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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA 
INSATS (EMI) 2021 

 
Organisation 
Kommunstyrelsen är vårdgivare för EMI. 
Sektorchef för lärande Katarina Levenby är verksamhetschef för EMI.  
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) är Anita Mattson.   
 
Skolläkare 
Barnläkare Kerstin Haugen Lund har arbetat som skolläkare under året. 
Skolläkaren har gjort bedömningar av tillväxt, pubertetsutveckling och ryggar samt andra 
medicinska frågeställningar och vid behov remitterat till andra instanser. Hon gör även vissa 
medicinska bedömningar i allsidiga elevutredningar, medicinsk bedömning för inskrivning i 
särskolan och ordinerar vissa vaccinationer utanför det nationella vaccinationsprogrammet.   
 
Skolsköterskor 
Vi har 4,0 skolskötersketjänster, 30 % MLA och 10 % systemansvarig för Prorenata som är 
fördelade på 5 skolsköterskor.  
 
Skolsköterskeresurser under 2021: 
Ellös skola       40 % skolsköterska 
Varekils skola  40 % skolsköterska  
Ängås skola    130 % skolsköterska 
Henåns skola  170 % skolsköterska  
Gymnasiet        20 % skolsköterska  
 
Under året tillsattes 10 % extra skolsköterska på grund extra mycket vaccinationer som ingår i 
nationella barnvaccinationsprogrammet läsåret 2020/21 (läs mera under vaccinationer) samt 
extra arbete på grund av Covid. 
 
Under hösten har skolsköterskan på Ellös och Varekils skola varit sjukskriven sex veckor och 
en skolsköterska på Henåns skola har varit sjukskriven 25% från terminstart till slutet av 
November.  
MLA har under hela året haft uppdraget som Covidsamordnare inom lärande och det har 
periodvis varit mycket tidskrävande. 
 
Det är svårt att hitta vikarier till EMI. Verksamhetschefen hade kontakt med flera 
bemanningsbolag i början av höstterminen men inget av bemanningsbolagen kunde lösa 
vikariefrågan. 
Kommunen annonserade och vi fick tag på en pensionerad sjuksköterska som kunde vikariera, 
hon har rätt behörighet men ingen erfarenhet av skolsköterskearbete och det har krävts mycket 
introduktion, handledning, stöd och hjälp från MLA och ordinarie skolsköterskor.  
På Ellös skola har vikarien arbetat en dag i veckan under skolsköterskans sjukskrivning och 
två dagar i veckan på Henåns skola under stor del av höstterminen, dels för att täcka upp för 
sjukskrivning och dels för att avlasta skolsköterskan som har uppdraget som 
Covidsamordnare.  
På Varekils skola har de 10 % skolsköterska som tillsattes för extra mycket vaccinationer 
använts som vikarie, och denna skolsköterska har även gått upp 20% i tjänst under några 



veckor för att täcka upp vid sjukfrånvaron. Denna skolsköterska har tidigare arbetat på 
Varekils skola och känner väl till elever och personal så ingen introduktion har behövts. 
 
Samtliga skolsköterskor har yrkesspecifik kompetens (legitimerad sjuksköterska med 
vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård) 
 
MLA 
Ansvarar för kvalitet och säkerhet inom EMI genom att planera och kontrollera att 
verksamheten håller god kvalitet och hög patientsäkerhet. 
MLA är ansvarig för att rutiner och egenkontroller upprättas och följs, att avvikelser och 
risker analyseras och följs upp. Ansvarig för Lex Maria anmälningar. 
Ansvarig för läkemedelshantering och medicinsk utrustning inom EMI. 
Samordnare för inköp, utbildningar mm. 
Bevakar nyheter och information gällande EMI. 
Sakkunnig vid nyanställningar och vid rekrytering av vikarier. 
Ger handledning till nyanställda och vikarier. 
MLA har sedan december 2020 uppdraget som Covidsamordnare inom lärande. 
 
 
Lokaler och utrustning 
På Ängås skola uppfyller inte EMI:s lokaler kraven på sekretess efter ombyggnationen.  
Tätningen runt dörrarna är inte tillfredsställande. Det har gjorts flera förbättringar men 
problemet kvarstår.  
På gymnasieskolan delar skolsköterska och skolkurator rum och det innebär en del planering.  
Vilrum för eleverna saknas på Ängås skola och gymnasieskolan. På övriga skolor finns 
ändamålsenliga lokaler. 
 
På Gymnasieskolan saknas tvättställ, kylskåp, brits mm och viss del av verksamheten sker på 
Henåns skola. På övriga skolor finns ändamålsenlig utrustning. 
 
 
Vaccinationer 
EMI har erbjudit vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet: 

 Vaccination mot Mässling, Påssjuka, Röda hund till elever i år 2.  
 Från och med läsåret 2020/21 ingår vaccination mot HPV (humant papillonvirus) för 

både pojkar och flickor i det nationella vaccinationsprogrammet och erbjuds i år 5. 
Tidigare har bara flickor i år 6 erbjudits denna vaccination och under vårterminen 
erbjöds flickor i år 6 dos 2.  
Denna vaccination består av två doser med sex månaders mellanrum. 
Detta innebär att läsåret 2020/21 har pojkar och flickor i år 5 och flickor i år 6 
erbjudits vaccination mot HPV så det har varit extra mycket vaccinationer detta läsår.  

 Vaccination mot Difteri, Stelkramp och Kikhosta erbjuds i år 8.   
 
Vi har god vaccinationstäckning mot Mässling, Påssjuka och Röda hund och mot Difteri, 
Stelkramp och Kikhosta. 
40 pojkar i år 5 har erbjudits vaccination mot HPV varav 36 har tackat ja. 
79 flickor i år 5 har erbjudits vaccination mot HPV varav 74 tackat ja.  
De som tackar nej har möjlighet att få den senare och vi har under året vaccinerat ett antal 
flickor som tidigare tackat nej.  



Till och med 14 års ålder behövs två vaccinationer men från 15 års ålder behövs tre 
vaccinationer för att få ett fullgott skydd.  
EMI erbjuder elever som inte följt ordinarie vaccinationsprogram kompletterande 
vaccinationer. Nyanlända erbjuds kompletterande vaccinationer eller vid behov 
grundvaccinering. 
 
Vi arbetar två skolsköterskor tillsammans då klassvaccinationer genomförs.  
 
Samtliga skolsköterskor har under några dagar i början av året varit utlånade till 
hemsjukvården där vi hjälpt till och vaccinera mot Covid. 
I maj och juni var samtliga skolsköterskor utlånade till Capio vårdcentral under 5-6 
heldagar/skolsköterska för att vaccinera mot Covid. 
I november - december har barn 12-15 år erbjudits vaccination mot Covid på skolorna. 
Eleverna har erbjudits två doser. Ca 2/3 av eleverna har tackat ja till vaccination.  
Personal från vårdcentralen har utfört vaccinationerna och skolsköterskorna har organiserat 
arbetet, lämnat ut och samlat in samtycke och hälsodeklarationer från vårdnadshavare och 
varit med vid vaccinationstillfällena och hanterat stickrädda elever samt haft övervakning av 
elever efter vaccinationerna. 
 
