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Inledning 

Verksamhetsberättelsen beskriver skolsköterskans förutsättningar beträffande 

organisation, ledningsorganisation, resurser samt skolsköterskans verksamhet. 

Den tar upp områden enligt Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats, 

utarbetat av riksföreningen för skolsköterskor och skolläkarföreningen (2015). 

Elevhälsans medicinska insats (EMI) följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

för sin verksamhet. Uppdraget för EMI, som definieras i skollagen, är att bevara 

och förbättra elevernas psykiska och fysiska hälsa, samt verka för sunda 

levnadsvanor.  EMI målsättning är att främja elevernas hälsa och utveckling. 

Verksamheten skall ha ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv.  

Socialstyrelsen anser att det är av särskild vikt att skolhälsovården är tydlig i det 

hälsopreventiva arbetet (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Organisatoriska förutsättningar 

 

Organisation 

Huvudman för EMI är Ljusnarsbergs kommun. EMI har under läsåret innefattat 

en skolsköterska, som har 75 % tjänst. Skolläkare har under läsåret köpts in 

sammanlagt upp till 80 timmar fördelat på hela dagar. Det medicinska ansvaret 

(SOSFS 2005: 12 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvården) och (§29, 30 hälso- och sjukvårdslagen.) har varit placerat under 

medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA). Detta är anmält till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt gällande lagstiftning, SFS (2010:1 

369). 

 

Ledningsorganisation 

EMI är en lagstadgad, kommunal hälso- och sjukvårdsverksamhet för barn och 

ungdomar.  Den regleras av såväl Hälso- och sjukvårdslagen (Svensk 

författningssamling, SFS 1982: 763) samt i Skollagen (2010:800). Elevhälsans 

medicinska enhet är ett eget verksamhetsområde inom skolan. Skolsköterska och 

skolläkare har ett gemensamt ansvar för EMI på den enskilda skolan och utför 
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sina arbetsuppgifter under eget yrkesansvar enligt patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659).  Ledningsorganisationen för skolsköterskan består av 

bildningsutskottets ledamöter och skolchef vilken samtidigt är verksamhetschef 

för elevhälsan. Personalansvaret för skolsköterskan har, som för övrig personal i 

Elevhälsoteamet (EHT) varit placerat hos rektor Kyrkbacksskolan 6-9. 

 

Resurser 

Elevantal 

Totalt antal elever har under läsåret har varit i genomsnitt 390, från 

förskoleklass till årskurs 9.  

Tjänster 

EMI har under läsåret innefattat en skolsköterska på 75 %. Skolsköterskan har 

distriktssköterskekompetens. 

 

Lokaler och inventarier 

Hälso- och sjukvårdslagen SFS (1982:763) anger i 2: a § att där det bedrivs 

sjukvård, skall finnas den personal och den utrustning som behövs för att god 

vård skall kunna ges. 

Arbetsmiljöverket (2002) anger att det i anslutning till EMI lokaler skall finnas 

vilrum i tyst och lugn omgivning, vilket det under året funnits. Verksamhetens 

lokaler uppfyller kraven på sekretess. Verksamheten har för ändamålet rätt 

utrustning och lokalerna för EMI uppfyller krav enligt SOSFS (2007:19). 
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Skolsköterskans verksamhet 

 

Hälsobesök och vaccinationer 

Som lokal metodbok för verksamheten har Region Örebros metodbok för EMI 

använts, vilken uppdateras årligen. 

EMI skall enligt skollagen (SFS 2010:800) erbjuda alla elever i skolan minst tre 

hälsobesök jämnt fördelade under grundskoletiden. Målet för EMI i 

Ljusnarsbergs kommun, är att erbjuda hälsosamtal och hälsoundersökning i 

förskoleklass, skolår 2, 4, 7. 

Hälsosamtalet anpassas efter barnets ålder och innefattar även medicinsk 

yrkesvägledning och ANDT-samtal (alkohol, narkotika, tobak) i de högre 

årskurserna.   

Förutom hälsosamtal ingår i hälsobesöket, beroende av ålder, undersökning av 

vikt, längd, syn, färgseende, rygg och hörsel. 

