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1 Sammanfattning och rekommendationer
Vi har på uppdrag av revisorerna i Sundbybergs stad granskat stadens arbete med
elevhälsan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om elevhälsans medicinska
insats, tidigare kallad skolhälsovård, tillhandahållen av grundskole- och gymnasienämnden
är ändamålsenlig.

Elevhälsan i Sundbybergs stad är centralt organiserad med en ansvarig enhetschef inom
barn- och utbildningsförvaltningen. Vi bedömer att den centrala organisationen av elevhälsan
som finns är ändamålsenlig och möjliggör en effektiv verksamhet. Resurser kan vid behov
flyttas mellan olika skolor och därmed ökar flexibiliteten i verksamheten. Den centrala
organisationen bidrar även till ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan medarbetarna.
Därigenom skapas förutsättningar för ett likvärdigt erbjudande till eleverna. Ledarskapet
tydliggörs genom den nuvarande organisationen.

Samverkan sker både internt och externt i olika former. Det finns förutsättningar för
erfarenhetsutbyten både internt och externt. Vår uppfattning är dock att den samverkan som
sker med externa aktörer kan struktureras ytterligare.

Sundbyberg har fler elever per heltidsanställd skolsköterska än den rekommendation från
skolsköterskornas riksförening som finns. De intervjuade uppger att detta inte påverkar
möjligheten att erbjuda eleverna de hälsokontroller som lagen föreskriver. Däremot finns inte
utrymme att bedriva förebyggande och hälsofrämjande arbete i den utsträckning som skulle
vara önskvärt och som också betonas i skollagen. För att det ska skapas utrymme för ett
hälsofrämjande arbete krävs utökade resurser. Det finns inte heller någon tydlig framtagen
definition av vad förebyggande och hälsofrämjande insatser är. Vi rekommenderar att det tas
fram en riktlinje för vad det förebyggande och hälsofrämjande omfattar samt hur detta arbete
ska bedrivas och kopplas till kommunens övergripande mål.

Elevhälsans lokaler är delvis ändamålsenliga. Vår uppfattning är att lokalbristen som råder i
stor utsträckning påverkar möjligheten att utforma lokalerna optimalt för den blandade
verksamhet som bedrivs av exempelvis skolsköterskor och skolkuratorer. Förutsättningarna
varierar mellan olika skolor. Vi rekommenderar att nämnden gör en översyn av elevhälsans
lokaler samt anger en strategisk framtida inriktning för hur lokalutnyttjandet ska bli
ändamålsenligt och effektivt, även med avseende på elevhälsans verksamhet.

Det finns inga lokala mål fastställda av nämnden för elevhälsans arbete. Elevhälsan har
själva arbetat fram övergripande mål och strategier för sin verksamhet men det har inte skett
någon avstämning att dessa överensstämmer med nämndens intentioner. Vi rekommenderar
att nämnden fastställer mål för elevhälsans arbete. Dessa bör följas upp, analyseras och
återrapporteras till nämnden.

Det finns ett relativt nytt systematiskt kvalitetsarbete som omfattar den medicinska insatsen
inom elevhälsan. Ännu har det inte tagits fram någon kvalitetsberättelse, vilket bör finnas. Vi
rekommenderar nämnden att överväga att införa en kvalitetsberättelse för elevhälsans
medicinska insats. Ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar hela elevhälsan bör även
övervägas.

Vi bedömer att det är angeläget att nämnden får en kontinuerlig och strukturerad
återrapportering av elevhälsans arbete samt i vilken utsträckning dess verksamhet bidrar till
nämndens övergripande mål för skolans verksamhet.
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Vi rekommenderar att:

� Den samverkan som sker med externa aktörer struktureras och formaliseras
ytterligare.

� Grundskole- och gymnasienämnden tar fram en riktlinje för vad det förebyggande och
hälsofrämjande omfattar samt hur detta arbete ska bedrivas och kopplas till
kommunens övergripande mål.

