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Ledningssystem för kvalitet SOSFS 2011:9 är en viktig författning för EMI och något alla i 

ledningsfunktioner ska till sig om jobba aktivt med. I denna föreläsning berörs inte denna 

författning i någon större grad. Uppmaningen till alla verksamhetschefer är att läsa den och 

aktivt jobba med sitt ledningssystem, verksamhetens processer och rutiner. Där börjar man 

bygga grunden för patientsäkerheten. 

 

Behöver vi tänka så mycket på patientsäkerhet inom EMI där vi inte har potenta läkemedel, 

utför avancerade behandlingar osv. Svar JA. 

Patientsäkerhetslagen ska följas och den anger några ansvarsområden för 

verksamhetscheferna. 

 

Patientsäkerhetlagens syfte är att främja en hög patientsäkerhet inom all hälso- och 

sjukvårdsverksamhet. Systematiskt patientsäkerhetsarbete ska syfta till att alla typer av 

händelser som medför eller skulle kunna medföra vårdskador ska förebyggas. 

 

HSL anger att det ska finnas den personal som behövs för att ge en god vård. Skolsköterska 

och skolläkare, i egenskap av hälso- och sjukvårdspersonal, har en skyldighet att bidra till att 

hög patientsäkerhet upprätthålls. 

 

Personalens kompetens är en förutsättning för både möjligheten att ge god och säker vård och 

för att kunna medverka i kvalitetsarbetet. Kompetensutveckling för personalen och en väl 

planerad personalförsörjning är grundbultar om den som driver verksamheten vill främja 

patientsäkerhet, utveckla verksamheten och uppnå en hög kvalitet. 

 

patientsäkerhet = skydd mot vårdskada 

kvalitet = uppfylla gällande krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter 

 

Kvalitetsmått för EMI är ett verktyg som kan användas. 

 

Ett sätt att arbeta systematiskt med patientsäkerhet inom EMI där personalen arbetar utspridda 

på många skolenheter kan utöver riskanalyser och egenkontroll vara patientsäkerhetsronder. 

Ledningen kan skapa sig en egen bild av läget genom att ha en dialog direkt med personalen i 

verksamheten. 

 



Vårdgivaren ska varje år, senast 1 mars, upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Vad en sådan 

ska innehålla styrs via lagar. Mall finns hos Sveriges kommuner och regioner. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgånglig för alla som vill ta del av den, gäller även 

fristående verksamhet. 

 

När uppstår vårdskador i EMI? 

• När man inte har ett tillåtande klimat (avvikelser och risker rapporteras inte) 

• Vid sjukdom (antingen vakanser eller att måendet gör att arbetet inte utförs korrekt) 

• Vid avsaknad av eller bristfälligt ledningssystem 

• Vid kompetensbrister (hos ledning eller enskild HSL-personal) 

 

Om inte avvikelserapportering fungerar har verksamheten sämre möjligheter att förbättra 

rutiner innan något allvarligt hänt. 

 

Det som under föreläsningen nämndes om kompetens finns att läsa i Kompetensbeskrivning 

för skolsköterska. 

 

Riksföreningen för skolsköterskor. (2016). Kompetensbeskrivning för skolsköterska inom 

elevhälsans medicinska insats, EMI. www.skolskoterskor.se. eller www.swwenurse.se  

 

I höst kommer min bok om patientsäkerhet och kvalitet inom EMI att ges ut av Gothia 

kompetens. Hoppas du vill läsa den och fortsätta utveckla EMI i den verksamhet där du 

arbetar. 
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