EMI i Ljusnarsberg följer svenskt basprogram enligt; 

https://www.regionorebrolan.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-

enheter/Barn--och-ungdomskliniken/Elevhalsans-medicinska-insats/Metodbok/ 

Evidensbaserade hälsoenkäter (ELSA) används i förskoleklass, årskurs 4, 7. Den 

består av två delar: en elevdel och en föräldradel. Svaren från dessa registreras 

av skolsköterska i databasregistret Esmaker. Arbetet runt ELSA-enkäten 

beräknas ta 1 timme av skolsköterskans arbetstid per elev.  

Resultaten sammanställs som statistik av Region Örebro Län. Ljusnarsbergs 

kommun använder samma hälsoenkät som övriga Örebro län, Värmland, 

Dalarna och Malmö. 

Resultatet av dessa enkätsvar ingår som en del i det systematiska kvalitetsarbetet 

för skolenheterna. 
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Generella kontroller samt hälsosamtal 

 

Kontroller genomförda av skolsköterska:  

Förskoleklass 32 elever 

Åk 2  37 elever  

Åk 4  38 elever   

Åk 7  35 elever 

 

Till detta tillkommer uppföljningar av flera elever, i alla årskurser, utifrån 

genomförda hälsobesök. Utöver detta har det genomförts hälsosamtal utifrån 

uppkomna behov efter signaler från bland annat elever, pedagoger, föräldrar och 

EHT. 

 

Vaccinationer 

Vaccinationer ska erbjudas enligt Folkhälsomyndighetens föreskrift om 

vaccination av barn (HSLF-FS 2015:6; HSLF-SFS 2015:11). Avsteg från 

vaccinationsprogrammet får göras genom ordination av den ansvariga läkaren 

(HSLF-FS 2015:6).  

För att vara behörig att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med de 

vaccinationsprogram som finns, skall sjuksköterskan ha genomgått 

specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- 

och sjukvård för barn och ungdomar. (HSLF-FS 2015:11). 

https://www.regionorebrolan.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-

enheter/Barn--och-ungdomskliniken/Elevhalsans-medicinska-

insats/Metodbok/Vaccinationer/  

I årskurs 2 erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR).  

Alla flickor i års 6 erbjuds vaccination mot HPV mot livmoderhalscancer.  

I årskurs 8 erbjuds vaccination difteri, stelkramp och kikhosta.  
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Elever som är otillräckligt vaccinerade, beroende på olika omständigheter, 

erbjuds kompletterande vaccinationer för att få liknande vaccinationsskydd 

enligt svenskt vaccinationsprogram. Dessa vaccinationer utförs av EMI, efter 

individuell vaccinationsbedömning och ordination av skolläkare.  

Totalt antal givna vaccinationsdoser under läsåret var 112 stycken till 

sammanlagt 92 elever.  

Givna vaccinationer registreras även i Folkhälsomyndighetens 

vaccinationsregister, för statistisk uppföljning både lokalt och nationellt.  

 

Hälsofrämjande- och folkhälsoarbete 

Det hälsofrämjande perspektivet ska lyftas fram i de enskilda kontakterna med 

elever och via hälsosamtal stärka elevernas självkänsla och få dem att fatta egna, 

medvetna bra val. EMI ska medverka i skolans hälsofrämjande arbete. 

Individperspektivet i arbetet ska kompletteras med ett folkhälsoperspektiv 

(Socialstyrelsen, 2004).  

Skolverket anser att undervisning på gruppnivå ökar kunskapen om god hälsa 

och har bättre effekt på hälsan och ökar kunskapen om god livsstil i stället för 

samtal på individnivå. Att må bra i skolan ökar möjligheten att nå bättre 

studieresultat.  

Skolsköterskan träffar även elever på individnivå inom olika problemområden 

och tillämpar då metoden - Motiverande Samtal (MI).  

Under året har skolsköterskan haft gruppinformation i grundsärskolan om 

hygien, enligt önskemål från pedagoger. På samma sätt har förskoleklassen haft 

besök kring hälsan och sin egen kropp. 

Utifrån vårens speciella omständigheter har även EMI fått en central roll i 

hanteringen av Coronapandemin. 

