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Utbildningsstyrelsen

Skolhälsovården på gymnasiet
Förslag till beslut
Verksamhetschefsskapet för skolhälsovården på Gustavsbergs gymnasium och Värmdö
gymnasium särskiljs från grundskolan från och med 2014-01-01

Beslutsnivå
Utbildningsstyrelsen

Bakgrund
Utbildningsstyrelsen beslutade 2012-10-18 § 70 att ge proVarmdo i uppdrag att redovisa
förslag på åtgärder för att dels skapa bättre förutsättningar för samverkan och samarbete
men också för att förtydliga ansvarsfördelningen inom skolhälsovården på gymnasiet.
En utvärdering av skolhälsovården som genomfördes under 2012, med anledning en
förändrad organisationsstruktur med en centralt placerad verksamhetschef för
gymnasieskolorna, visade på att det dels fanns ett behov av se över förutsättningarna för
samverkan samt ett behov av ett ansvarsförtydligande mellan skolhälsovårdens olika
yrkesfunktioner. Utbildningsstyrelsens uppdrag inkluderade också en översyn av
ekonomisk fördelning och avgifter för skolhälsovårdens verksamhetsledning.

Ärendebeskrivning
En utredning har genomförts av kansli- och utvecklingsavdelningen för att svara på
utbildningsstyrelsens uppdrag. Utredningen visar att det finns en diskrepans mellan
befintlig lagstiftning och de direktiv som styr och fördelar ansvaret inom ramen för
skolhälsovården. Direktiven föreslås därför att kompletteras med ett antal förtydliganden
avseende framförallt informationssäkerhet och journalhantering. Det finns en god
överensstämmelse mellan befintlig lagstiftning och utbildningsstyrelsens direktiv
avseende samverkan och samordning inom ramen för skolhälsovården. Rapporten visar
dock att samordning och samverkan i realiteten upplevs vara en utmaning, främst
eftersom skolhälsovårdens insatser inom grundskola och gymnasieskola markant skiljer
sig åt, och därför anses samverkan inte lika ändamålsenlig för gymnasieskolornas
personal inom skolhälsovården. En översyn av den ekonomiska fördelningen avseende
finansiering av verksamhetsledning mellan grund- och gymnasieskolorna har
genomförts som visar att avgiften är likvärdig med skillnaden att grundskolorna betalar
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för skolläkare, ärendehanteringssystemet Asynja samt OH-kostnader av annan karaktär.
Enligt utbildningsstyrelsens delegationsordning punkt 17.2 beslutar produktionschefen
om utseende av verksamhetschefer för hälso- och sjukvård. En ändring av
organisationen för skolhälsovården får därför till följd att produktionschefen utser ny
verksamhetschef för skolhälsovården på Gustavsbergs gymnasium och på Värmdö
gymnasium.
Ekonomiska konsekvenser

Nuvarande organisation
Total omfattning 20131: 1272 tkr varav 1179 tkr endast grundskola, 963 tkr grundskola
och gymnasium
Från verksamheter: grundskola 436 kr/elev, gymnasiet 167 kr/elev
Idag finns en centralt placerad verksamhetschef för skolhälsovården för grundskola och
gymnasium. Verksamhetsansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen ingår. Personal- och
ekonomiansvar ingår inte. Verksamhetschefen för skolhälsovården har delegerat ansvar
för vård, diagnos och behandling till skolöverläkare.
Verksamhetschef för skolhälsovård grundskola och gymnasium
Skolöverläkare grundskola och gymnasium
Skolläkare grundskola och gymnasium
Skolläkare grundskola

1,0
0,15
0,5
0,2

Samtliga dessa befattningar är placerade centralt i proVarmdo under biträdande
produktionschef.
Ny organisation
Total omfattning 20142: 2022 tkr fördelat endast på grundskola
Kostnaden för grundskolan beräknas utifrån antal elever och justeras under året. Med
nuvarande elevantal innebär det en kostnad om 445 kr/elev.
Verksamhetschef för skolhälsovård grundskola
Skolöverläkare grundskola
Skolläkare grundskola
Skolläkare grundskola

0,8
0,15
0,5
0,2

Med anledning av minskat uppdrag minskas verksamhetschefsuppdraget till 0,8, och
endast ansvar för grundskola kvarstår. Behov av minskning av övriga uppdrag bedöms
inte föreligga, då dessa uppdrag aldrig utökats med den ansvarsutökning som det
innebar när ansvaret utökades till att omfatta gymnasieskolans skolhälsovård. En
minskning av dessa uppdrag bedöms få för stora negativa konsekvenser för
1
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Inkluderar kostnader för journalsystem, utbildning och arbetsplatskostnad
2013 års ram uppräknad med 2 %

Tjänsteskrivelse
Diarienummer

12US/170

Sid 3(4)

grundskolans skolhälsovård. Det övergripande arbetet, samverkan och tillgänglighet för
skolsköterskor och verksamhetschef för grundskolans skolhälsovård bedöms kräva den
omfattning av uppdragen som finns idag.
Arbetstiden om 0,2 heltidstjänst kommer att förläggas som elevhälsosamordnare inom
proVarmdos ledningsstöd.
Konsekvenser för miljön

Inga kända konsekvenser för miljön föreligger.
Konsekvenser för medborgarna

Inga direkta konsekvenser för medborgarna bedöms föreligga. Då det inte bedöms
möjligt att skapa bättre förutsättningar för samverkansvinster inom nuvarande
skolhälsovårdsorganisation för gymnasiet görs bedömningen att den nya
ansvarsfördelningen tillsammans med utvecklad struktur för ledningssystem skapar en
mer effektiv skolhälsovård på gymnasiet.

Bedömning
Bedömningen görs att vissa förtydliganden av direktiven för ledningssystem för
skolhälsovården är önskvärda, men att sådana förtydliganden inte kan ha önskad effekt
vad gäller bättre förutsättningar för samverkan och samarbete inom nuvarande
skolhälsovårdsorganisation för gymnasiet. Skillnader mellan obligatorisk och frivillig
verksamhetsform, elevers ålder och det lagstiftade skolhälsovårdsuppdraget mellan
gymnasiet och grundskola samt gymnasieskolornas geografiska åtskildhet gör det svårt
att åstadkomma samverkansvinster.
Under våren 2014 kommer ett kontors- och verksamhetsövergripande utvecklingsarbete
med ledningssystem för skolhälsovård, övrig vård- och omsorg inom proVarmdo och
viss verksamhet under socialkontoret och kundvals- och finansieringsavdelningen att
genomföras. Samverkansvinster i form av tillämpning av ledningssystem för
skolhälsovård inom både grundskola och gymnasieskola kan därför genereras även utan
med grundskolan delade centrala resurser för skolhälsovården.
Sammantaget görs bedömningen att ledningen för skolhälsovården för gymnasiet bör
separeras från ledningen för skolhälsovården för grundskolan.

Ärendets beredning
Utredningen har beretts av utredare på kansli- och utvecklingsavdelningen i samverkan
med proVarmdo. Bedömningen i tjänsteskrivelse har beretts inom proVarmdo.
Förhandling med fackliga organisationer genomförs den 5/12.
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