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Inledning 

De medicinska insatserna inom elevhälsan omfattar de insatser som skolsköterska och skolläkare 

utför. Skolläkare och skolsköterska står under socialstyrelsens tillsyn och ses som en hälso- och 

sjukvårdsverksamhet och deras insatser ska därför bedrivas i enlighet med hälso-och sjukvårdslagen. 

(1982:763,HSL9) 

De medicinska Insatserna omfattar även förbyggande hälsoarbete I enlighet med socialstyrelsen 

nationella riktlinjer. Avsikten med riktlinjerna är att lyfta fram de arbetsområden som bör prioriteras 

för att tillgodose elevernas behov såsom psykiska och psykosociala hälsoproblem liksom 

stressrelaterade symtom. Därtill framhåller socialstyrelsen vikten av att utveckla goda levnadsvanor 

genom att motverka fysisk Inaktivitet, dåliga matvanor, bruk av alkohol och narkotika liksom osäker 

sex. Detta för att minska risken för framtida livsstilsrelaterade sjukdomar och hälsoproblem som 

fetma, diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. 

Till grund för denna verksamhetsberättelse ligger skolsköterskans organisatoriska förutsättningar i 

form av organisation, /edningsorganisation, resurser samt sko/sköterskans verksamhet. 

Organisationen beskriver elevhälsans medicinska insats geografiskt i kommunen och elevhälsoteam 
samt avtal med andra verksamheter. Ledningsorganisationen beskriver ledningen kring och för 

elevhälsans medicinska insats. Resurser beskriver skolsköterskans tjänstgöringsgrad, skolår samt 

antal skolor och skolläkarresurser. Elevhälsans medicinska insats belyser de årsklassrelaterade 

hälsobesöken enligt socialstyrelsens basprogram samt elevhälsans medicinska hälsopreventiva 

arbete (www.orebroll.se ) Metodbok för elevhälsans medicinska insats, Örebro Kommun. 
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Organisatoriska förutsättningar 

Organisation 

Huvudman för elevhälsans medicinska insatser är Ljusnarsbergs kommun. Till elevhälsans medicinska 

insats räknas skolläkare och skolsköterska med medicinskt ledningsansvar samt övergripande 

medicinsk enhet där skolöverläkare och verksamhetschef i Örebro Ingår. Inom bildningsförvaltningen 

i Ljusnarsbergs kommun är grundskolan ( förskoleklass till årskurs 9) fördelad på två skolor. 

Garhytteskolan; förskoleklass till årskurs 2 och Kyrkbacksskolan; årskurs 3 till årskurs 9 båda belägna 

inom gångavstånd i Kopparberg. Gymnasieskola finns inte inom kommunens egen verksamhet. 

Särskola finns i Ljusnarsbergs kommun och man köper även sådan tjänst samt skolform för elever 
med andra funktionsnedsättningar i annan kommun. 

Skolsköterska och skolläkare ( elevhälsans medicinska enhet ) ingår i skolans elevhälsoteam förutom 

skolpsykolog, kurator och specialpedagoger. Ett avtal finns med den övergripande medicinska 

enheten i Örebro för att erhålla fortlöpande ny information till Metodbok för den medicinska 

enheten, Örebro kommun (www.orebroll.se ) Avtal har funnits mellan Ljusnarsbergs kommun och 

Örebro Läns Landsting om att köpa skolläkarinsatser, detta avtal har nu upphört i och med detta 

läsårs slut. 

Ledn ingsorganisationen 

Elevhälsans medicinska enhet är en lagstadgad kommunal hälso- och sjukvårdsverksamhet för barn 

och ungdomar som regleras av såväl hälso-och sjukvårds/agen (Svenskförfattningssamling, SFS, 

1982:736) samt sko/lagen (SFS,2010:800, 2kap 25-26) Elevhälsans medicinska enhet är en egen 

verksamhetsgren inom skolan. Skolsköterskan med medicinskt ledningsansvar och skolläkare har ett 

gemensamt ansvar för elevhälsans medicinska enhet på den enskilda skolan och utför sina 

arbetsuppgifter under eget yrkes ansvar ( Lag 8 SFS, 1998: 531) om yrkesverksamhet på hälso-och 

sjukvårdens arbete. Socialstyrelsen beslutade 2011-06-28 att införa nya föreskrifter och allmänna råd 

om lednings system för systematiskt kvalitetsarbete dessa trädde i kraft 2012-01-01 (SOSFS 2011:9 ). 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivare dokumentera hur det organisatoriska 