 

Samverkan 

EMI utgör en del av elevhälsan och samverkar med övriga kompetenser inom 

denna. EMI samverkar med barnhälsovården i övergången från barnhälsovård 

till elevhälsa. Samverkan sker även med ungdomsmottagningen och vid behov 

med socialtjänsten, primärvården, barn och ungdomsklinikerna samt barn och 
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ungdomspsykiatriska kliniken. Samverkan sker även med kommunens och 

landstingets folkhälsoaktörer samt Örebro universitet.  

EMI har deltagit vid inskrivning av nya elever. Här inhämtas information om 

övergripande hälsostatus och vaccinationsanamnes. Medgivande inhämtas från 

vårdnadshavare, om godkännande av kompletteringsvaccinationer utifrån 

ordination. Även medgivande att inhämta journal, om barnet har gått på annan 

skola tidigare. Utifrån inhämtade uppgifter upprättas även barnets 

skolhälsovårdsjournal. Inskrivningssamtalen görs på skolan.  För nyanlända 

elever kontaktas Asylhälsan inför hälsoundersökning (om barnet/ungdomen är 

anknytningsinvandrare). Om barnet invandrat tillsammans med familjen kallas 

de till Asylhälsan via Migrationsverket. 

Ett samarbete kring ANDTS-arbete i kommunen har utmynnat i en 

samverkansgrupp mellan skola och IFO. Kurator deltar från Elevhälsan i denna 

grupp.  

 

Hälso- och sjukvård 

EMI ska erbjuda enklare sjukvård och finnas till hands för konsultation gällande 

hälsovårdsfrågor (SFS,2010:800). Elevhälsan skall jobba främst förebyggande 

och hälsofrämjande. Efter samråd med vårdnadshavare och/eller elever kan det 

bli aktuellt att hänvisa eller remittera till andra sjukvårdande verksamheter (SFS, 

1980: 100). Skolsköterskorna har arbetat för att vara tillgängliga för oplanerade 

besök - spontanbesök i så hög utsträckning som möjligt. Utöver detta har det 

funnits möjlighet att boka tider hos skolsköterska. 

 

Oplanerade besök- spontanbesök – öppen mottagning 

Vanliga orsaker till spontanbesöken är: smärttillstånd, sårskador, hudåkommor, 

psykosomatiska symtom och kontaktbehov.  

Enligt vägledande dokumentet för Elevhälsan (Socialstyrelsen och Skolverket, 

reviderad, 2016) syftar den öppna mottagningen till att upptäcka elever med 

svårigheter och problem, skolsköterskan kan bli en viktig stödperson för dessa 

elever. Viktig funktion är även att vägleda eleven och låta denne reflektera över 

hur den själv kan vara med och påverka sin hälsa och livssituation.   
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Enligt statistik från dokumentationsprogrammet PMO, har EMI journalfört lite 

mer än 1500 olika kontakter under detta läsår.  

 

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 lärande, personlig 

utveckling och en trygg miljö, fri från utsatthet och med minimala skaderisker. 

EMI ska uppmärksamma brister i skolans fysiska miljö. För elevernas fysiska 

och psykosociala arbetsmiljö samverkar EMI med övriga aktörer inom skolan 

(SFS 1977:1160), Arbetsmiljölagen. 

Skolsköterskorna dokumenterar olycksfall som inträffat på skoltid då eleven 

uppsökt skolsköterskan. Olycksfall hänvisas vidare till Vårdcentralen, då det 

krävs läkarutlåtande om ersättning senare ska utbetalas från försäkringsbolag.  

 

Elever i behov av särskilt stöd 

EMI ingår i Elevhälsan som även består av 1 kurator, SYV och två 

specialpedagoger. Teamet träffas regelbundet varje vecka.  

Elevhälsan arbetar efter en lokal rutin för elevhälsoarbetet, med elever i behov 

av särskilt stöd. Elever med behov av särskilt stöd aktualiseras på elevhälsoteam 

(EHT). Dessa möten har under verksamhetsåret skett varje vecka.  

EMI deltar vid elevhälsomöten tillsammans med berörda elever, lärare, rektorer 

och vårdnadshavare. 

