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Förslag till kostnadsberäkning av skolhälsovården

Sammanfattning
För att alla elever i Täby kommuns grundskolor ska ha tillgång till en god
och likvärdig skolhälsovård har barn- och grundskolenämnden beslutat att
anta riktlinjer för kvalitetsnivån inom skolhälsovården. I riktlinjerna anges
ett antal kriterier, i en basnivå och en tilläggsnivå, som har sin grund i bestämmelserna i Skollagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens
råd och anvisningar.
En analys har genomförts avseende behovet av skolhälsotimmar per skola
inför läsåret 2010/2011. Beräkningarna har gjorts med en modell som bygger på bedömningar av tidsåtgång per insats och nyckeltal utifrån kriterierna
i basnivån och tilläggsnivån. Bedömningen är att behovet av skolhälsovårdstimmar kommer att öka. Analys och beräkningar visade att det behövs
1 heltid skolsköterska för 720 elever för att utföra uppdraget enligt basnivån. En kostnadsberäkning avseende skolhälsovård enligt tilläggsnivån har
också genomförts.
Skolhälsovården finansieras som en del av skolpengen. För att skolorna ska
få täckning för de ökade kostnaderna föreslås skolpengen öka med ett
tillägg så att skolpengen täcker en kostnad motsvarande 720 elever per heltid skolsköterska. I tillägget för skolhälsovård görs en nivåindelning för förskoleklass, skolår 1-5 och skolår 6-9 i pengen.
Uppdraget att genomföra åtagande i basnivån för skolhälsovården ska följas
upp med regelbundna avstämningar i kommunens gemensamma verksamhetssystem för skolhälsovårdsjournaler. Resultatet kommer att rapporteras
till barn- och grundskolenämnden i samband med delårsrapporten och årsredovisningen.
Förslag till beslut
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Barn- och grundskolenämnden beslutar att riktlinjerna för kvalitetsnivån i
skolhälsovården ska säkerställas genom att öka skolpengen med ett tillägg
för skolhälsovård enligt basnivån som motsvarar kostnaden för 720 elever
per heltid skolsköterska.
Vidare beslutas att tillägget i skolpengen för skolhälsovård nivåindelas för
förskoleklass, skolår 1-5 och skolår 6-9.
För att säkerställa att eleverna i Täby kommun erbjuds den skolhälsovård de
har rätt till enligt lag beslutar barn- och grundskolenämnden att uppdraget
att genomföra skolhälsovård enligt basnivån ska följas upp i kommunens
gemensamma verksamhetssystem. Resultatet ska rapporteras till nämnden i
samband med delårsrapporten och årsredovisningen.
Bakgrund
Alla elever i Täby kommuns skolor ska ha tillgång till god, säker och likvärdig skolhälsovård.
Skollag 14 kap. Skolhälsovård
2 § Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra
deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Skolhälsovården skall främst vara förebyggande. Den skall omfatta hälsokontroller och enkla
sjukvårdsinsatser. För elever i särskolan och specialskolan skall i skolhälsovården också
ingå särskilda undersökningar som föranleds av deras funktionshinder. För skolhälsovården skall finnas skolläkare och skolsköterska. Lag (1993:800).

Barn- och grundskolenämnden beslöt 2008-06-10 § 60 att riktlinjer för kvalitetsnivån inom skolhälsovården i grundskolan skulle utarbetas. I rapporten
”Huvudmannaskapet inom skolhälsovården. Riktlinjer för kvalitetsnivån”,
2008-11-25, presenterades kriterier för kvaliteten i skolhälsovården i form
av en basnivå och en tilläggsnivå. Skolhälsovårdens uppgifter enligt basnivån vilar på fyra hörnstenar: 1. Följa elevens utveckling, 2. Bevara och förbättra elevens hälsa, 3. Verka för sundare levnadsvanor, 4. Vara förebyggande. Kriterierna i basnivå och tilläggsnivå har sin grund i bestämmelserna
i Skollagen 14 kap 2§, Socialstyrelsens råd och anvisningar och Hälso- och
sjukvårdslagen. Nämnden beslutade 2008-12-09 § 122 att anta riktlinjerna
för kvalitetskriterier för skolhälsovården enligt den framlagda rapporten.
Kostnadsberäkning
Under våren och hösten 2009 har en analys genomförts avseende behovet
av skolhälsovårdstimmar per skola. Analysen visar att behovet av skolhälsovård kommer att öka något inför läsåret 2010/2011. I budgeten för 2010
är 1 mnkr avsatt för eventuellt ökade kostnader för skolhälsovården.
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Beräkningarna har gjorts utifrån kriterierna i basnivån vilka samtliga är lagstadgade enligt Hälso- och sjukvårdslagen, Skollagen och Socialstyrelsens
råd och anvisningar.
Modell för beräkning
För att utföra beräkningarna har en modell tagits fram som bygger på en beräkning av hur mycket tid varje insats tar i basnivå och tilläggsnivå. Detta
har tagits fram i samråd med representanter för skolhälsovården. Innehållet i
basnivån, som är det huvudsakliga arbetet i skolhälsovården, har legat till
grund för en beräkning av antal timmar som behövs för att kunna omsätta
innehållet enligt skollagen och råd och anvisningar till praktisk verksamhet.
Ett viktigt syfte med modellen var även att skapa ett underlag som gör det
möjligt att garantera likvärdighet i skolhälsovården.
Ett vanligt använt nyckeltal i detta sammanhang är antal elever per heltid
skolsköterska. Med detta nyckeltal går det att få veta hur många elever skolsköterskan hinner med för att uppfylla riktlinjerna för kvalitetsnivån i skolhälsovården enligt basnivån.
Enligt analys och beräkningar med modellen rekommenderas 1 heltid skolsköterska per 720 elever för att utföra samtliga kriterier enligt basnivån.
En kostnadsberäkning avseende skolhälsovård enligt tilläggsnivån har också
genomförts.
Finansiering
Skolhälsovård ska vara kostnadsfri för elever och finansieras idag som en
del av skolpengen. För att skolorna ska få täckning för de ökade kostnaderna föreslås skolpengen öka med ett tillägg så att skolpengen täcker en kostnad motsvarande 720 elever per heltid skolsköterska. I tillägget för skolhälsovård görs en nivåindelning för förskoleklass, skolår 1-5 och skolår 6-9 i
pengen.
Kvalitetsuppföljning och utvärdering
I Täby kommun är barn- och grundskolenämnden huvudman/vårdgivare för
skolhälsovården inom den kommunala grundskolan och chefen för Enheten
för Elevstöd är verksamhetschef för skolhälsovården inom grundskolan. För
att barn och elever ska kunna garanteras den skolhälsovård de har rätt till
måste rektorerna följa de beslutade riktlinjerna enligt basnivå och tilläggsnivå i skolhälsovården. Uppdraget att genomföra åtagande enligt basnivån
för skolhälsovården ska följas upp med regelbundna avstämningar i kommunens gemensamma verksamhetssystem för skolhälsovårdsjournaler.
Detta verksamhetssystem kan även fungera som ett verktyg för kvalitetssäkring genom att statistiska uttag används som underlag vid uppföljning och
utvärdering. Resultatet kommer att rapporteras till barn- och grundskolenämnden i samband med delårsrapporten och årsredovisningen.
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