Styrelsens klargörande kring antal elever/heltid skolsköterska
Bakgrund
Under 1970-talet fanns ett normtal för skolsköterskor och skolläkare i Skolförordningen.
Dessa tal togs sedermera bort i och med kommunaliseringen av skolan då regeringen inte
längre kunde föreskriva hur den kommunala ekonomin ska detaljstyras. Under mitten på
1990-talet fattade den dåvarande styrelsen i Riksföreningen ett beslut om en
rekommendation på 400 elever/heltid. Till grund för rekommendationen låg arbetet som
Riksföreningen gjorde tillsammans med Socialstyrelsen och som resulterade i utgivningen av
”Skolhälsovården 1998. Underlag för egenkontroll och tillsyn”. Rekommendationen var
baserat på ett normalvarierat elevunderlag och hur siffran 400 exakt räknades fram är
fortfarande oklart.
Skolsköterskor refererar fortfarande till siffran 400 elever/heltid i olika sammanhang, men
detta är en siffra som saknar relevans för dagens uppdrag som skolsköterska. Mot bakgrund
av det vill styrelsen klargöra hur vi ser på nyckeltal för skolsköterskor.

Riksföreningens uppdrag och mål
Riksföreningen för skolsköterskor ska medverka till hälso- och sjukvårdens utveckling, främja
forskning och utveckling inom elevhälsans medicinska insats samt klargöra och belysa
gällande formgivning och regelverk.
Riksföreningen för skolsköterskor företräder således professionens kunskapsområde och
driver inte fackliga frågor. Antal elever/heltid skolsköterska hänger ihop med arbetsmiljön
och är en facklig fråga.

Vårdförbundet
Inför Vårdförbundets kongress 2018 inkom en motion med följande yrkande: ”Att
Vårdförbundet arbetar med att ta fram en modell eller ett värde som utifrån
socioekonomiska värden med mera bestämmer hur många elever varje skolsköterska ska och
bedöms kunna ha ansvar för”.
Vårdförbundets kongress beslutade, utifrån motionen, att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
se över Vårdförbundets politik inom elevhälsans område. Förbundsstyrelsen har nu påbörjat
en kartläggning utifrån motionen. Riksföreningen för skolsköterskor välkomnar detta då vi
anser att frågan om nyckeltal avseende antal elever är viktig för våra medlemmar och att ett

nyckeltal fyller en viktig funktion för våra medlemmar och kan leda till en mer likvärdig
elevhälsa i landet.

Vårdgivarens ansvar
Vårdgivaren ansvarar för verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Omfattning
och uppdrag utöver vad som är lagstadgat kan variera mellan olika vårdgivare. Bemanningen
behöver vara anpassad till mål och uppdrag.

Styrelsens klargörande på antal elever/ heltid skolsköterska
För att skolsköterskan ska kunna verka enligt skollagen i en samlad elevhälsa, bidra till en
god lärmiljö för att eleverna ska nå utbildningens mål samt erbjuda alla elever en likvärdig
elevhälsa anser styrelsen att det är flera faktorer som bör tas i beaktan vid resursfördelning:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevunderlagets socioekonomiska sammansättning
Antal skolor/skolsköterska
Antal hälsobesök
Antal vaccinationer
Antal uppföljningar
Antal rektorer att samarbeta med och antal EHT att närvara vid
Antal elever i grund- och gymnasiesärskola
Antal nyanlända elever

Mot bakgrund av att det är många samverkansfaktorer som spelar in i framräknandet av ett
nyckeltal anser Riksföreningen att siffran 400 elever/heltid ej längre är aktuell och ej heller
ska hänvisas till. Riksföreningen kommer noggrant att följa Vårdförbundets kartläggning och
kommer att vara behjälplig med synpunkter.
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