utlovade ersättningar från staten för exempelvis 
sjuklöner under april. Skolmåltider där antalet serverade portioner minskat kraftigt (i och 
med konsekvenserna av Covid-19) är inte avstämda mot Kommunstyrelsen och 
måltidsenheten. Lokalkostnader för ny- och ombyggnation av Brotorpsskolan och nya 
Lindbackaskolan förväntas bara delvis belasta 2020 under hösten. Dialog med SBB angående 
minskade lokalvårdskostnader i samband med distansundervisning på gymnasieskolan 
kommer att inledas inom kort. 

Verksamheterna har vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna 2020. När det gäller 
lönekostnader har dessa sjunkit i jämförelse med samma period 2019. 2020-01—2020-04 
uppgick lönekostnaderna exklusive lagstadgade personalomkostnadspålägg till 149 896 tkr. 
2019-01—2019-04 var motsvarande kostnad 153 704 tkr. 

En förklaring till detta är vidtagna åtgärder i och med minskad budget 2020, i jämförelse med 
året innan. Även minskat antal asylsökande i verksamheterna påverkar lönekostnaderna. 
Vikariekostnader och sjuklöner i och med konsekvenser av Covid-19 ska också beaktas och 
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gör prognosen för helåret 2020 svårare än tidigare. Riktmärket för budgetavvikelse per sista 
april indikerar att när semesterersättningar kommer till sommaren så kommer 
budgetavvikelsen att öka. Semesterskuld är inte med per sista april och ska finansieras inom 
budget för helåret. Samtidigt sker personalförändringar kontinuerligt under hela året efter 
verksamheternas behov och budget, vilket kan mildra underskottet i och med att 
besparingsåtgärder kommit längre än i dagsläget. 

Grundskola  
Som en följd av ökat elevantal tidigare år är utmaningen att finansiera alla 
undervisningskostnader inom en budget som tidigare var avsatt för betydligt färre elever. 
Elevantalet har ökat med över 200 elever. Skolverket aviserar behov av ytterligare satsningar 
i Lindesbergs kommuns grundskolor för en ökad likvärdig grundskola. I år uppgår det 
statsbidraget till 18 750 653 kronor. 

Förskola 
Under föregående år ökade antalet barn i förskolan med ca 20 barn. 2019 var andelen hos 
fristående förskola 14,3 %. Utmaningen för verksamheten inom ekonomi är det ökade 
barnantalet. För hösten 2019 och våren 2020 finns statsbidrag för mindre barngrupper på 
5 369 000 kr. Redovisning för denna period sker hösten 2020. Det ger en viss osäkerhet kring 
finansiering av kostnader bakåt till juli 2019. Vid minskat statsbidrag försvinner finansiering i 
verksamheten via resursfördelningsmodellen i förskola. Avgörande är barnantal per 
avdelning och över tid är prognos svår inte minst med förändringar beslutade av 
Migrationsverket och de asylsökande barnen. 

Gymnasieskola 
Gymnasieskolan visar en negativ avvikelse på -3,2 Mnkr. Det beror först och främst på 
minskade asylintäkter samt ej genomförda besparingar inför 2020. Jämfört med 2019 har 
gymnasieskolan tappat 6,8 Mnkr i asylintäkter från Migrationsverket. Det totala 
besparingskravet för gymnasieskolan under perioden 2019–2020 uppgår till 7,9 Mnkr och 
verksamheten arbetar hårt med olika åtgärder för att minska det förväntade underskottet. 
Flera besparingar kommer att genomföras inom Språkintroduktion och övriga program under 
höstterminen. Det är svårt att i dagsläget uppskatta de förväntade interkommunala intäkterna 
under höstterminen men de preliminära ansökningssifforna visar på en ökning inom flera 
olika program. Även avslag avseende asylintäkter inom Språkintroduktionen kan få både 
positiv och negativ påverkan på resultatet vid årets slut. 
Coronapandemin har skapat en extraordinär situation för gymnasieskolan. De ekonomiska 
följderna av Coronakrisen är svåra att beskriva i dagsläget. Både måltidskostnaderna och 
lokalvårdskostnaderna i år borde bli lägre än förra året. Samtidigt ser vi minskade intäkter 
från elevhemshyrorna och försäljningen inom de yrkesförberedande programmen. De 
positiva effekterna av distansundervisningen inom gymnasieskolan är många. Enligt en av 
rektorerna har eleverna visat ett stort ansvarstagande, vilket har gjort att övergången till 
distansundervisning har gått väldigt bra. Även den rapporterade närvaron har varit högre 
bland eleverna i och med distansundervisningen. Alla elever i årskurs 3 kommer att nå sin 
studentexamen i tid. Att undervisa på distans fungerar bra tack vare digitala verktyg och 
läromedel. 