 
Hälsobesök 
Hälsobesök har genomförts på alla skolorna enligt Skollagen och Vägledning för elevhälsan 
från Socialstyrelsen och Skolverket förutom för en del av eleverna i år 7 och 8 på Henåns 
skola. 
Omfattande hälsobesök genomförs i FSK, åk 4, åk 8 och åk 1 gymnasiet.  
Inför dessa hälsobesök fyller vårdnadshavarna i skriftliga hälsouppgifter (FSK, år 4 och år 8) 
och eleverna fyller i hälsoenkäter (år 4, 8 och år 1 på gymnasiet) som sedan ligger till grund 
för hälsosamtalet. Vid förskoleklassbesöket brukar vi träffa vi eleven tillsammans med 
vårdnadshavare och går då igenom elevens tidigare hälsohistoria, aktuell hälsosituation, 
livsstil och undersöker tillväxt, rygg, syn, hörsel och övrig utveckling. På grund av pandemin 
kunde vi inte i år inte ta med vårdnadshavare vid hälsobesöket utan eleverna fick komma 
själva och sedan hade vi en telefonkontakt med vårdnadshavare. 
Vid hälsobesöken i år 4, 8 och år 1 på gymnasiet diskuteras aktuell fysisk och psykisk hälsa, 
livsstilsfrågor, skolsituation och trivsel mm. Vi undersöker tillväxt, rygg, syn och utveckling 
samt färgseende i år 8. För ca hälften av eleverna i år 8 på Henåns skola har hälsobesöken ej 
genomförts som planerat under höstterminen. Hälsobesöken kommer att genomföras under 
vårterminen 2022.      
    
Övriga årskurser träffar vi eleverna för uppföljningar och enklare hälsobesök.  
För ca hälften av eleverna i år 7 på Henåns skola så blev inte hälsobesöken genomförda under 
året.  
Orsaker till att hälsobesöken inte blivit genomförda är att eleverna haft distansundervisning, 
aktuell skolsköterska varit frånvarande, på grund av rådande rekommendationer och sjukdom 
och att skolsköterskorna varit utlånade för att vaccinera mot Covid. 
 
Alla nyanlända erbjuds hälsobesök med tolk/telefontolk då vi pratar om hälsohistoria, aktuell 
hälsosituation och undersöker tillväxt, rygg, syn och hörsel. Många av de nyanlända har stora 
vårdbehov och behöver remitteras till olika instanser. 
 
 



 
 
Elevhälsa 
Alla skolsköterskorna är en del av elevhälsoarbetet tillsammans med skolkuratorer, 
specialpedagoger och rektorer (på högstadieskolorna deltar även SYV och på vissa skolor 
deltar speciallärare) i de lokala elevhälsoteamen på skolorna.  
Medverkar i elevhälsomöten och i elevhälsokonferenser då medicinsk kompetens behövs samt 
i SIP-möten.  
Deltar i klasskonferenser, planering och överlämningar inför skolstart och stadiebyten.  
Rådgivning och handledning till pedagoger. 
Elevhälsan har många olika samarbetspartners utanför det lokala elevhälsoteamet såsom 
BVC, förskola, BUP, socialtjänst, barn- och ungdomskliniken, barn- och 
ungdomshabiliteringen, NP-teamet, ungdomsmottagningen och folkhälsostrateg. 
 
Nästan allt elevhälsoarbete har skett digitalt under året. 
 
 
Medicinsk studie- och yrkesvägledning 
Tas upp vid hälsobesöket i år 8 och vid behov. 
Vid behov samarbetar vi med elev, föräldrar, studie- och yrkesvägledare och mottagande 
gymnasieskola. 
 
 
Elevernas arbets- och lärmiljö 
Samtliga skolor har en väl fungerande inom- och utomhusmiljö.  
 
Samtliga skolsköterskor deltar i arbetet med anpassningar för elever som har särskilda behov 
av medicinska anledningar. 
 
 
Hälsopedagogiska uppgifter 
Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att jobba förebyggande och hälsofrämjande. 
I det hälsofrämjande arbetet ingår hälsobesöken som en del, där främsta syftet är att främja 
och stärka sunda levnadsvanor. Frågor om levnadsvanor genomsyrar vårt arbete, vid 
spontanbesök, vid föräldrakontakter och i kontakter med pedagoger.  
 
Vi arbetar mycket med barn och ungdomar med övervikt och fetma. Ger råd om kost och 
fysisk aktivitet till barn, ungdomar och föräldrar. Gör regelbundna uppföljningar av vikt, 
längd och BMI och ger mycket stöd och uppmuntran.  
 
Vi har gett information till personal och elever kring elevers sjukdomar. 
 
EMI brukar vara delaktiga i undervisning i HLR (hjärt- och lungräddning) till alla elever i år 
9. Denna undervisning har inte kunnat genomföras under året på grund av pandemin.  
 
Vi brukar arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom att vara ute i klasser och prata om 
kost, sömn, fysisk aktivitet, pubertetsutveckling, sex och samlevnad och ANT (alkohol, 
narkotika, tobak) och i samarbete med övrig elevhälsopersonal delta i mobbnings-
förebyggande arbete, klassundervisning runt psykiskt mående, YAM (suicidpreventions-



program), klassundervisning för yngre åldrar i Stopp min kropp (ett material som handlar om 
barns integritet och rätt att bestämma över sina kroppar), och vid behov vara med i klasser för 
att främja en god arbetsmiljö för eleverna.  
Det är bara en liten del av detta arbete som kunnat genomföras under året på grund av 
pandemin.  
 
 
Dokumentation, journalhantering, arkivering 
Dokumentation 
All dokumentation sker från och med november 2019 i Prorenata som är ett gemensamt 
dokumentationssystem för hela elevhälsan. Med det gemensamma dokumentationssystemet 
har vi fått bättre kvalite på dokumentationen i elevhälsoarbetet. 
I Prorenata finns även möjlighet till säker konversation mellan elevhälsopersonal och 
pedagoger.  
 
EMI har under året skapat, utvecklat, reviderat mallar och skapat rutiner för dokumentation 
som möjliggör att hämta ut statistik. 
EMI har nu digitala enkäter som skickas ut till elever och vårdnadshavare inför hälsobesök 
och vårdnadshavare kan ge samtycke till vaccination digitalt. 
Digitala enkäter och samtycke ger bättre patientsäkerhet, underlättar dokumentationen och är 
tidsbesparande. 
 
Vissa medgivande för vaccination, medgivande för överföring av journal, remissbekräftelse, 
remissvar, journalkopior mm scannas in i journalsystemet. 
 
Alla vaccinationer rapporteras automatiskt från journalsystemet till vaccinationsregistret. 
 
 
Journalhantering 
I samband med att barnen ska börja förskoleklass får skolsköterskorna överrapportering och 
kopior av barnhälsovårdsjournaler från aktuell Barnavårdscentral. 
  
Vid in- och utflyttningar inhämtas/överlämnas journaler från/till berörd skola.  
Vid höstterminens början överrapporteras och överlämnas EMI-journalerna på elever som 
avslutat grundskolan till respektive gymnasieskola.  
All överlämning och överrapportering sker med vårdnadshavares eller elevens (för 
gymnasieelever) godkännande.  
 
 
Arkivering 
Originaljournaler från Barnhälsovården återlämnas till den vårdgivare som upprättat journalen 
när eleverna slutar år 9 och kopior från Barnhälsovården gallras. 
 
När elever avslutar gymnasieskola återsänds EMI-journalerna i pappersform som upprättats i 
grundskolan på Orust tillbaka till EMI på Orust, de rensas och arkiveras i arkivskåp i 
kommunhuset.  
 
E-arkiveringsprojektet fortgår och inkluderar fler och fler av kommunens system, Prorenata 
står på kö. 



EMI-journaler från vårt tidigare dokumentationssystem PMO som är äldre än 25 år har 
arkiverats. Dessa journaler var delvis digitala och delvis i pappersformat, de handhas nu av 
arkiveringsenheten. 
Systemansvarig skolsköterska har under året arbetat med att säkerställa så journaluppgifter 
överförts på ett säkert sätt samt att arkivenheten kan få fram olika uppgifter i journalerna. 
 