� Grundskole- och gymnasienämnden initierar en översyn av elevhälsans lokaler samt
anger en strategisk framtida inriktning för hur lokalutnyttjandet ska bli ändamålsenligt
och effektivt, även med avseende på elevhälsans verksamhet.

� Grundskole- och gymnasienämnden fastställer mål för elevhälsans arbete. Dessa bör
följas upp, analyseras och återrapporteras till nämnden.

� Grundskole- och gymnasienämnden överväger att införa en kvalitetsberättelse för
elevhälsans medicinska insats. Ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar hela
elevhälsan bör även övervägas.
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2 Inledning

2.1 Bakgrund
Verksamheten skolhälsovård som inryms inom begreppet elevhälsa regleras främst i 2
kapitlet i skollagen. Verksamheten ska omfatta eleverna i förskoleklass, grundskolan,
grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Skolhälsovården ska enligt 25 § främst vara förebyggande och omfatta hälsokontroller och
enkla sjukvårdsinsatser. Den skolhälsovård som eleverna har rätt till ska vara kostnadsfri och
det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elever i friskolor
ska erbjudas skolhälsovård motsvarande den som ges inom det offentliga skolväsendet.

Det är huvudmannen som är ansvarig för att eleverna erbjuds elevhälsa enligt skollagen. I
elevpengen ingår ersättning för elevhälsa. Granskningen omfattar enbart skolor där
grundskole- och gymnasienämnden är huvudman. Det är Skolinspektionen som har
tillsynsansvaret för fristående skolor. Tillsynsansvaret omfattar även elevhälsans arbete.
Kommunen där de fristående skolorna finns har rätt till insyn i verksamheten. Insynsrätten är
dock inte tydligt definierad. Kommunen kan dock inte komma med påpekanden eller ställa
några krav på ändringar. Den kan inte heller kräva att skolan måste medverka i kommunala
uppföljningar eller utvärderingar.

2.2 Syfte och revisionsfrågor
Syftet har varit att granska om grundskole- och gymnasienämnden tillhandahåller en
ändamålsenlig elevhälsa.

Följande revisionsfrågor har besvarats inom ramen för vår granskning:
u Hur är elevhälsan i Sundbybergs stad organiserad?
u Finns tillräckliga resurser för elevhälsan för att säkerställa att eleverna får de

insatser lagstiftaren identifierat?
u Har grundskole- och gymnasienämnden formulerat egna mål för elevhälsan?
u Hur följer ansvariga upp elevhälsans insatser?
u Hur sker återrapportering till nämnd?
u Hur tillgänglig är elevhälsan avseende personal och lokaler? Är lokalerna

ändamålsenliga?
u Vilka former finns för samarbete med skolans pedagogiska personal?
u Bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsan?

2.3 Revisionskriterier
Granskningen utförs mot bakgrund av lagar och kommunens egna styrdokument.

u Mål och riktlinjer för verksamheten
u Mål och riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet.

De mest tongivande bestämmelserna som reglerar elevhälsan finns i:

u Skollagen
u Hälso- och sjukvårdslagen
u Patientsäkerhetslagen
u Patientdatalagen
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2.4 Metod
Granskningen har baserats på intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har genomförts
med enhetschef elevhälsa, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, samt rektorer vid två
skolor.

3 Elevhälsovårdens regelverk
Begreppet elevhälsa lanserades av Elevvårdsutredningen som benämning på ett nytt
verksamhetsområde inom skolan, där såväl skolhälsovård som elevvård samt
specialpedagogiska insatser föreslogs ingå. Elevhälsan ska arbeta nära den pedagogiska
processen för att skapa de bästa förutsättningarna för att arbeta med skolans hela
lärandemiljö. Elevhälsovård är således ett mer omfattande begrepp än skolhälsovård.

