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Uppdaterad version 2020

Kvalitetsmåtten beskriver tydligt ”att” 

verksamheten har att följa hälso- och 

sjukvårdens lagstiftning

”Hur” beskriver att EMI ska planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera samt 

förbättra
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Kunskapsstyrningssystemet bygger på 

en organisationsmodell med tre nivåer

Makro – Ledningen (Vårdgivare, 

verksamhetschef EMI)

Meso – Skolenheten och verksamheten EMI 

(Skolsköterska/skolläkare)

Mikro – Elever och dess vårdnadshavare
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De fem områdena 

(Verksamhetsansvar, 

Personalresurser, Lokaler och 

utrustning, Verksamhetens 

arbete och Elevernas 

inlärningsmiljö/EMI:s arbete i 

elevhälsan) används av 

verksamhetschef för EMI som 

ett stöd och samlat underlag 

att tillämpa för att beskriva 

verksamheten i dialog med 

vårdgivaren 

Lundquist, Leach & Englund (2020)
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Skolhuvudmännens organisation varierar 
och det betyder olika förutsättningar för 
professionen att utföra sitt uppdrag

Synliggör EMI:s verksamhet samt 
organisation utifrån lagstiftningen och 
uppdraget för skolsköterska och skolläkare 
inom EMI med dess resultat
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Det finns ett ledningssystem för att kunna 
planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten

Utses verksamhetschef för EMI enligt hälso-
och sjukvårdslagen (HSL) och uppdrag

Utses den person som ska ansvara för 
anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria 

Vårdgivaren 
ansvarar för 
att …
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Har det samlade ledningsansvaret och det 
kan inte överlåtas till annan befattning

Uppdraget för verksamhetschef enligt HLS 
är tydligt och odelat

Verksamhetschefen för EMI ansvarar för att 
ett ändamålsenligt kvalitetssystem 
upprättas och följs samt att vården kan 
utvärderas

Verksamhetschef 
för EMI enligt HSL
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Att tillhöra en profession innebär ett ansvar och den 
som tillhör hälso- och sjukvårdpersonalen bär själv 
ansvar för hur de fullgör sina arbetsuppgifter 

För att kunna utföra samtliga arbetsmoment med att 
vara behörig att ordinera läkemedel för vaccination 
som skolsköterska krävs formell kompetens med 
legitimation som sjuksköterska och 
specialistsjuksköterska med inriktning mot 
distriktssköterska eller specialistsjuksköterska med 
inriktning mot barn och ungdom

Som skolläkare krävs legitimation som läkare och 
specialistutbildning i barn- och ungdomsmedicin, 
barn- och ungdomspsykiatri eller allmänmedicin

Legitimerad hälso-
och sjukvårds-
personal
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Möjliggör för ledningen att styra verksamheten 
så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt 
sätt 

Arbetet inom EMI ska utgöras av korrekta 
bedömningar och ett professionellt bemötande 
och återge resultatet av arbetet inom EMI

Egenkontrollen innefattar uppföljning och 
utvärdering 

Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska 
insats möjliggör att på lokal nivå kunna 
utvärdera om verksamheten har hög kvalitet 
och patientsäkerhet

Ledningssystemet



Egenkontrollen (SOSFS 
2011:9 med 
ändringsföreskrifter)
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Den kliniska 
egenkontrollen

Den kliniska egenkontrollen beskriver 

följsamheten till uppdraget (Hälsobesök, 

vaccinationer och bevakningar)

Den administrativa egenkontrollen beskriver 

följsamheten till att det ska finnas den personal, 

de lokaler och den utrustning som behövs 

Verksamheten kan följa den kliniska 

egenkontrollen vid flera tillfällen under läsåret 

(November, februari, maj) 

Resultatet från egenkontrollerna används av 

verksamheten i förbättringsarbetet på lokal nivå
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Förbättringsarbete
Förbättringskunskap beskrivs av Svensk 

sjuksköterskeförening som en av de sex 

kärnkompetenserna

Kärnkompetenserna för EMI finns beskrivna i 

Kompetensbeskrivning för skolsköterska inom Elevhälsans 

medicinska insats, EMI 

För att förstå det system som skolsköterskor och skolläkare 

arbetar inom kan man utgå från en gemensam bild och 

följande frågor kan ställas utifrån 5P
(Källa Skolsköterskans dokumentation, 2020)

✓Är vi överens och arbetar mot samma mål?

✓Hur ser målgruppen ut? Vad vet vi om den målgrupp vi möter?

✓Hur tar vi vara på och värdesätter varandras kompetenser?

✓Hur ser de processer ut som vi arbetar med från början till slut?

✓Hur ser verksamhetens kultur och arbetsklimat ut?
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Kvalitet

Skilja mellan struktur,-

process- och resultatmått

I ett förbättringsarbete 

där  EMI ses som 

processer och system 

finns flera modeller 

(PGSA-cykeln) att 

använda för att utvärdera 

verksamheten
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En modell som kan tillämpas 
inom EMI för att ge struktur 
för att genomföra och testa 
idéer i begränsad omfattning är 
PGSA-cykeln 

Planera - identifiera krav och mål i 

lagstiftningen, planera arbetet i EMI  

för att säkerställa krav och mål

Genomföra – arbeta utifrån 

fastställda processer

Utvärdera – verksamheten vilket 

kan ske med egenkontroller

Förbättra - leder till att utveckla och 

förbättra processer och rutiner och 

relaterar till att verksamheten 

arbetar för att nå uppsatta krav och 

mål
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Konklusion

Dokumentet är en verktygslåda för att nå hög 

patientsäkerhet och kvalitet inom EMI utifrån lagstiftningen 

på olika nivåer för (Vårdgivare, verksamhetschef och hälso-

och sjukvårdspersonal - skolsköterskor och skolläkare) som 

använder Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats 

(EMI) inom sin verksamhet

Kvalitetsmåtten är utformade utifrån struktur, process och 

resultat för att kunna uttryckas i kvantitativa termer som 

bakgrundsmått eller nyckeltal

Verksamhetschef för EMI får ett stöd att använda till 

patientsäkerhetsberättelsen, verksamhetsberättelsen, 

kvalitetsberätteslen, verksamhetsplanen och i dialog med 

vårdgivaren

Verktygslådan synliggör EMI:s verksamhet samt 

organisation. Relaterat till lagstiftningen och uppdraget för 

skolsköterska och skolläkare inom EMI med dess resultat 

utifrån verksamhetsansvar, personalresurser, lokaler och 

utrustning, verksamhetens arbete samt elevernas 

inlärningsmiljö/EMI:s arbete i elevhälsan
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