Enligt riktlinjer för GDPR har vi registrerat att vi har akutplaner. 
 
 
Avvikelse Lex Maria 
Inga Lex Maria anmälningar har gjorts under året. 
 
 
Kvalitetssystem 
Ett nytt ledningssystem antogs av utskottet för lärande i mars 2021. Det nya ledningssystemet 
omfattar även psykologiska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Rutiner och riktlinjer för arbetet inom EMI finns i metodstödet som uppdateras och revideras 
kontinuerligt. Metodstödet finns i biblioteket i Prorenata. 
Vi arbetar efter årshjul som revideras kontinuerligt. 
Det finns rutiner för risk- och avvikelsehantering.  
 
Egenkontroller utförs: 

 Översyn av bemanning och resursfördelning inom EMI sker inför varje läsår för att 
säkerställa rätt bemanning på de olika skolorna utifrån elevunderlag. 
Inför läsåret 2021/22 fanns en jämn fördelning av skolsköterske- och 
skolläkarresurser. 

 Avstämning om att arbetet löper på enligt årshjulet görs kontinuerligt på 
skolsköterskemöten.  

 Service och kontroll av medicinteknisk apparatur görs enligt instruktion från 
tillverkare. 

 Kontroll av temperatur i kylskåp sker regelbundet. 
 Läkemedelskontroll kylskåp/medicinskåp görs två gånger per år. 
 Extern läkemedelsgranskning har gjorts i samarbete med MLA i Lysekils kommun. 

Då granskades rutiner och dokument rörande läkemedelshantering och det gjordes 
stickprovskontroller i läkemedelsskåp och kylskåp på två skolor.  
Allt befanns vara i god ordning.  

 Remissbevakning och uppföljning av skickade remisser sker kontinuerligt i 
journalsystemet. 

 Loggkontroller görs regelbundet, fyra gånger per år och inga överträdelser har 
uppmärksammats under året. 

 Kollegial journalgranskning har gjorts under året.  
Vi granskar tre slumpvis utvalda journaler hos varje skolsköterska, för skolsköterskor 
som arbetar med yngre elever granskas journaler på elever i år 6 och för 
skolsköterskor som arbetar med äldre elever granskas journaler på elever i år 9. 
Granskningen görs enligt checklista för journalgranskning. 
I stort ser dokumentationen bra ut men det finns alltid detaljer som kan förbättras. 

 



Nyheter och förändringar, uppföljning och utvärdering diskuteras på kategoriträffarna och 
dokumenteras i minnesanteckningar. 
 
 
Möten 
Vi har deltagit i en mängd möten med olika aktörer, t ex elevhälsoteam, elevhälsomöten, 
elevhälsokonferenser, klasskonferenser, nätverksmöte, Barn- ungdomspsykiatri, socialtjänst, 
SSPFR, Ungdomsmottagningen, Barnhabiliteringen, hörselvården, NP-team m.fl.   
Kategoriträffar ca 1 gång/månad. 
 
MLA träffar verksamhetschefen ca 1g/månad, deltar i nätverk för MLA/samordnare i 
Fyrbodal 1-2 gånger per termin samt nätverk för MLA i VGR (Västra Götalandsregionen) 1 
gång per år. 
 
Systemansvarig för Prorenata deltar i ett digitalt nätverk. 
 
De flesta möten under året har skett digitalt. 
 
 
Utbildningar 
På grund av pandemin så har nästan all utbildning ställts in under året. 
Samtliga skolsköterskor har deltagit i digital skolsköterskekonferens. 
Samtliga skolsköterskor har deltagit i handledning 4-5 tillfällen per termin. 
 
 
Övrigt 
Det har varit ett annorlunda år med mycket extra arbete för samtliga skolsköterskor på grund 
av pandemin. Under vårterminen studerade högstadieeleverna periodvis på distans och både 
elever och personal har haft en högre frånvaro än vanligt på grund av rekommendationen att 
stanna hemma vid minsta förkylningssymtom och karantän i hemmet vid hushållssmitta. Det 
har krävts mycket planering för att nå elever och genomföra hälsobesök och kontroller.  
 
Det har funnits mycket oro bland personal i skolan, föräldrar och även elever. Vi har haft 
många samtal med orolig personal och föräldrar, vi har förmedlat den information och de 
riktlinjer som kommit från smittskyddet och folkhälsomyndigheten. Vi har fått mycket frågor 
och vi har gjort många bedömningar av elever med diffusa symtom, om de kunde vara i 
skolan eller om de skulle stanna hemma och när elever som haft förkylningssymtom eller 
konstaterad Covid kunde återgå till skolan. Vi har haft samtal med oroliga föräldrar som 
under våren höll sina barn hemma och med föräldrar till elever som under pandemin haft stor 
frånvaro. 
 
Vi har varit delaktiga i smittspårning och under höstterminen lämnat ur gurgeltester till elever 
som ingått i smittspårning på skolorna. 
Skolsköterskorna på Ängås skola har även varit delaktiga i smittspårning av personal under 
vårterminen. 
 
MLA har uppdraget som Covidsamordnare för lärande i kommunen. 
Covidsamordnarens roll är att: 



 vara ”spindeln i nätet” – ha överblick om det aktuella covid-19 läget i kommunens 
skolverksamheter. 

 utgöra en rådgivande funktion och ha kunskap om Smittskydd Västra Götalands 
webbsida riktad mot förskola, skola och högre utbildning. 

 vara länk mellan Smittskydd och kommunens skolor (även friskolor). 
 delta vid möten mellan Smittskydd och kommunen när covid-19-situationen i 

kommunen så kräver. 
 beställa provtagningskit för ”gurgeltest” från Regionservice vid behov av påfyllning 

av skolans depå. 
 informera vårdcentralen när smittspårning med gurgeltest görs och hur många  

provtagningskit  för gurgeltest som delas ut. 
 
Detta arbete har under vissa perioder under året varit mycket tidskrävande. Det har varit 
mycket frågor från förskolor och skolor, det har varit många rekommendationer från 
Folkhälsomyndighet och Smittskydd att sätta sig in i och rekommendationerna har  ändrats 
ofta så det har varit svårt för rektorer och övrig personal att hålla sig uppdaterade på vad det 
är för rekommendationer som gäller. 
Länsstyrelsen och Smittskyddet i Västra Götaland har haft samrådsmöten varje vecka med 
Covidsamordnarna i kommunerna. 
När det varit många elever sjuka på skolor har rektor på skolor/förskolor och 
Covidsamordnare skrivit underlag som Smittskyddet behövt för att göra en bedömning om 
vilka åtgärder som skulle vidtas. 
 
Vi upplever att pandemin orsakat en ”hälsoskuld”. 
 Många elever har under pandemin haft mindre fritidsaktiviteter och mindre fysisk 

aktivitet och vi kan se att det för en del elever har lett till snabb viktutveckling. 
 Under året har EMI på hälsobesök uppmärksammat ett ökat antal elever som utvecklat 

psykisk ohälsa. 
 Några elever har tappat fokus på studierna och ägnat mer tid åt dataspel. 

 
Det har varit svårt att arbeta med frånvaro/närvaro under pandemin. Vi har periodvis haft 
distansundervisning för högstadiet och rekommendationer att man ska stanna hemma vid 
minsta symtom och samtidigt pratar vi om att det är viktigt med närvaro. 
Vi upplever att elever som haft stor frånvaro innan pandemin har haft en ökad frånvaro under 
pandemin. Vi tror att det kommer att krävas mycket arbete innan vi är tillbaka där vi var innan 
pandemin när det gäller närvaro. 
 