I och med att skollagen (2010:800) började tillämpas 1 juli 2011 samlades skolhälsovården,
den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa.
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
insatser. Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.
Elevhälsa ska finnas för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola,
specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Elevhälsan består av flera insatser. Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterska
och skolläkare. För elevhälsans psykologiska insats svarar skolpsykolog. I den gamla
skollagen fanns det endast reglerat för skolsköterska och skolläkare. Syftet med ändringen
är att elevhälsan ska ha tillräcklig kompetens för att ge eleverna det stöd de behöver.
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal
ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Sambandet mellan lärande och
hälsa är i fokus och elevhälsan knyts närmare skolans uppdrag. Samverkan mellan
elevhälsans personal och övrig personal i skolan är viktig.

3.1 Skollagen
Elevhälsa regleras i skollagens 2 kap 25-28 § §. I 25 § anges att elevhälsan ska omfatta
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Den ska främst
vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska
stödjas. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt
specialpedagogisk kompetens.

Enligt 27 § ska varje elev i grundskolan erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar
allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven
ska utöver detta, mellan hälsobesöken, erbjudas undersökning av syn och hörsel samt andra
begränsade hälsokontroller. Varje elev i gymnasieskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök
som innefattar en allmän hälsokontroll.

Enligt 28 § får elev vid grundskola och gymnasieskola anlita elevhälsan för enkla
sjukvårdsinsatser.

3.2 Hälso- och sjukvårdslagen
Den medicinska insatsen inom elevhälsan omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. Enligt 29 §
i hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas någon som ansvarar för verksamheten i form av
en verksamhetschef. Verksamhetschefen får dock endast bestämma över diagnostik eller
vård och behandling av enskilda patienter om han eller hon har tillräcklig kompetens och
erfarenhet för detta. Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) framgår att
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verksamhetschef ska finnas för all hälso- och sjukvård, vilket inkluderar elevhälsans
medicinska insats. Kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvården ska enligt 31§
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. I Socialstyrelsens föreskrifter om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) regleras detta.

3.3 Vägledning för elevhälsan
Socialstyrelsen och Skolverket gav 2014 ut en gemensam vägledning för att stärka
elevhälsans arbete och för att bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa i hela landet.
Vägledningen riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer för aktuella
verksamhetsformer, verksamhetschefer för elevhälsan, samt vårdgivare, skolhuvudmän och
beslutsfattare. Syftet med vägledningen är att bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa
över landet. Vägledningen har tagits fram som ett samarbete mellan Socialstyrelsen och
Skolverket. I vägledningen betonas bland annat vikten av ett systematiskt kvalitetsarbete
samt samverkan.

3.3.1 Systematiskt kvalitetsarbete
Systematiskt kvalitetsarbete innebär att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp,
analysera och dokumentera verksamheten för att utveckla den så att målen uppfylls. Enligt
skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen
för utbildningen. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för all personal och
alla elever vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras
samt vem som har ansvar. Det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas och dokumenteras
på både huvudmanna- och skolenhetsnivå. Varje huvudman och skolenhet måste hitta
former och rutiner för kvalitetsarbetet. Rektorn är ansvarig för skolenhetens kvalitetsarbete
och ska se till att personalen kan bedriva och utveckla utbildningen utifrån de nationella
målen och riktlinjerna.

Att kontinuerligt och systematiskt följa upp elevhälsans arbete är ett led i att ständigt utveckla
skolverksamheten så att förutsättningar för eleverna att uppfylla skolans kunskaps- och
värdegrundsmål skapas. För att kunna mäta och följa upp verksamheter behövs mått som
belyser kvaliteten inom olika områden.

3.3.2 Samverkan
Enligt förarbeten till skollagen förutsätter arbetet i elevhälsan att personalen samverkar med
övriga personalgrupper samt att det finns kompetens för detta arbete. Samverkan behöver
även finnas med andra aktörer utanför skolan som övrig hälso- och sjukvård samt med
socialtjänsten. Elevhälsans interna samverkan kan ske på olika nivåer, dels inom elevhälsan,
dels med rektorn och lärare. Den externa samverkan behöver ske med barnhälsovården,
ungdomsmottagningar, övrig hälso- och sjukvård samt socialtjänsten.