Kulturskolan 
Kulturskolans avvikelse per sista april uppgick till +0,4 Mnkr. Det kan förklaras av lägre 
personalkostnader där en del av utfallet finansieras av externa medel från Kulturrådet. 
Kostnaderna för förbrukningsinventarier och korttidsinventarier blev lägre än budgeterat 
men förväntas att öka under höstterminen. 

Gymnasiesärskolan 
Gymnasiesärskolan har en negativ avvikelse på -0,5 Mnkr per sista april. Anledningen är 
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högre undervisningskostnader än budgeterat. Orsaken är att ökat antal elever leder till ökat 
antal inköpta lärartjänster från Lindeskolans yrkesprogram. Det kan bli möjligt med 
nedskärningar till höstterminen i takt med att elever som utvecklats behöver mindre 
resursstöd. Osäkerheten är dock stor när det gäller elevantal och behov av resursstöd samt 
omfattningen av ämneslärare från Lindeskolan. 

Övriga verksamheter prognostiserar inga eller mindre avvikelser i ekonomin mot budget. 
När det gäller förskoleklass & fritidshem ses de ofta i en samlad bild hos budgetansvarig för 
grundskola. 

Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2020 Budgetavvikelse 
helår 

Inventarier 
Brotorpsskolan 0 2,5 3,5 1,0 

Lindbackaskolan 0 0 4,0 4,0 

Inventarier grundskolan 0 1,0 1,0 0 

Undervisningsinventarier 0 1,0 1,0 0 

Totalt 0 4,5 9,5 5,0 

     

Upparbetningsgraden för Barn- och utbildningsnämndens investeringar förväntas bli lägre än 
beslutad budget 9,5 Mnkr. 

Flera av projekten är pågående projekt över perioden 2020-2022. Färdigställande av 
grundskolorna Brotorpsskolan och Lindbackaskolan pågår med ny- och ombyggnation men är 
inte klara att utrusta för undervisning. 

4,0 Mnkr av årets budget är överfört från föregående års investeringsbudget. Av årets totala 
investeringsutrymme i Barn- och utbildningsnämnden förväntas 5,0 Mnkr belasta år 2021. 
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 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av coronapandemin har frågan om distansnärvaro för 
ledamöter aktualiserats.  

I nya kommunallagen finns möjligheten att som ledamot och ersättare delta 
vid politiska sammanträden på distans. Då måste kommunfullmäktige ta ett 
beslut om att godkänna detta.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 om att ändra i samtliga 
nämnders reglementen för att möjliggöra för deltagande via distans. I vanliga 
fall går dessa ärenden via samtliga nämnder vidare till kommunstyrelsen och 
slutligen till kommunfullmäktige. Med anledning av coronapandemin fanns 
inte tid för att låta ärendet gå via nämnderna. Detta ärende kommer därför 
från kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden för kännedom.  

 

 

Thomas Lindberg Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Nämndsekreteraren 

 

 

Bilagor: 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
Beslut från kommunfullmäktige 27 april 2020 
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 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ebba Birgitta Jansson 
   
ebba-birgitta.jansson@lindesberg.se 
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Barn- och utbildningsnämnden. 
 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

covid-19, tillika Coronaviruset 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Thomas Lindberg informerar om barn- och 
utbildningsförvaltningens arbete gällande coronapandemin. 