 
Antalet elever i särskolan ökar i snabb takt. Denna elevgrupp kräver stora resurser från all 
personal. 
För EMI är det flera delar i arbetet med särskolan som är tidskrävande. 

 Mottagande i särskolan 
Skolsköterskan som arbetar med särskolan sitter med i mottagningsteamet och 
granskar de medicinska bedömningarna inför inskrivning i särskolan. Bedömningarna 
behöver ibland returneras för komplettering för att uppfylla kraven för inskrivning.  

 Egenvård och akutplaner 
Skolsköterskan är med och säkerställer så att egenvård sker på ett patientsäkert sätt. 
Egenvård kan handla om att ge elever läkemedel under skoltid, akutmediciner vid 
epileptiska anfall eller svår allergi och sondmatning. 



Skolsköterskan ser till att få in beslut om egenvård från behandlande läkare, 
vårdnadshavare ska ge muntlig och skriftlig instruktion till berörd personal och den 
skriftiga instruktionen ska skrivas under av både vårdnadshavare och ansvarig 
personal. Skolsköterskan är ofta behjälplig så att personal får möjlighet att ställa frågor 
och utföra arbetsuppgifterna med handledning tills de känner sig trygga med 
arbetsuppgifterna. 
Skolsköterskan upprättar även akutplaner i samråd med vårdnadshavare.  
Det är många elever på särskolan som har akutplan. 

 Kunskap om kropp, känslor, integritet och sexualitet 
EMI är delaktig i att ge elever kunskap om fysiska behov som kost och fysisk 
aktivitet, kunskap om kroppen, känslor, integritet och sexualitet. 
Ungdomar med funktionsvariationer kan ha svårt att söka information själva och har 
inte alltid någon i omgivningen som de kan fråga. De kan också ha svårt att förstå vad 
som är bra att veta och kunna.  

 Elever med stora vårdbehov 
Vissa elever kan under perioder ha stora vårdbehov och skolsköterskan behöver vara 
tillgänglig för att ta hand om svårt sjuka elever och vara stöd för personal.  

 Föräldrastöd 
Alla elever på särskolan har speciella behov och en del föräldrar behöver mycket råd, 
stöd och vägledning. 

 
 
Det har kommit 23 elever från andra länder till grundskolan under året. Eleverna har kommit 
från Europa, Asien och Afrika. Övervägande delen av de nyanlända eleverna går på Henåns 
skola. Det har kommit två nyanlända till gymnasieskolan under året. 
Vi kan se att familjer som kommer som kvotflyktingar har stora behov av stöd från olika 
instanser. Nyanlända elever är ofta en tidskrävande elevgrupp under lång tid. Eftersökning av 
tidigare dokumentation från hälsobesök, hjälp med översättning av vaccinationsdokument, 
uppföljningar, uppvaccinering, remittering till och samarbete med olika vårdinstanser, 
samarbete med socialtjänst och ibland med goda män och boende. 
I många av kontakterna behövs hjälp av tolk. 
 
 
Vi har många elever som medicinerar för neuropsykiatrisk problematik. Dessa elever behöver 
kontroller av puls, blodtryck, vikt och längd med vissa intervaller. BUP, Neuropsykiatriska 
teamet och Barnhabiliteringen önskar hjälp av EMI med dessa kontroller, det är tidskrävande 
för EMI men det fungerar bra för elever och föräldrar som slipper skolfrånvaro och resor. 
Vi har under året gjort ca 277 kontroller. Vi beräknar att varje kontroll tar ca 20 minuter och 
sammanlagt blir detta ca 92 timmars arbetstid under året. 
Vi har diskuterat detta på nätverksmöte för MLA i Fyrbodal och samtliga kommuner upplever 
att det är en tidskrävande arbetsuppgift som vi utför för andra sjukvårdsinrättningar. 
MLA-nätverket skickade frågan som ett ärende till närsjukvårdsgrupp vårdsamverkan i 
Fyrbodal 2019, frågan lyftes aldrig i rätt forum och MLA-nätverket fortsätter arbeta med 
frågan. 
 
 
Akutplaner upprättas vid behov och revideras inför varje läsårsstart och vid förändringar 
under läsåret. 
Blanketter för egenvård skrivs tillsammans med vårdnadshavare och berörd personal vid 
behov samt revideras vid förändringar och personalbyte. 



Kostenheten har nu övertagit ansvaret för specialkost och EMI skriver nu endast intyg för 
elever med neuropsykiatriska diagnoser med behov av anpassad kost. 
 
EMI skall erbjuda enklare sjukvårdsinsatser och ett stort antal söker dagligen skolsköterskan 
för att få råd och stöd för olika hälsoproblem, såväl fysiska som psykiska.  
Både de oplanerade spontanbesöken och de planerade hälsobesöken resulterar ofta i en 
kontakt med vårdnadshavare. 
 
EMI har gett information till klasser och pedagoger om olika hälsoproblem och 
sjukdomstillstånd t.ex. allergi, diabetes, epilepsi, löss mm. 
 
 
Vi ser att skolan har stora svårigheter att göra anpassningar som matchar vissa elevers 
komplexa behov. Dessa elever har svårigheter med att följa de yttre strukturerna kring bl a 
ordning, respekt, bemötande gentemot elever och personal. Dessa elever är mycket krav- och 
relationskänsliga och har svårt att fungera i klass- och skolsituation. 
Vi upplever att vi ser allt fler och allt yngre elever med denna problematik. För att möta dessa 
elevers behov har det krävts stora anpassningar. Samtliga skolor har undervisning i mindre 
grupp, vissa elever har en-till-en undervisning, hemundervisning, delvis eller heltäckande 
personligt stöd. Trots alla insatser lyckas vi inte alltid skapa en trygg och välfungerande 
skolgång varken för eleven, skolkamrater eller personal. 
Dessa elever upptar mycket tid från alla professioner inom skolan både i det dagliga arbetet 
och i samverkansmöte med föräldrar, socialtjänst och BUP.  
Vi ser att arbetet med dessa elever behöver utvecklas, det behövs specialutbildad personal och 
hög personaltäthet för att möta dessa barn. 
 
 
Det saknas logopedkompetens för elever med sen språkutveckling och/eller språkstörning. 
Från och med april 2019 tar Logopedmottagningen i Västra Götaland endast emot remisser på 
barn upp till 5 års ålder och det finns ingen logoped i kommunen. 
Elever i Orust kommun som har sen språkutveckling/språkstörning och som inte 
uppmärksammats i tidig ålder får idag inte professionell utredning och behandling.  
Det handlar om elever med sen språkutveckling/språkstörning som inte uppmärksammats på 
BVC och elever där vårdnadshavare velat avvakta med logopedkontakt samt elever som 
kommit som nyanlända.  
Vi ser att utebliven professionell utredning och behandling påverkar dessa elevers 
måluppfyllelse under hela skoltiden. 
Logopeder har fyra års utbildning och det finns ingen annan profession inom skolan som kan 
göra utredning av eventuell språkstörning eller ge behandling till dessa elever. 
 