I Socialstyrelsens vägledning Samverkan för barns bästa – en vägledning om barns behov
av insatser från flera aktörer betonas vikten av styrning, struktur och samsyn för att
samverkan ska vara framgångsrik och effektiv. Samverkan är dock inget mål i sig utan det
kan ibland vara tillräckligt att den eller de som ger stöd och insatser informerar andra
verksamheter om sina insatser. Det finns kunskapsstöd som visar att samverkan som
utvecklas tillsammans med ett systematiskt arbetssätt ger positiva och snabbare resultat för
barnen. Det finns även stöd för att samverkan kan ge de samverkande aktörerna en tydligare
bild av målgruppen och dess behov och därmed kan behoven upptäckas och insatserna
sättas in tidigt.
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4 Elevhälsan i Sundbybergs stad

4.1 Organisation och bemanning
Elevhälsan i Sundbybergs stad består av en ansvarig enhetschef, fem skolsköterskor, två
skolpsykologer, tre skolkuratorer, en specialpedagog samt sedan 17 augusti en skolläkare
anställd på 50 procent för samtliga drygt 2 600 elever. Merparten av alla medarbetare inom
elevhälsan är centralt anställda. Det finns fortfarande ett fåtal skolkuratorer som har sin
anställning direkt hos en skolenhet. En anledning till att anställningarna samlats centralt är
att ledarskapet ska bli tydligare. Genom en centraliserad organisation finns det en ansvarig
för hela skolhälsovården, enhetschefen. Alla medarbetare har dock sin placering ute i på
skolorna. Ytterligare en fördel med den centrala anställningen är att den möjliggör flexibilitet
med de personella resurserna. Om det finns behov av ökad tillgänglighet på en enhet från
någon av elevhälsans personalkategorier är det enklare att tillfälligt omfördela resurserna.
Enhetschefen för grundskola och gymnasieskola har det yttersta tjänstemannaansvaret för
elevhälsans personal. Ansvarig nämnd är grundskole- och gymnasienämnden.

Enhetschefen upplever att det är en organisation som fungerar bra. Det är enklare att
erbjuda en likvärdig elevhälsa till alla elever eftersom det inte är upp till varje rektor att
prioritera och fördela resurserna. Det upplevs också vara lättare att ha ett professionellt
förhållande till övrig skolpersonal och rektor när anställningen är central. Tidigare var det
svårare att avgränsa arbetsuppgifterna till att enbart omfatta det primära ansvarsområdet.

Även rektorerna upplever att den befintliga organisationen av elevhälsan som finns fungerar
bra. De ser inte några fördelar med att elevhälsans personal organisatoriskt skulle ligga
under rektors ansvarsområde. De betonar att närheten och kontinuiteten hos personalen är
viktiga faktorer för en fungerande elevhälsa. Detta ökar även förutsättningarna för samverkan
med den pedagogiska personalen och ett likvärdigt erbjudande till eleverna.

4.1.1 Bedömning
Elevhälsan i Sundbybergs stad är centraliserad där merparten av alla medarbetare har
samma enhetschef. Vi bedömer att den organisation av elevhälsan som finns är
ändamålsenlig och möjliggör en effektiv verksamhet. Resurser kan vid behov flyttas mellan
olika skolor och därmed ökar flexibiliteten i verksamheten. Den centrala organisationen
bidrar till ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan medarbetarna. Därigenom skapas
förutsättningar för ett likvärdigt erbjudande till eleverna. Ledarskapet tydliggörs genom den
centrala organisationen.