Kyrkbacksskolan har en handlingsplan för ökad skolnärvaro. Inom den sker 

arbete kontinuerligt som innefattar både EHT och skolan närvaroteam. 

 

Dokumentation och kvalitetsutveckling 

Krav på dokumentation regleras i Patientdatalagen (SFS, 2008:355; 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSF 2008:14(M) Informationshantering och 

journalföring i hälso- och sjukvården, med ändringsföreskrifter; Socialstyrelsen 

och Skolverket, 2014). 
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I journalföringen eftersträvas en hög kvalitet där Patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659) och andra gällande författningar följs. 

All dokumentation i verksamheten sker i datajournalsystemet, PMO förutom för 

elever med skyddade personuppgifter. Dessa journalförs i pappersjournal som 

förvaras i ett låst arkivskåp. En kurator har systemadministrativt ansvar för 

PMO. Rutiner för uppdatering av elevunderlag, sköts kontinuerligt, i samverkan 

med verksamhetsutvecklare på skolan.  

Alla journaldokument skannas in i respektive journal i PDF-format och 

arkiveras digitalt. 

 

Rutin för kontroll och tillsyn  

Vaccin och läkemedel skall förvaras enligt tillverkarens anvisningar i ett särskilt 

förråd som är anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning (SFS 

1982:763). Vaccinet förvaras i medicinskt kylskåp avsett för läkemedel såsom 

vaccin. Temperaturkontroll protokollförs varje vecka. Viss temperaturavvikelse 

förekom under läsåret vilket ledde till att ett nytt kylskåp införskaffades.   

Skolsköterska ansvarar och observerar hållbarheten för bruten förpackning av 

läkemedel, samt hållbarhet av vaccin och läkemedel.  

EMI skall enligt Socialstyrelsens Ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12 Kvalitetssystem i 

hälso- och sjukvården), omfattas av ett kvalitetssystem med flera olika 

kvalitetsområden. Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för att säkerställa att 

personalen har den utbildning, erfarenhet och kompetens som behövs.  

Skolsköterska och skolchef upprättar varje år en verksamhetsberättelse som 

delges Bildnings- och sociala utskottet samt därefter Kommunstyrelsen i 

Ljusnarsbergs kommun.  

EMI ska skriva en verksamhetsplan under hösten 2020 som därefter ska 

revideras av vartannat år. 

Årligen skickas journaler för arkivering till Ljusnarsbergs kommunarkiv 

(skolhälsovårdsjournaler) och Landstingsarkivet (barnhälsovårdsjournaler). 
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Femton (15) avvikelser har inkommit under året, vilket redovisats i 

patientsäkerhetsberättelsen. Ingen anmälan till IVO eller Lex Mariaanmälan har 

gjorts. De enskilda avvikelserapporterna finns dokumenterade vid elevhälsans 

medicinska insats. 

Kassering av skärande- stickande föremål (sprutor och kanyler) sker i 

samverkan med annan kommunal verksamhet. 

 

Arbetsplatsförlagd utbildning 

EMI har erbjudit verksamhetsförlagd utbildning för distriktssköterske- och 

barnsjuksköterskestudenter, men ingen har varit aktuell under det gångna året.  

 

 
Fortbildning och kompetensutveckling  

 

Nätverk där skolsköterska ingår: 

- Skolsköterskorna i norra länet, dessa möten protokollförs, ett möte/läsår.  

- Referensgruppen för medicinskt ansvarig skolsköterska i Region Örebro, dessa 

möten protokollförs. 

- MLA-träffar i norra länsdelen, dessa möten protokollförs. 

- ELSA styrgruppsmöte, norra länsdelen har haft träffar under läsåret. 

 

 Utbildningsdagar, handledningsträffar och konferenser under året har varit:  

- Handledning med PMO-ansvarig sköterska i Lindesberg. 

- Handledning, veckovis, med MLA-ansvarig sköterska i Lindesberg. 

- Utbildning kring hörselnedsättning, Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, heldag i Örebro. 

- Planerat deltagande vid nationella Skolsköterskekonferensen i Stockholm, 

som ställdes in utifrån rådande omständigheter. 