Samarbetet med Capio vårdcentral har förbättrats under året. Vi har skrivit samarbetsavtal 
runt provtagning för elever som ska skrivas in i särskolan, provtagning för elever med 
övervikt och fetma och för vaccinationer mot Hepatit B för nyanlända. 
Det finns fortfarande brister i samarbetet runt nyanlända. Vårdcentralen ska göra hälsobesök 
på nyanlända, där ingår provtagning och vaccinationsplanering. Resultatet från hälsobesöket 
och vaccinationsplaneringen skickas sedan till EMI och vi utför vaccinationerna. 
Det tar lång tid innan eleverna kallas på hälsobesök, det tar lång tid innan vi får resultat och 
vaccinationsplanering och vaccinationsplaneringar som inkommit har ibland varit felaktiga 
och fått återsändas.  
 



Samverkan med socialtjänsten är fortsatt bristfällig men har blivit något bättre.  
Utan fungerande stöd och insatser från socialtjänsten blir barn, familjer och skola drabbade. 
Under året har samverkansgrupper kommit igång mellan förskola, grundskola, barn/elevhälsa, 
familjecentral, polis, räddningstjänst, BUP, socialtjänst och primärvård. Förhoppningsvis 
kommer dessa samverkansformer att leda till ett bättre samarbete och resultera i att 
förebyggande och främjande insatser kan initieras.  
 
 
På gymnasieskolan har slumpvisa drogtester utförts under året. 
 
 
En skolsköterska är facklig representant för Vårdförbundet. 
 
 
 
Att arbeta vidare med under 2022 
 

 Återuppta arbetet med frånvaro 
 

 Tillsammans med övriga elevhälsan fortsätta arbetet med att implementera Prorenata.  
 

o För dokumentation i elevakt behövs riktlinjer, rutiner och samsyn för 
dokumentation så den blir kvalitetssäker och likvärdig i kommunen.  
 

o Det behöver upprättas en dokumentationsplan för gallring och arkivering. 
 

o Det behöver upprättas rutin för loggkontroller. 
 

 Arbeta med ”hälsoskuld” (övervikt/fetma, psykisk ohälsa mm) 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska  
insats (EMI) och för delar inom elevhälsans psykologiska 
insats (EPI) som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet  
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 § 
 
Målet är att bedriva en god och säker vård där risker och händelser identifieras 
tidigt. Det skall inom verksamheten finnas bemanning, personal och den 
kompetens som är nödvändig för att uppnå detta. 
Det skall finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet. Dessa skall vara 
kända för all personal. Arbetsmiljön ska vara sådan att tid finns för planering 
och kvalitetsarbete. 
 

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet  
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
 
Vårdgivare 
Kommunstyrelsen är vårdgivare för elevhälsans medicinska insats (EMI) och 
elevhälsans psykologiska insats (EPI) och är ytterst ansvariga. 
Vårdgivaren ska leda, planera och kontrollera verksamheten så att kraven på 
god vård uppfylls. Vårdgivaren ansvarar för att verksamhetschef och Lex  
Maria-ansvarig utses.  
 
Verksamhetschef enligt HSL  
Verksamhetschefen ansvarar för ledning, planering och utveckling av 
verksamheten och att god vård bedrivs. Verksamhetschefen är den person som 
tillsynsmyndighet (IVO – Inspektionen för vård och omsorg), personal och 
föräldrar ska kunna vända sig till när det gäller frågor som rör verksamheten.  
Verksamhetschef som inte har medicinsk/psykologisk utbildning behöver 
överlåta det medicinska/psykologiska ledningsansvaret till annan person. 
 
Sektorchef för lärande, Katarina Levenby är verksamhetschef för EMI och 
EPI.  
 
Medicinskt ledningsansvarig (MLA) 
Verksamhetschefen har överlåtit det medicinska ledningsansvaret för EMI till 
skolsköterska Anita Mattsson. 
 
Psykologiskt ledningsansvarig (PLA) 
För EPI har verksamhetschefen överlåtit enskilda ledningsuppgifter i enlighet 
med hälso- och sjukvårdsförordningen till skolpsykolog Magnus Hjort. 
 
 
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal  
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Varje hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar för att arbetet 
skall utföras med god kvalité och hög patientsäkerhet och skall medverka och 
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för 
att avvikelser och risker identifieras och rapporteras. 
 

Rutiner för egenkontroll samt vilka egenkontroller som 
genomförts under året 
SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §  
 
EMI: 

 Egenkontroll av bemanning och resursfördelning sker inför varje läsår 
för att säkerställa rätt bemanning på de olika skolorna utifrån 
elevunderlag. 

 Vi följer upp att eleverna erbjudits hälsobesök och vaccinationer  
enligt skollagen, Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för 
elevhälsan och det nationella barnvaccinationsprogrammet 
kontinuerligt och redovisar i verksamhetsberättelsen. 

 Avstämning om att arbetet löper på enligt årshjulet görs kontinuerligt 
på skolsköterskemöten.  

 Service och kontroll av medicinteknisk apparatur görs enligt instruk-
tion från tillverkare. 

 Kontroll av temperatur i kylskåp sker regelbundet. 
 Läkemedelskontroll kylskåp/medicinskåp görs två gånger per år. 
 Extern läkemedelskontroll görs en gång per år. Det har i år gjorts i 

samarbete med MLA i Lysekils kommun. MLA i Orust kommun har 
granskat på skolor i Lysekils kommun och MLA i Lysekils kommun 
har granskat på skolor i Orust kommun. Vi har tittat på rutiner och 
dokument för läkemedelshantering och gjort stickprovskontroller på 
skolsköterskemottagningar där vi gått igenom läkemedelsskåp och 
kylskåp.   

 Remissbevakning och uppföljning av skickade remisser sker 
kontinuerligt i verksamhetssystemet. 

 Loggkontroller görs regelbundet. 
 Kollegial journalgranskning har gjorts under året. 

 
EPI: 
Rutiner för egenkontroll: 

1. Egenkontroll av bemanning och resursfördelning sker inför och under 
varje läsår för att säkerställa rätt bemanning på de olika skolorna 
utifrån elevunderlag. 

 
2. Kontroll av utredningsmaterial, såsom psykologiska tester och 

screeninginstrument m.m. sker inför varje läsår. Moment som kräver 
IT-stöd kontrolleras särskilt för att säkra att teknisk apparatur 
motsvarar verksamhetens krav. 

 
3. Remissbevakning och uppföljning av skickade remisser sker 

kontinuerligt i verksamhetssystemet. 
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4. Egenkontroll av journalhantering för att säkerställa att verksamhetens 

hantering av journalmaterial samt utrustning för journalförvaring 
följer de lagar och riktlinjer som finns för hälso- och sjukvård. 
 

5. Loggkontroller i journal görs regelbundet. 
 

6. Kontroll av lokaler för t.ex. utredning och samtal för att säkerställa att 
de uppfyller krav på sekretess och klienternas integritet. 
 

7. Journalgranskning (kollegial) görs under läsåret för att säkerställa att 
anteckningar förs enligt krav på saklighet m.m., enligt socialstyrelsens 
allmänna råd och föreskrifter. 

 
Egenkontroll som utförts under året: 
  

 Egenkontroll enligt punkt 1-4, samt nr 6 har genomförts enligt plan. 
Punkt nr 5 har inte genomförts, eftersom den ende skolpsykologen i 
EPI är densamma som har PLA. Punkt nr 7 har inte genomförts 
tillfredsställande eftersom det bara finns en psykolog inom EPI. 
   

Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2  
 
Ett nytt ledningssystem antogs av utskottet för lärande i mars 2021, det 
innefattar nu även psykologiska insatser enligt HSL (Hälso- och 
sjukvårdslagen). 
 
Samtliga skolsköterskor, skolläkare och skolpsykolog har den kompetens och 
behörighet som krävs.  
 
Det finns rutiner för risk- och avvikelserapportering. Identifiering av 
riskområden pågår ständigt. 
 