ansvaret för patientsäkerhets arbetet är fördelas inom verksamheten. Genom att skriva en ny 

patientsäkerhets berättelse före den 1: Mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen skall hållas 

tillgänglig för den som önskar ta del av den (SFS2010:659, 3kap 910§ ) Skolsköterska med medicinskt 

ledningsansvar har också anmälningsskyldighet enligt Lex.Maria samt lokal avvikelsehantering inom 

elevhälsans medicinska enhet. Skolsköterskan ska därtill tillsammans med blldningschefen 

dokumentera verksamhetsplanen för elevhälsans medicinska enhet och sammanställa den 

gemensamma verksamhetsberättelsen för elevhälsans medicinska enhet i Ljusnarsbergs kommun. 

1 ledningsorganisationen för den medicinska enheten finns bildningschefen från 

bildningsförvaltningen. Bildningschefen har arbetsledaransvar för skolsköterskan. Bildningschefen 

har ett övergripande ansvar för den medicinska enheten och är kommunens representant för den 

medicinska enheten i länsträffar inom Örebro Län. 
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Tjänster 

Skolsköterskans tjänst har under läsåret 2015-2016 fram till 2016-03-15 utgjorts av 75% vilket inte 

har varit optimalt utifrån arbetsbelastningen med antalet elever och speciellt genom 

arbetsbelastningen av många nyanlända asyl elever som kräver mycket merarbete. 

2015-12-15 lämnade dåvarande skolsköterska in en uppsägning till bildningschefen, då hon erhållit 

annan tjänst närmare sin hemort och i och med detta gjordes tjänsten om till 100% 

2016-03-15 började nuvarande skolsköterska sin tjänst på 100%. 

Avtalet mellan Ljusnarsbergs kommun och Örebro Läns Landsting om att Barnmottagningen 

Lindesbergs Lasarett erbjuder hjälp med skolläkare har upphört i och med detta läsårs slut och i 

skrivande stund har elevhälsans medicinska enhet ingen skolläkare för nästa läsår. 

Lokaler 

Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982: 763 ) anger i 2e § att där det bedrivs hälso- och sjukvård skall 

det finnas den personal och den utrustning som behövs för att en god vård skall kunna ges. Lokalen 

på Kyrkbacksskolan uppfyller dessa krav men inte lokalen på Garhytteskolan. Målet och 

framtidsplanerna är dock att bygga ut Kyrkbackskolan med flera modulhus så att förskoleklassen och 

årskurs 1 och 2 blir sammanslagna inom l<yrkbacksskolan. 

Kyrkbacksskolans lokal har förnyats med en ny patientsäker våg 2016-06-01 
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Elevhälsans medicinska enhet - insatser 

Hälsobesök och vaccinationer 

Hälso-och sjukvård 

Elevhälsans medicinska enhet skall enligt skollagen (SFS 2010:800,2kap 25-26 § erbjuda elever minst 

tre hälsobesök under grundskoletiden. Målet för elevhälsans medicinska insats är att erbjuda 

hälsosamtal och hälsoundersökning i förskoleklass, skolår 1, 2, 4, och 7. 

Förutom hälsosamtalet i årskurs 4 och 7 med enkät som skickas hem tlll vårdnadshavare för 

genomgång av elev och vårdnadshavare och sedan genomgång tillsammans med skolsköterska där 

skolsköterska senare för in uppgifterna från denna enkät i ett webb baserat dataprogram kallat ELSA 

som kan ge statistik över hälsoläget i Örebro Län, ska undersökning av t illväxt, rygg, syn, hörsel och 

medicinsk syo med bl.a kontroll av färgsinne ingå. Skolläkarundersökning skall erbjudas elever vid 

behov och finnas tillgänglig för skolsköterskan för konsultation vid behov. Utöver detta görs en 

begränsad hälsokontroll vid behov i övriga ·årskurser samt uppföljning av kontrollelever. För att 

identifiera och upptäcka funktionssvårigheter, sjukdomar och andra hälsoproblem gör elevhälsans 

medicinska enhet i enlighet med hälso-och sjukvårdslagen en bedömning utifrån sin egen kompetens 

i förhållande till det enskilda fallet och remitterar vid behov vidare till externa instanser såsom t.ex. 

barnläkarmottagningen, barn-och ungdomspsykiatri, dietist, ögonmottagning, öronmottagning, 

optiker, logopedmottagningen med flera. Vid vårdnadshavarens medgivande inhämtas BVC 

journaler, hälsovårdsjournaler från skolor eleven tidigare varit inskriven i. Elevhälsans medicinska 

ehet skall också tillgodose elevers behov av enklare sjukvård. 