4.2 Samverkan
En viktig del i att utveckla arbetet och öka kvaliteten på de insatser som görs är samverkan
med kollegor inom elevhälsan. Samverkan internt inom elevhälsan sker via arbetsplatsträffar
som hålls en gång per månad. Dessutom hålls yrkesspecifika träffar månatligen. Vid dessa
träffar diskuteras bland annat rutiner, olika ärenden och områden för utveckling. Det finns
också möjlighet att diskutera eventuella avvikelserapporter samt åtgärder med anledning av
dessa. Elevhälsans personal deltar ibland vid arbetsplatsträffar på de skolor där de arbetar.

All elevhälsans personal ingår i de elevhälsoteam (EHT) som finns vid varje skola. Vid EHT
deltar elevhälsans olika personalkategorier samt lärare. EHT leds av rektor och vid dessa
möten diskuteras elever i behov av stöd. Diskussionerna förs öppet efter föräldrarnas
samtycke. Det är en möjlighet för olika personalkategorier att träffas och diskutera kring
enskilda elever. Det är vid EHT som den formella samverkan med övrig skolpersonal sker.
Ansvar för dokumentation och uppföljning av EHT har rektor. De insatser som beslutas av
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medicinsk karaktär dokumenteras separat i elevens journal. Agendan sätts till stora delar
baserat på tidigare ärenden och eventuellt tillkommande. EHT-sammankomsterna används
inte för utvecklingsarbete. Utöver EHT förekommer klasskonferenser där samtliga elever i en
skolklass diskuteras.

Elever som har behov av elevhälsan kan identifieras vid de EHT-möten som hålls. Det finns
därmed ett skyddsnät som kan fånga upp elever i behov av elevhälsans insatser även om
eleven tackar nej till de frivilliga hälsoundersökningar som i enlighet med skollagen erbjuds
samtliga elever.

Samverkan sker även med externa aktörer, bland annat barn- och ungdomspsykiatrin i
landstingets regi, kyrkan och polisen. Första linjens psykiatri1 har införts, vilket är en satsning
för att minska tröskeln för dem som är i behov av psykiatriska kontakter. Arbetet har tidigare
varit i sin linda men nu finns en utsedd kontakt, psykolog, hos landstinget. Satsningen
underlättar kontakten med psykiatrin. Samverkan med de olika aktörerna sker med viss
regelbundenhet där gemensamma områden att samverka kring diskuteras.

Samverkan sker även med socialtjänsten, framförallt genom de kuratorer som finns.
Elevhälsans personal har även årliga kontakter med BVC för de elever som kommer från
förskolan.  Elevhälsan har goda kontakter med ungdomsmottagningen som finns inom
kommunen där ansvarig nämnd är kultur- och fritidsnämnden.

Samverkan sker även i olika nätverk med andra kommuner. Vid dessa nätverksträffar
diskuteras bland annat arbetssätt, riktlinjer och rutiner.

4.2.1 Bedömning
Samverkan sker både internt och externt i olika former som är mer eller mindre strukturerade
och formaliserade. De sker till stor del i dialogform och vid behov. Det finns förutsättningar
för erfarenhetsutbyten både internt och externt. Detta bedömer vi är positivt och i
överensstämmelse med den vägledning för elevhälsan som finns. Vår uppfattning är att den
samverkan som sker med externa aktörer kan struktureras och formaliseras ytterligare.

4.3 Resurser
Personella resurser
Det finns inga nationella riktlinjer för hur många elever per personalkategori som är lämpligt.
Enligt riksföreningen för skolsköterskor finns en rekommendation från mitten av 90-talet om
400 elever per heltid och skolsköterska. Detta förutsätter ett normalvarierat underlag. Om
skolsköterskan i stor utsträckning arbetar med elevgrupper där hälsoarbetet tar mer tid som
för elever med funktionsnedsättning eller nyanlända behöver antalet elever per skolsköterska
minska. Svenska skolläkarförbundet lämnar en rekommendation om 400 elever per
heltidsanställd skolsköterska och 4 000 elever per heltidsanställd skolläkare. En
undersökning från Socialstyrelsen från 2009 visar på ett nationellt genomsnitt på 594 elever
per skolsköterska.