Patientsäkerhetsarbetet för EMI och EPI grundar sig på upprättade 
kvalitetsdokument i metodstödet. Här finns rutiner för arbetet samlade.  
Metodstödet är grunden i ett ständigt pågående kvalitetsarbete, det revideras 
och förnyas kontinuerligt. 
Metodstödet och blanketter som används inom EMI/EPI finns samlade i 
biblioteket i Prorenata. 
 
EMI arbetar efter årshjul för att säkerställa att arbetet hinns med som planerat 
och att eleverna i kommunen får en likvärdig skolhälsovård. 
 
Skolsköterskegruppen träffas regelbundet, ca en gång i månaden, där disku- 
teras bland annat säkerhetskultur, arbetsmetoder, rutiner, lagar och 
författningar som styr verksamheten. Under dessa möten diskuteras också 
nyheter som är aktuella för verksamheten och eventuella avvikelser. 
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MLA skickar kontinuerligt information och nyheter som berör verksamheten 
genom utskick via e-post till samtliga skolsköterskor. 
 
Vid vaccination av klasser samarbetar två skolsköterskor för att öka 
patientsäkerheten. 
 
Systemansvarig för Prorenata och MLA ingår i regionala nätverk.  
 
Skolpsykologen i EPI deltar aktivt i nätverk med andra skolpsykologer i 
regionen, och träffar sker ca 2 ggr/termin. Där diskuteras bland annat 
säkerhetskultur, arbetsmetoder, rutiner, lagar och författningar som styr 
verksamheten. Under mötena diskuteras också nyheter som är aktuella för 
verksamheten och eventuella avvikelser. Frågor som berör PLA diskuteras 
kontinuerligt i webbaserat rikstäckande forum för psykologer med PLA-
uppdrag. 
 
 

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 
 
All personal inom EMI/EPI ansvarar för att identifiera och rapportera risker 
som kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten. 
 
Större förändringar i verksamheten kan också väsentligen påverka 
patientsäkerheten. 
 
Verksamhetschef och MLA/PLA ansvarar tillsammans med berörda för att 
göra en riskanalys och återföra information och kunskap till verksamheten. 
Verksamhetschefen ansvarar för att uppmärksamma och påtala risker till 
vårdgivaren.  

 

Rutiner för händelseanalyser 
SFS 2010:659, 3 kap. 3§ 
 
MLA tar emot avvikelserna inom EMI och PLA tar emot avvikelser inom EPI. 
Verksamhetschef och MLA/PLA går igenom avvikelserna och gör en 
bedömning av allvarlighetsgraden. Vid allvarlig händelse rapporterar 
verksamhetschefen till vårdgivaren.  
Verksamhetschef och MLA/PLA ansvarar för händelseanalys, åtgärder och 
tidsplan och utser vid behov analysteam. 
Vid stora brister görs anmälan till IVO (inspektionen för vård och omsorg) 
och vid allvarlig vårdskada görs anmälan enligt Lex Maria.  
 
Verksamhetschef och MLA/PLA sammanställer och återför resultat och 
åtgärder från avvikelsehanteringen till verksamheten. 
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Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
 
Hela elevhälsan i Orust kommun dokumenterar sedan november 2019 i 
dokumentationssystemet Prorenata.  
Prorenata uppdateras automatiskt mot Pro Capita varje dygn. 
 
EMI: 
EMI använder digitala enkäter till elever och vårdnadshavare inför hälsobesök 
och vårdnadshavare kan ge samtycke till vaccination digitalt. 
 
BVC-journaler och övriga dokument i pappersform förvaras i låsta och 
brandsäkra dokumentskåp. 
 
Medgivande för överföring av journal, remissbekräftelser, remissvar, brev och 
vissa medgivande för vaccination, m.m. scannas in i Prorenata och gallras. 
 
Enligt GDPR har vi registrerat att det finns dokumentation för elever med 
akutplan. 
 
Loggkontroller utförs regelbundet för skolsköterskor och skolläkare enligt 
Patientdatalagen. Ingen olovlig åtkomst har uppmärksammats under året. 
 
EPI: 
Utredningsmaterial och övrigt material i pappersform förvaras i låsta och 
brandsäkra dokumentskåp. 
 
Medgivande för rekvisition av journal, remissvar m.m. scannas in i Prorenata 
och gallras. 
 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 § 
 
Gemensamt för EMI och EPI: 

 Samverkan med elev och vårdnadshavare. 

 Samverkan med pedagoger och elevhälsoteam.  

 Samverkan med elevhälsoteamen vid stadie/skolbyte. 

 Samverkan med vårdcentraler, barn- och ungdomsmottagning, BUP, 

barnhabilitering, ungdomsmottagning m.m. 
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Specifikt för EMI: 

 Egenvårdsrutiner för läkemedelshantering eller andra 
egenvårdsinsatser revideras vid läsårsstart samt vid behov. 

 Akutplaner upprättas och revideras vid behov och all berörd personal 
informeras. 

 Handledning och information till pedagoger i medicinska frågor. 
 Samverkan med BVC och förskola inför att elever ska börja 

förskoleklass. 
 Samverkan med EMI vid andra skolor vid in- och utflyttning.  

 
Specifikt för EPI: 

 Handledning och information till pedagoger i psykologiska frågor. 
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 
 
Varje hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar för att arbetet 
skall utföras med god kvalité och hög patientsäkerhet och skall medverka och 
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för 
att avvikelser och risker identifieras och rapporteras. 
 
Avvikelser rapporteras till MLA/PLA i Prorenata. Kopia på avvikelsen lämnas 
till ansvarig rektor.  
MLA/PLA rapporterar till verksamhetschef som vid allvarlig händelse 
rapporterar till vårdgivaren. 
 
Klagomål och synpunkter från elever och vårdnadshavare i frågor som rör 
EMI/EPI kan framföras direkt till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, 
rektor, verksamhetschef eller MLA/PLA, kan även lämnas i kommunens 
synpunktshantering. 
Synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalitet ska tas emot, 
sammanställas och analyseras och används i förbättringsarbetet, ansvarig för 
detta är verksamhetschef och MLA/PLA.  
Klagomål och synpunkter kan även komma från IVO (Inspektionen för vård 
och omsorg) och Patientnämnden. 
 
 

Sammanställning och analys 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 
Verksamhetschef och MLA/PLA ansvarar för risk- och händelseanalys och 
utser vid behov analyateam. 
Vid stora brister görs anmälan till IVO (inspektionen för vård och omsorg) 
och vid allvarlig vårdskada görs anmälan enligt Lex Maria.  
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Verksamhetschef och MLA/PLA sammanställer och återför resultat och 
åtgärder från avvikelsehanteringen till verksamheten. 
Anmälan om risker, avvikelser, klagomål och synpunkter används i 
förbättringsarbetet. 
 

Samverkan med patienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
 
Hälso- och sjukvården som bedrivs i skolan är frivillig. Samtycke till vård, 
undersökning eller behandling sker i de flesta fall muntligt men vid  
vaccination och psykologisk utredning av inlärningssvårigheter inhämtas 
skriftligt medgivande från vårdnadshavare. 
 
Skolsköterskor, skolläkare och skolpsykolog strävar alltid efter samarbete med 
elev och vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård och behandling. 
Elev bör alltid informeras i det som rör honom eller henne och informationen 
skall vara anpassad efter ålder och mognad. Eleven ska ha ett medinflytande 
som med tiden övergår till ett självbestämmande. Hänsyn tas till 
sekretess/tystnadsplikt. 
 
