Motion
Barnens rätt till hälsa
Den medicinska elevhälsan i Malmö har under en lång tid varit underfinansierad och
saknat resurser för att genomföra sitt uppdrag. Den senaste patientsäkerhetsberättelsen
från elevhälsan som behandlades av grundskolenämnden den 31 maj visar att gränsen
är nådd.
Enligt patientsäkerhetsberättelsen så är de vanligaste avvikelserna som rapporterats
under 2016 i verksamheten orsakade av faktorer som arbetsanhopning och stress.
Arbetsbelastningen är alltför hög på vissa skolor och arbetsanhopning är vanlig.
Den medicinska elevhälsan i Malmö menar att det snabbt växande antalet elever inom
förvaltningen innebär risk för försämrad arbetsmiljö med ohälsosam stress för
skolsköterskorna. Det finns också en risk att basåtagandena i de nationella
hälsoprogrammen inte hinns med.
Enligt Patientlagen skall dokumentering i patientjournal genomföras snarast i anslutning
till besöket för att förhindra risker eller fel i dokumentationen. Detta åtagande klarar man
inte av att uppfylla på många av stadens skolor, p.g.a. alldeles för stor arbetsbelastning
och arbetsanhopning.
Elevhälsan skriver mycket tydligt i sin patientsäkerhetsberättelse att:
”De senaste årens ökade krav och arbetsbelastning har medfört att vi inte alltid kan
tillgodose en god hälsofrämjande och förebyggande vård. Arbetsbelastningen upplevs
av många skolsköterskor som generellt mycket hög, vilket kan innebära risker för
patientsäkerheten.”
I patientsäkerhetsberättelsen kan man även läsa att skolsköterskor av resursskäl
riskerar att inte hinna genomföra planerade ordinarie åtaganden enligt hälsovårdens
basprogram.
Detta är mycket allvarligt!
Vi Sverigedemokrater ser denna alarmerande patientsäkerhetsberättelse som ett rop på
hjälp. Den medicinska elevhälsan kan inte klargöra på ett tydligare sätt att
underfinansiering och brist på resurser och personal leder till risker för
patientsäkerheten.

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
-

Att uppdra åt grundskolenämnden, att genomföra en utredning som kartlägger de
behov som den medicinska elevhälsan har för att genomföra sitt grundläggande
uppdrag på ett adekvat sätt.

-

Att kommunstyrelsen i enlighet med grundskolenämndens utredning tilldelar
grundskolenämnden de resurser som behövs för att den medicinska elevhälsan
ska genomföra sitt grundläggande uppdrag på ett adekvat sätt.

______________________
Jörgen Grubb (SD)