Thomas presenterar en djupare analys av elevfråvaro. Vid förra 
sammanträdet fick Thomas i uppdrag från nämnden att presentera detta. 

 

Thomas Lindberg Ebba Jansson 
Förvaltningschef Handläggare 

 
 

Bilagor: 

Power Point-presentation.  



Information gällande Covid-19, 
Coronaviruset

BUN den 16 mars 2020
BUN den 20 april 2020 uppdatering
BUN den 11 maj 2020 uppdatering



Information

• Aktuellt läge i förvaltningens olika delar

• Planeringen just nu, inom två veckor, från tre veckor och framåt



Covid-19 elevfrånvaro och betyg

Antalet elever som är hemmavarande pga vårdnadshavares oro för 
Covid -19 

• Före påsk, frånvaro över en vecka; 50 elever

• Efter påsk, frånvaro över en vecka; 25 elever 

• Sätta betyg vid Corona, vilka problem finns kopplat till detta?

• Lunch till elever på gymnasieskolan, rapport

• Regler gällande Studentfirande åk 9 grundskolan samt åk 3 gymnasiet



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2020-05-05  BUN 2020/47 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Björn Österby 
 0581-811 89 
bjorn.osterby@lindesberg.se 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Beslut om avgiftsreduktion för vårdnadshavare med barn med 

15-timmarsplacering i förskoleverksamheten  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att nämnden beviljar avgiftsreduktion på 50% till de vårdnadshavare 

som hörsammar förvaltningens önskemål om att barn med 15-
timmarsplacering hålls hemma under den pågående Corona-pandemin. 

 
 Avgiftsreduktionen avser de barn med avgiftsbelagd 15-

timmarsplacering där vårdnadshavare är föräldralediga eller 
arbetssökande. 

 
 Möjligheten att ansöka om avgiftsreduktion ska gälla från den 15 mars 

2020 och framåt, så länge förvaltningens önskemål om att barn med 
15-timmarsplacering hålls hemma fortsätter att gälla. 

 
 Förvaltningen återkommer på nämndens sammanträde i juni 2020 

med en redogörelse för antalet vårdnadshavare som ansökt om 
avgiftsreduktion. 

 

Ärendebeskrivning 

För att säkerställa att barn- och utbildningsförvaltningen har en god 
beredskap i samband med den pågående Corona-pandemin har följande 
önskemål till vårdnadshavare i förskolan sedan tidigare framställts:  

 

”Med anledning av de nya råden att alla, även vår personal, med milda 
symtom ska hålla sig hemma kommer behoven av vikarier att öka i våra 
verksamheter. Därför önskar vi att alla föräldrar med barn med 15-
timmarsplacering håller sina barn hemma, även om barnet är friskt.” 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen menar att det är en rimlig eftergift att låta 
de vårdnadshavare som följer förvaltningens önskemål få en reduktion av sin 
avgift för den tid de håller sina barn hemma från förskolan. 

 

Reduktionen föreslås i allt väsentligt följa samma rutin som den för 
vårdnadshavare som har barn som varit hemma med sammanhängande 
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sjukfrånvaro på mer än 30 dagar.  Avgiften reduceras då med 50% under 
sjukperioden. 

 

Förvaltningen arbetar med att ta fram en e-tjänst för ändamålet. 

Konsekvenser 

Minskade intäkter i barnomsorgsavgifter av svårbedömd omfattning. Möjligen 
går dessa att kompensera med de statliga medel, öronmärkta för Corona-
kostnader, som kommer att gå att ansöka om. 

Ökad arbetsbelastning för berörda administratörer. Svårbedömd omfattning 
då antalet ansökningar är osäkert. 

 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Enhetschef administratörer, BUF 

För kännedom: 

Verksamhetschef förskolan 
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