Information till och medverkan från elev/vårdnadshavare behöver stärkas och 
synliggöras som en viktig del i omhändertagandet och arbetet med 
patientsäkerhet. Detta arbete sker kontinuerligt inför och i varje möte med elev 
och vårdnadshavare. 
 
Överföring av EMI-/EPI-journal till/från skola utanför kommunen eller fri-
skola sker med vårdnadshavares skriftliga medgivande. På gymnasiet 
inhämtas tillstånd från eleverna. 
 
Tolk används vid behov. 
 
 
EMI: 
Information och samverkan med elever och vårdnadshavare inom EMI sker på 
följande sätt och skall alltid vara anpassad efter elevens behov, ålder, kunskap 
och situation: 
• Information om EMI och basprogrammet ges muntligt och skriftligt vid 
hälsobesöket i förskoleklass då förälder deltar och/eller vid föräldramöte i 
förskoleklass. 
• Information inför genomförande av vaccination samt information om 
eventuella biverkningar. Digitalt/skriftligt samtycke från vårdnadshavare. 
• Information inför, och uppföljning efter, hälsobesök och hälsosamtal. 
Vårdnadshavare fyller i hälsouppgift inför hälsobesök i förskoleklass, år 4 och 
år 8. 
• Information om sekretess och tystnadsplikt. 

• Information om vidtagna åtgärder, vad man skall vara uppmärksam på för 
symtom efter skada samt eventuell uppföljning. 
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• Information vid remittering/hänvisning till annan hälso- och sjukvård. 
 
 
Samverkan sker med elev och vårdnadshavare runt egenvårdsinsatser och 
akutplaner. 
Vid behov samverkar EMI med elev och vårdnadshavare vid information om 
elevs sjukdom/funktionshinder till elever och/eller personal. 
 
EPI: 
Information och samverkan med elever och vårdnadshavare inom EPI sker på 
följande sätt och skall alltid vara anpassad efter elevens behov, ålder, kunskap 
och situation: 
• Beskrivning av EPI´s och skolspsykologens roll i arbetet med eleverna.  

• Återföring av resultat på psykologisk kartläggning, utredning och 
bedömning. 
• Information vid remittering/hänvisning till annan hälso- och sjukvård. 

 
Resultat 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

 Nytt ledningssystem antogs av utskottet för lärande i mars 2021 och 
det innefattar nu även psykologiska insatser enligt HSL.  
 

 Det finns en tydlig organisation för EMI och EPI. 
Samtliga skolsköterskor, skolläkare och skolpsykolog har rätt 
kompetens. 
 

 Rutiner, riktlinjer och blanketter som används inom EMI/EPI 
revideras kontinuerligt och finns i metodstöd i biblioteket i Prorenata.  
 

 All vårdkontakt dokumenteras i journalsystemet Prorenata.  
 

 Remissbevakning och uppföljning av skickade remisser sker 
kontinuerligt i journalsystemet. 

 
EMI: 

 Adekvat grundbemanning av skolsköterskor utifrån elevunderlag. 
(Svårt med vikarier med rätt kompetens vid sjukskrivningar). 
Skolläkare arbetar som konsult. 

 
 Hälsobesöken har genomförts enligt skollagen och Socialstyrelsens 

och Skolverkets vägledning för elevhälsan och i stort sett alla elever 
tackar ja till erbjudandet. 
 

 Vaccinationer har erbjudits enligt nationella vaccinationsprogrammet 
och nyanlända erbjuds uppvaccinering efter behov. Vi har en god 
vaccinationstäckning för vaccinationer mot Difteri, stelkramp, 
kikhosta, polio, mässling, påssjuka och röda hund. 



 

  
 
 
   
 

10 

Drygt 90 % av eleverna i år 5 har tackat ja till HPV-vaccination.  
Vaccinationer rapporteras till vaccinationsregistret. 
 
Elever 12-15 år har erbjudits vaccination mot Covid i skolan. Ca 2/3 
av eleverna har tackat ja. 

 
 Vi arbetar efter årshjul som revideras kontinuerligt. Avstämning om 

att arbetet löper på enligt årshjulet görs kontinuerligt på 
skolsköterskemöten.  
 

 Det har gjorts förbättringar med ljudisolering i EMI:s lokaler på 
Ängås skola men det är fortsatt så att lokalerna inte uppfyller kraven 
på sekretess. 
Finns även brister i EMI:s lokal och utrustning på gymnasieskolan. 
Eftersom det saknas viss utrustning på gymnasieskolan utförs en del 
arbetsmoment på Henåns skola. 
För övrigt har samtliga skolor ändamålsenliga lokaler och utrustning. 
 

 Loggkontroller för EMI utförs regelbundet. Ingen olovlig åtkomst har 
uppmärksammats under året. 
 

 Service och kontroll av medicinteknisk apparatur görs enligt riktlinjer 
från tillverkare. 
 

 Kontroll av temperatur i kylskåp sker regelbundet. 
 

 Läkemedelskontroll kylskåp/läkemedelsskåp görs två gånger per år. 
 

 Extern läkemedelskontroll där man tittat på rutiner och dokument för 
läkemedelshantering och stickprovskontroller på två mottagningar har 
gjorts under året.  Det bedöms att det finns rutiner och dokument 
rörande läkemedelshantering som uppfyller kraven enligt HSLF-FS 
2017:37 och att det råder god ordning i läkemedelsskåp och kylskåp.  
 

 Kollegial journalgranskning har gjorts under året. 3 journaler på 
elever i år 6 eller 9 valdes ut slumpvis hos samtliga skolsköterskor och  
dokumentationen under elevens skoltid granskades enligt checklista. 
Dokumentationen uppfyller kraven men det finns detaljer som kan 
förbättras. 
 

 Återför hälsodata från hälsobesöken på individ- och gruppnivå, till 
viss del på organisationsnivå. 
 

 Under året har sex avvikelser inkommit: 
En avvikelse angående utebliven vaccination. 
Två avvikelser angående bristande dokumentation av vaccination. 
Två avvikelser angående strömavbrott och förstört vaccin. 
En avvikelse angående uteblivet eller fördröjt arbete till följd av 
pandemin. 
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MLA och verksamhetschef har gjort bedömningar av 
allvarlighetsgraden, gjort händelseanalyser, vidtagit åtgärder och 
återkopplat och diskuterat i verksamheten.  
 

 Synpunkter/klagomål har inkommit till MLA angående att det var 
svårt att få kontakt med skolsköterska. Synpunkt/klagomål har även 
inkommit till rektor i samband med att skolsköterska gjort anmälan till 
socialtjänsten. 
Synpunkterna har mottagits och analyserats och används i vårt 
förbättringsarbete. 
 

 EMI har ett aktivt samarbete med övrig elevhälsovårdspersonal och 
pedagoger på skolorna samt många olika aktörer utanför skolan t.ex. 
barnmottagning, ungdomsmottagning, BUP, socialtjänst. 

 
EPI: 

 Egenkontroll har gjorts avseende bemanning, resursfördelning, 
lokaler, teknisk utrustning, utredningsmaterial, remisshantering och 
journalhantering. Undantaget journalhantering har kontrollerna givit 
tillfredsställande resultat.  

 För att säkerställa säkerhetskrav på journalförvaring har ett 
brandklassat och inbrottssäkert journalskåp rekvirerats. 

 Ingen egenkontroll av loggar eller kollegial journalgranskning har 
utförts (se ovan sid 4, punkt 5 och 7). För att ordna med kollegial 
journalgranskning planeras samarbete med EPI i närliggande 
kommuner. 