1 ”Första linjen” syftar till att utveckla modeller för att barn och ungdomar med någon form av indikerat
psykosociala problem snabbt ska få bra hjälp.
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Antal
elever
2014-12-
15

Antal
skolsköterskor

Antal skolpsykologer Antal
kuratorer

Specialpedagog

Lilla Alby skola 309 0,5

1 tjänst fördelad på
Äng, Lilla Alby, Ursvik

och Kymlinge.
1 tjänst fördelad på

Grönkulla, Duvbo, Lilla
Alby och Risö

0,5 1 tjänst inriktad på tal
och språk för samtliga

grundskolor. Övriga
specialpedagoger är

anställda direkt på
skolorna

Ängskolan F-9 854 1,3 1
Duvboskolan 307 0,5 0,3
Örskolan 153 0,3 0,3
Ursvikskolan 285 0,3 0,3
Risöskolan 28 0,1 0,1

Grönkullaskolan 640 1
Anställd

på skolan
Kymlingeskolan 46 0,3 0,1

Tabellen visar antal skolsköterskor per skola i Sundbyberg. Utöver dessa finns tre
skolkuratorer och två skolpsykologer med ansvar för olika skolor samt sedan augusti 2015
en halvtidsanställd skolläkare. Tidigare upphandlades skolläkartjänsten. För närvarande är
det ca 630 elever per heltidsanställd skolsköterska i Sundbyberg vilket är något högre än
genomsnittet. Uppfattningen bland de intervjuade är att det är möjligt att genomföra de
lagstadgade rutinkontrollern med nuvarande bemanning. Dock går det inte att bedriva
önskad verksamhet om antalet elever ökar ytterligare. Det är det förebyggande,
hälsofrämjande arbetet, som inte går att genomföra i den utsträckning som skulle vara
önskvärt med nuvarande arbetsbelastning. I skollagen poängteras dock att elevhälsan främst
ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Det är inte alltid uttalat vad som är förebyggande arbete. Det görs en hel del insatser som
aldrig kategoriseras men som sannolikt är förebyggande arbete; arbete med trygghetsteam
är ett sådant område. Det förbyggande arbetet kan även ske på olika nivåer. Det kan
exempelvis handla om att se till att ett tillstånd inte förvärras.

Lokalresurser
Lokalerna bedöms av enhetschefen vara ändamålsenliga med hänsyn tagen till de
förutsättningar som finns i de olika skolorna där lokalbrist ofta råder. Lokalbristen medför att
elevhälsans olika personalkategorier får dela rum vilket gör att rummens utformning blir en
kompromiss för att tillgodose de olika behov som finns. Detta är enligt de intervjuade inte
optimalt men bedöms inte påverka kvaliteten på arbetet. Viktiga aspekter avseende lokalerna
är rummets placering i skolan. Det är viktigt att vara nära övriga funktioner personalen
arbetar samarbetar med. Det bör vara tillgängligt och lätt att hitta till.

Arbetet bedrivs med en ”öppen dörr”-policy, dvs när personalen inte har besök är dörren
öppen för att öka tillgängligheten. Ju större skola desto högre tillgänglighet av elevhälsans
personal.
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4.3.1 Bedömning
Antalet elever per heltidsanställd skolköterska ligger i Sundbyberg över de riktlinjer som finns
för bemanning. De intervjuade uppger att detta inte påverkar möjligheten att erbjuda
eleverna de hälsokontroller som lagen föreskriver. Däremot finns inte utrymme att bedriva
förebyggande och hälsofrämjande arbete i den utsträckning som skulle vara önskvärt. I
skollagen är det, det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som betonas. För att det ska
skapas utrymme för ett hälsofrämjande arbete krävs utökade resurser. Det finns inte heller
någon tydlig definition av vad förebyggande och hälsofrämjande insatser är. Sannolikt sker
ett antal aktiviteter inom ramen för den befintliga verksamheten som kan klassas som
hälsofrämjande och förebyggande. Vi rekommenderar att det tas fram en riktlinje för vad det
förebyggande och hälsofrämjande omfattar samt hur detta arbete ska bedrivas och kopplas
till kommunens övergripande mål.