I lag SFS 2008:344 regleras asylsökandes rätt till sjuk-och hälsovård inom landstinget. Denna rättighet 

utnyttjas inte alltid, vilket innebär att elevhälsans medicinska insats har ett stort ansvar att tidigt 

synliggöra dessa problem och i möjligaste mån hjälpa eleven till rätt vårdinstans. 

Vaccinationer skall erbjudas enligt socialstyrelsens vaccinations program där vi detta läsår avslutar 

det gamla vaccinationsprogrammet och i och med nästa läsår fullt ut går in i det nya 

vaccinationsprogrammet- i årskurs 2 erbjuds alla elever vaccination av mässling, påssjuka och röda 

hund. I årskurs 6 erbjuds alla flickor vaccination av Gardasil (mot livmoderhalscancer). I årskurs 8 

erbjuds alla elever vaccination av stelkramp, difteri och kikhosta. 

För att vara behörig att ordinera vaccin inom det nationella vaccinationsprogrammet krävs det att 

sjuksköterskan skall ha genomgått specialistutbildning för hälso-och sjukvård för barn och unga, 

öppen- hälso och sjukvård eller den specifika specialist utbildningen för skolsköterskor. 

Nyanlända elever erbjuds kompletterande vaccin och går därefter in i det svenska 

vaccinationsprogrammet i skolan, nytt från 2016-05-01 är att skolsköterska med medicinskt 

ledningsansvar som har specialistutbildning i öppen- hälso och sjukvård, skolsköterska eller Hälso

och sjukvård för barn och unga skall i Örebro Län ges möjlighet att själva efter tydliga mallar ordinera 

kompletterande vaccin för nyanlända elever. Socialstyrelsen kommer att ge tydliga riktlinjer för hur 

detta skall utföras. 
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Hälsofrämjande arbete och folkhälsoarbete 

Det hälsofrämjande perspektivet ska lyftas fram i de enskilda kontakterna med eleverna och via 

hälsosamtalen stärka elevernas självkänsla och stimulera dem till at göra medvetna bra val. 

Elevhälsans medicinska insatser ska medverka i skolans hälsofrämjande arbete. Individperspektivet i 

arbetet ska kompletteras med ett folkhälsoperspektiv. 

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö 

Skolan är elevernas arbetsplats och den ska erbjuda varje elev en god arbetsmiljö, det vill säga goda 

och optimala förhållanden för lä randen, personlig utvecklig och en trygg miljö fri från parfymer, 

dofter av olika slag och andra allergiframkallande saker såsom nötter och från utsatthet och med 

minimala skaderisker. Elevhälsans medicinska enhet ska uppmärksamma brister i skolans fysiska 

miljö. För elevernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö samverkar elevhälsans medicinska enhet 

med elevhälsoteamet och övrig personal inom skolan samt andra aktörer ( Arbetsmiljölagen, 1kap 
3§,3 kap 2:a § och 8-9 §§ i arbetsmiljöverkets författning AFS 2001:1) elevhälsans medicinska enhet 

registrerar olycksfall och skriver olycksfallsrapporter och tillbudsrapporter som ligger till grund för 

olycksfalls förebyggande arbete inom skolorna. Elevhälsans medicinska enhet samarbetar också med 

Astma - allergiförbundet genom allergironder. 

Elever i behov av särskilt stöd. 

Elevhälsans medicinska enhet genomför medicinsk studie- och yrkesvägledning (SYV) och inhämtar i 

aktuella fall samtycke från vårdnadshavare att i samarbete med skolans studie-och yrkesvägledare 

informera och vägleda elever till andra yrkesval beroende på t.ex allergier, astma, färgblindhet. 