 EPI har ett aktivt samarbete med övrig elevhälsopersonal och 
pedagoger på skolorna samt aktörer utanför skolan t.ex. vårdcentral, 
habilitering, BUP, m.fl. 

 Inga klagomål på EPI har inkommit till PLA under året, och inga 
avvikelser har uppmärksammats. 



STATISTIK 2021 
BMI FÖRSKOLEKLASS 

 

 

 

 

 



 

BMI ÅR 4 

 
 

 

 

 

 

 



Statistik från hälsoenkät år 4  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  Statistik från hälsoenkät år 8   
Statistiken för år 8 är gjord på alla elever i år 8 på Ängås skola och drygt hälften av 
eleverna på Henåns skola (på grund av att inte alla hälsobesöken genomförts under 
höstterminen, se förklaring i verksamhetsberättelsen.) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-03-01 KS/2022:249 
 
 

 
Kommunförvaltningen, Sektor Lärande 
Katarina Levenby 
telefon 0304-33 41 17 
e-post: katarina.levenby@orust.se

Beslut om fördelning av tillfällig utökad förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2022, statsbidraget "Skolmiljarden" 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Tilldela Sektor Lärande statsbidraget ”Skolmiljarden” för förstärkningar för elever i  
 årskurs F-9 under år 2022. 
2. Vid en utökning av statsbidraget 2022, tillförs dessa Sektor Lärande och fördelas på  
 samma sätt som dessa 1 765 036 kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att möta den tuffa utmaningen som covid-19-pandemin medför har regeringen 
beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 2022. Syftet med 
tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att 
alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 
 
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Sedan 
är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att 
trygga barnens rätt till utbildning.  
 
Kommunens bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag.  
 
Orust kommuns tilldelning av ”skolmiljarden” blir 1 765 036 kronor. 
 
Statsbidraget kommer fördelas enligt nedanstående: 
Orust kommun  1 503 591 kronor 
Friskolor Orust  250 028 kronor 
Utanför kommunen 11 417 kronor 
 
Beräkningen har skett utifrån inskrivna elever i årskurs F-9, inte särskolan. 
 
Bedömning och utredning 
Rektorerna har i samråd med sektorchef diskuterat vilken oro som finns kring elevernas 
resultat utifrån att vi har haft en rådande pandemi som påverkat skolornas arbete i olika 
hög grad. Sektorn önskar få rikta det särskilda statsbidraget mot elever i förskoleklass- 
årskurs 9.  
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-03-01 KS/2022:249

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-01 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Lärande 
Ekonomienheten 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
 
Katarina Levenby 
Sektorchef Lärande
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Sektor Lärande 
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör 
Telefon 0304-33 41 15 

 
 Lärandeutskottets representanter 
 Berörd rektor 
 
 
 
 
Utskottet för lärande verksamhetsbesök 
 
Utskottet för lärande gör måndagen den 14 mars 2022 verksamhetsbesök vid 
Varekils skola. Representanterna (presidiet och lärandekontorets 
representanter) samlas klockan 08.15 vid Varekils skolas expedition. 
 
Program för besöket 
08.30-09.15 Ledningens information/dialog med politiken. 
09.15-10.00 Intervju med elever i årskurs F-6 (max en elev från varje 
årskurs 2-6). 
10.00-11.00 Intervju med personal (inklusive fika). 
11.00-12.00 Utskottets/sektors representanter gör en kort 
sammanfattning av  
 besöket. Skolans rektorer deltar. 
12.00-13.00 Lunch. 
 
Klockan 13.00 börjar utskottet för lärande beslutsdelen av sitt sammanträde. 
Detta är förlagt till centrumhuset, s-rum Årholmen, Henån. 
 
Deltagare 
Deltagare vid verksamhetsbesöket är ordförande och vice ordförande från utskottet 
för 
lärande samt ytterligare 2 ledamöter/ersättare från utskottet. Från lärandekontoret 
centralt deltar 3-4 personer, bland annat sektorchef och sekreterare/administratör. 
 

http://www.orust.se/
http://www.orust.se/
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Rapportering till utskottet för lärande 
En återkoppling till utskottet för lärande görs på eftermiddagens sammanträde.  
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor Lärande 
 
 
 
Katarina Levenby 
Sektorchef 
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Sektor Lärande 
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör 
Tfn 0304-33 41 15 

 
 Rektor för Varekils skola 
 
 
 
 
 
Lärandeutskottets verksamhetsbesök 
 
Enligt överenskommelse översändes programmet inför verksamhetsbesöket 
den 14 mars 2022. Vi ger er program samt frågeställningar inför 
verksamhetsbesöket Ni ansvarar för utdelning till personal och elever som 
kommer att delta i intervjuerna och meddelar tid. 
 
Det är mycket viktigt att de som ska delta i intervjuerna har möjlighet till 
förberedelser. Deltagarna ska ha hunnit göra en sammanfattande bedömning 
om de starka respektive svaga sidorna i verksamheten samt kunna ge förslag 
till utvecklingsområden. 
 
För att underlätta planeringen för er av praktiska ting, d.v.s. fm-kaffe, vill jag 
meddela att vi beräknar att 5 personer från utskottet/förvaltningen deltar.  
 
Skuggning 
Ordförande och vice ordförande genomför 1-2 besök per termin där de följer 
en verksamhet under en dag eller del av dag. Syftet är att få en god inblick i 
personalens vardag och förskolans/skolans verksamhet. Besök fördelas så att 
de sker där man inte har privat koppling till verksamheten. 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor Lärande 
 

http://www.orust.se/
http://www.orust.se/
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Marika Carlberg 
Sekreterare/administratör 
 

http://www.orust.se/
http://www.orust.se/
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Frågeställningar – underlag till intervjuer 
 
 
Samtalen kommer att kretsa kring en rad övergripande frågor i for 
av en dialog, enligt frågeställningarna nedan. 
 
 
 
Personal 
 

 Vad är speciellt på denna enhet? 

 Vilka speciella utmaningar finns? 

 Vad är ni mest stolta över? 

 Hur arbetar ni för att alla barn ska nå målen? 

 Hur hanterar ni den ekonomiska situationen? 
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Frågeställningar – underlag till intervjuer 
 
 
Samtalen kommer att kretsa kring en rad övergripande frågor i for 
av en dialog, enligt frågeställningarna nedan. 
 
 
 
Elever 
 
1. Berätta vad du tycker är roligt och intressant att lära dig i skolan. 

2. Vad kan läraren göra för att göra ett ämne mer roligt och intressant? 

3. Vad tycker du att du själv behöver göra för att det ska gå lättare för dig att 
lära  
 dig ett ämne du tycker är svårt? 

4. Berätta om du tycker att det finns något som är orättvist i skolan. 

5. Har flickor och pojkar lika lätt att få hjälp av läraren? 

6. Berätta hur du använder datorn/läsplattan på lektionerna. 

7. Beskriv ett mål som bestämmer vad du ska lära dig i skolan. 

8. På vilket sätt låter lärarna dig vara med och planera vad lektionerna ska  
 innehålla? 

9. På vilket sätt får du vara med och bedöma vad som var bra och inte bra 
med  
 en lektion? 

10. Vad brukar du få göra när du är med på ett utvecklingssamtal? 

11. Hur gör du för att vara aktiv och delta när det är klassråd? 
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12. Hur får du förbereda dig för de nationella proven? 

13. Vad tycker du är viktigt för att du ska känna dig trygg i skolan?  

14. Berätta vad du vet om hur skolan arbetar för att motverka kränkande 

behandling. 

15. Vad tycker du är bäst med just den här skolan? 

16. Vad tycker du att skolan borde bli bättre på? 
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