Lokalerna är delvis ändamålsenliga. Vår uppfattning är att lokalbristen i stor utsträckning
påverkar möjligheten att utforma lokalerna optimalt för den blandade verksamhet som
bedrivs av exempelvis skolsköterskor och skolkuratorer. Förutsättningarna varierar mellan
olika skolor. Vi rekommenderar att nämnden gör en översyn av elevhälsans lokaler samt
anger en strategisk framtida inriktning för hur lokalutnyttjandet ska bli ändamålsenligt och
effektivt, även med avseende på elevhälsans verksamhet.

4.4 Mål och riktlinjer för verksamheten
Hälsobesök erbjuds samtliga elever i förskoleklass, åk 4 och åk 8 samt åk 1 på gymnasiet.
Besöken omfattar längd, vikt, syn, hörsel, rygg, hälsosamtal och hälsodeklaration.  Samtliga
elever i förskoleklass erbjuds tid för hälsobesök hos skolläkare. I åk 2 och 6 erbjuds ett
kortare besök som omfattar kontroll av tillväxt, rygg och syn.  Interna riktlinjer finns för hälso-
besök och hälsofrämjande undervisning. I dessa beskrivs hälsobesökens syfte, arbetsformer
och innehåll för respektive årskurs. Av riktlinjerna framgår när läkarbesök kan eller ska ske.
Innehållet överensstämmer med lagstiftarens krav.

Det finns inga mål eller riktlinjer fastställda av nämnd som berör elevhälsan eller sätter den i
ett större sammanhang kopplat till resultatet i skolorna. Ett nytt styr- och ledningssystem är
på väg att implementeras i Sundbybergs stad. Om elevhälsan kommer att prioriteras annor-
lunda i och med detta är oklart. Utan tydliga mål från nämnden finns det inget att svara upp
mot utöver de nationella målen och riktlinjerna. Särskilt viktiga är kontakterna i årskurs 4 och
8. Eleverna i årskurs 8 ges även möjlighet att skriftligen utvärdera sitt hälsobesök.

De intervjuade ser inte heller att detta påverkar verksamheten i någon större utsträckning.
Möjligtvis skulle det vara bra om det fanns en tydligare uttalad önskan att arbeta hälso-
främjande. Den åtgärd som skulle få störst effekt på den verksamhet som bedrivs är enligt de
intervjuade att personalresurserna ökar. Det skulle öka möjligheten att arbeta förebyggande.

Däremot har verksamheten tagit fram egna mål och strategier som följs upp årligen i
patientsäkerhetsberättelsen. Det övergripande målet är att säkerställa en god och säker vård
som bedrivs av personal inom elevhälsan med hög kompetens och adekvat utbildning för
uppdraget. Strategierna som tagits fram omfattar bland annat fortsatt arbete med att
uppdatera och ta fram nya rutiner, främja en dialog kring händelse, risker och avvikelser,
HBTQ-certifiera elevhälsans personal, arbeta med olika egenkontroller samt samverka med
andra vårdgivare.
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Synpunkter som framkommit i den årliga medarbetarundersökningen påverkar hur arbetet
ska bedrivas. Bland annat håller arbetsbeskrivningar på att arbetas fram. Dessa ska bidra till
ett mer likvärdigt arbete på skolorna. De ska bidra till ett gemensamt förhållningssätt. Det
finns olika förväntningar på elevhälsans roll från de olika rektorerna. Ett sätt att tillmötesgå
dessa förväntningar och samtidigt få ett enhetligt erbjudande är genom
arbetsbeskrivningarna.