Elevhälsans medicinska enhet har i samarbete med studie- och yrkesvägledare granskat en 

informations folder gällande medicinsk SVV. Elevhälsans medicinska enhet har samarbetat med olika 

professioner i elevhälsoteamet gällande utredningar ( psykologisk, medicinsk, social och pedagogisk) 

och möten med både vårdnadshavare och interna och externa samarbetspartners för att underlätta 

skolgången för elever med särskilda behov. Elevhälsans medicinska enhet ingår i elevhälsoteamet, 

där också professionerna, rektor, specialpedagog, kurator och psykolog ingår, elevhälsoteamets 

uppdrag är att fördela åtgärder mellan sina olika professioner efter rektors beslut. Elevhälsoteamet 

träffas varje vecka på respektive skola och går igenom elever med särskilda behov, lärare besöker då 

elevhälsoteamet efter uppgjort schema, protokoll skrivs fortlöpande, elevhälsoteamet på respektive 

skola träffar också de olika arbetslagen en gång i månaden för uppföljning av gjorda insatser. 

Elevhälsans medicinska enhet har under de två månader tjänsten upphöjdes till 100% upprättat 

medicinska rutiner I de fall där personal är behjälplig med egenvård i skolan somt.ex elever med 

diabetes och elever som är i behov av olika mediciner under skoltid. 
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Dokumentation och kvalitetsutveckling 

I patientjournallagen (1985:562 ) och I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1993:20) 

regleras journalföring och hantering av journalanteckningar. Bestämmelser i lagen och i SOSFS 

1993:20 gäller också elevhälsans medicinska enhet. Elevhälsans medicinska enhet dokumenterar i ett 

journalsystem Profdoc CGM som numera kallas PMO. Psykologen dokumenterar också sedan en tid I 

detta journalsystem med spärr där elevhälsans medicinska enhet har en högre sekretess och därför 

inte är åtkomligt för psykologen. Specialpedagoger och kurator skall från och med nästa läsår också 

anslutas till detta journalsystem. 

Elevhälsana medicinska enhet har rapporteringsskyldighet SFS2010:659, 6 kap. 4§ och SOSFS 7 kap. 

2§ p. 

Det är elevhälsans medicinska enhets skyldighet att rapportera till verksamhetschef eller vårdglvare 

när kvaliteten i verksamheten inte beaktas eller tillgodoses. I de fall avvikelsen är ringa skrivs en 

avvikelserapport av medicinsk ledningsansvarig skolsköterska, denna hanteras i verksamheten och 

rapporteras i kommande års patientsäkerhetsberättelse. 

En avvikelserapport har skrivits av den nya tillsatta skolsköterskan med medicinskt ledningsansvar 

angående en händelse som upptäcktes efter att den tidigare skolsköterskan med medicinskt 

ledningsansvar slutat. Händelsen omfattar att den tidigare skolsköterskan med medicinskt 

ledningsansvar missförstått de två nationella vaccinationsprogrammen som legat parallellt under 

flera år och där hon uppfattat att elever födda år 01 skulle få en vaccination av dTp och då skickat ut 

vaccinationsmedgivande till alla vårdnadshavare gällande en 5:e vaccination av dTp. 

Den nya skolsköterskan med medicinskt ledningsansvar uppmärksammade detta och ifrågasatte 

vaccinationerna då hon visste sedan tidigare att det gäller elever födda 02 som Ingår i det nya 

nationella vaccinationsprogrammet och att det är de eleverna som i årskurs 8 nästa läsår ska 

erbjudas denna 5:e dTp vaccination. Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar kontrollerade 

alla elever födda 01 genom att gå igenom deras journaler och såg då att de fått sin Dtp vaccination i 

årskurs 4 och då tillhörde det gamla vaccinationsprogrammet. För säkerhets skull kontrollerade hon 

saken med sakkunnig MLA i Lindesbergs kommun om man i Örebro Län gjort någon ändring i 

vaccinationsprogrammet., men så var inte fallet. Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar 

formulerade då ett brev till elever födda 01 's vårdnadshavare att det skett ett missförstånd och att 

deras barn ej skulle vaccineras med detta vaccin hon fick också radera alla vaccinationsmedgivande 

som scannats in i elevernas journaler och skriva en rättelse, hon tog också kontakt med tidigare 

skolsköterska med medicinskt ledningsansvar och informerade henne om det inträffade. 
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Läsåret 2015~2016 

Detta läsår har byte av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar skett 16-03-15. 

Nytillträdda skolsköterska med MLA har inte haft tillgång till tidigare verksamhetsberättelse ej heller 

hade tidigare skolsköterska med MLA påbörjat en verksamhetsberättelse detta läsår därav blir den 

här verksamhetsberättelsen schematiskt upplagd utifrån gällande verksamhet med nyheter inskrivna 

på de olika områden där ändringar i elevhälsans medicinska enhet gjorts från och med 16-03-15. 
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Anders Nordlund 

Bildningschef 
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