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Skolchef, chef elevhälsan, MAS, adm chef, områdeschefer

Skolhälsovårdens ledningsstruktur
06.88 624
Komrev, inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, har på uppdrag av
skolchefen utrett och lämnat förslag över hur skolhälsovården skall
organiseras ur ett ledningsperspektiv enligt § 24 Hälso‐ och sjukvårdslagen
och förordningen 1998:1513, 2 kap 5 §.
Utredningen, bilaga 1 till denna paragraf, visar följande:
•
•
•

•
•
•
•

Verksamhetschefens ansvar och roll måste tydliggöras både för rektorer
och för områdeschefer samt ute i organisationen
Skolorganisationen på alla nivåer måste få ökad kunskap om
skolhälsovårdens verksamhetsfält och ledningsansvar
Medicinsk ansvarig skolsköterska har inte haft rätta förutsättningar att
fungera i sin roll beroende på oklarheter i bland annat sitt
anställningsförhållande
Medicinsk ansvarig skolsköterska har inte klivit fram tillräckligt och
drivit skolhälsofrågorna
Medicinsk ansvarig skolsköterskas organisatoriska placering
överensstämmer inte med det övergripande uppdraget i dennes ansvar
Skolläkarfrågan bör ses över där en viktig del är tillgång till
barnläkarkompetens för bland annat konsultation
Kompetensen och kunskaperna om eleverna inom skolhälsovård
behöver på ett bättre sätt involveras i elevernas arbets‐ och lärmiljö.
Undervisningen skall inte enligt skolhälsovården och elevhälsan bara
vara lärarens angelägenhet.
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Skolhälsovården ingår inte som en naturlig del i att utveckla eleverna s
arbetsmiljö.

Förvaltningens förslag till beslut
•

Den nyrekryterade chefen för centrala stödteamet utses till
verksamhetschef med ansvar för skolhälsovårdens masfunktion
(medicinsk ansvarig sköterska) i samtliga berörda skolformer. Saknar
personen i fråga medicinsk kompetens enligt HSL utses en
skolsköterska som medicinsk ansvarig. Medicinsk ansvarig
skolsköterska anställs med ett tydligt anställningsförhållande och
uppdragsbeskrivning.

•

Arbetsledningen för skolsköterskorna ligger kvar på nuvarande
befattningshavare.

•

Verksamhetschefen likställs med områdescheferna och ingår i
ledningsgruppen.

•

Verksamhetschefen tillsammans med medicinsk ansvarig skolsköterska
upprättar mål för hur skolhälsovården ska omhänderta skollagens och
hälso‐ och sjukvårdslagens intentioner för verksamheten.
Måldokumentet fastställs i barn‐ och utbildningsnämnden.

•

På sikt tas ett måldokument för elevhälsan fram.

Förhandlingar enligt MBL § 11 har hållits 2006‐03‐14.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag.
__________
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Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Erika Josbrandt (kd)
att nämnden fastställer en tidpunkt när måldokument för elevhälsan tas fram
där Hälso‐ och sjukvårdslagen tydligare markeras i skolans elevhälsoarbete.
Annika Sundström (v) stöder Erika Josbrandts yrkande.
Leif Wikström (s) föreslår att måldokumentet upprättas under år 2007.
Erika Josbrandt (kd) yrkar att måldokumentet tas fram under år 2007 och att
en utvärdering görs efter tre år.
Företrädare för samtliga partier stöder yrkandet.
Ordföranden prövar yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med
tillägget att måldokument över hur hälso‐ och sjukvårdslagens intentioner
tydligare tillgodoses i elevhälsans arbete upprättas under år 2007 och att det
utvärderas efter tre år.
__________
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