4.4.1 Bedömning
Det finns inga lokala mål fastställda av nämnden för elevhälsans arbete. Elevhälsan har
själva arbetat fram övergripande mål och strategier för sin verksamhet men det har inte skett
någon avstämning att dessa överensstämmer med nämndens intentioner. Vi rekommenderar
att nämnden fastställer mål för elevhälsans arbete. Dessa bör följas upp, analyseras och
återrapporteras till nämnden. Lokala mål på nämndsnivå tydliggör nämndens ansvar, vilket
är nödvändigt för en ändamålsenlig styrning av verksamheten.

4.5 Systematiskt kvalitetsarbete
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
(SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren, barn- och utbildningsförvaltningen, ansvara för att det
finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med hjälp av
ledningssystemet ska vårdgivaren planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och
förbättra verksamheten. De processer i verksamheten som behövs för att säkerställa
kvaliteten ska byggas upp. Aktiviteter som ingår samt dess inbördes ordning ska identifieras.

Det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den medicinska insatsen i
elevhälsan från 2014-01-28. I dokumentet finns ett antal begrepp definierade samt olika
yrkeskategoriers ansvar beskrivna. Hänvisning finns till process- och rutinbeskrivningar som
återfinns i den lokala metodboken. Arbetet enligt kvalitetsledningssystemet är fortfarande i
implementationsfasen. Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar inte hela elevhälsan.

En sammanhållen kvalitetsberättelse bör upprättas, detta har ännu inte genomförts.
Vårdgivaren ska dessutom senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhets-
berättelse. Av patientsäkerhetsberättelsen som upprättats för år 2014 framgår övergripande
mål och strategier för verksamheten. Dessa är kopplade till de regelverk som styr
verksamheten. Arbetets förutsättningar och genomförande under året beskrivs. Inkomna
avvikelserapporter kommenteras samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av detta.

Elevhälsans personal arbetar med intern kvalitetssäkring av sitt arbete. Exempelvis går
skolpsykologerna igenom delar av varandras arbete, utvalda ärenden och diskuterar om de
är korrekta eller om annan hantering varit lämplig.

Det finns rutiner för att rapportera och dokumentera avvikelser. Det är enhetschefen som
ansvarar för bedömning och analys av avvikelsen. Hantering sker enligt hälso- och
sjukvårdslagen samt socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer. Vid behov gör
verksamhetschefen anmälan enligt Lex Maria.

4.5.1 Bedömning
Det finns ett relativt nytt systematiskt kvalitetsarbete som omfattar den medicinska insatsen
inom elevhälsan. Ännu har det inte tagits fram någon kvalitetsberättelse, vilket bör finnas. Vi
rekommenderar nämnden att överväga att införa en kvalitetsberättelse för elevhälsans
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medicinska insats. Ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar hela elevhälsan bör även
övervägas.

4.6 Uppföljning och återrapportering
Det sker ingen återrapportering till nämnd utöver den patientsäkerhetsberättelse för vård-
givare som enligt lag måste finnas. Interna rapporter tas fram och uppföljning av den
verksamhet som bedrivs sker men återrapporteras ej till nämnd.

I den verksamhetsberättelse som upprättas för nämndens verksamhet finns ingen
uppföljning av elevhälsans arbete. Enhetschefen har, för ett par år sedan, varit och
informerat om verksamheten vid ett nämndssammanträde men ingen strukturerad
återrapportering sker.

4.6.1 Bedömning
Vi bedömer att det är angeläget att nämnden får en kontinuerlig återrapportering av
elevhälsans arbete samt i vilken utsträckning dess verksamhet bidrar till nämndens
övergripande mål för skolans verksamhet.

Stockholm den 14 september 2015

Rebecka Hansson
Auktoriserad revisor
Leg. sjuksköterska
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