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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan 2020
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan 2020 godkänns.
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan 2020 godkänns.
Ärende
Lagen om patientsäkerhet innehåller krav på vårdgivaren att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga vårdskador
inom verksamheten. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och
tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra
patientsäkerheten. Lagen kräver att en årlig patientsäkerhetsberättelse upprättas
som ska vara färdig senast den 1 mars varje år. Centrala elevhälsan har därför
tagit fram en patientsäkerhetsberättelse över elevhälsans medicinska insats i
Linköpings kommuns skolor år 2020.
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Den beskriver vad som gjorts för att identifiera, analysera och reducera risker
och negativa händelser i vården samt vilket resultat som uppnåtts i
patientsäkerhetsarbetet. Vidare beskrivs hur elevhälsans personal bidragit, men
även hur elevers och vårdnadshavares synpunkter hanteras.
Patientsäkerhetsberättelsen utgör en del i att kvalitetssäkra kommunens hälsooch sjukvårdsverksamhet.
Med anledning av Covid-19 har elevhälsan under 2020 arbetat under prioriterat
uppdrag. För skolsköterskor har vaccination och hälsokontroller ingått i det
prioriterade uppdraget. Psykologer har prioriterat utredning för att avgöra
målgruppstillhörighet för särskolan. Skolläkare har genomfört
skolläkarmottagning utifrån prioriterade ärenden. Det har varit en omfattande
påverkan på verksamheten med anledning av pandemin. Förändringar i
arbetssätt med anledning av att hålla ner antalet fysiska kontakter, att
gymnasieskolans elever periodvis har fått sin undervisning på distans och ökat
tryck på verksamheten både genom centrala riktlinjer och tryck från
allmänheten. Det har varit en ojämn arbetsbelastning utifrån ökad frånvaro hos
både personal och elever.
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden
och barn- och ungdomsnämnden godkänner upprättad
patientsäkerhetsberättelse för 2020.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Patientsäkerhetsberättelse 2020
Patientsäkerhetsberättelse 2020
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Bakgrund
Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa
strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år.
Den beskriver hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och
minska riskerna i vården. Patientsäkerhetsberättelsen innehåller även en
beskrivning av hur vårdpersonalen bidragit, men även hur patienters och
närståendes synpunkter på patientsäkerheten har hanterats.
Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de resultat som uppnåtts
under föregående år.
Ekonomiska konsekvenser
Eventuella åtgärder hanteras inom nämndernas respektive ekonomiska ram.
Kommunala mål
Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.
Uppföljning och utvärdering
Patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 2 mars 2021.
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