Verksamhetens arbete – Kvalitetsmått
för struktur (S), process (P) och resultat (R)

1(2)

Struktur

Process

Resultat

Informationskälla/
lokalt

Datakälla/
nationellt

Finns metodbok för
verksamheten?

Uppdateras
metodboken
regelbundet?
Utvärderas rutinen
regelbundet?

Tillämpas metodboken i
verksamheten?

Verksamhetschef/
skolläkare/
skolsköterska
Verksamhetschef/
skolläkare/
skolsköterska

Nationell
databas
saknas
Nationell
databas
saknas

Finns rutin för signering?

Utvärderas rutinen
regelbundet?

Följs rutinen?

Verksamhetschef/
skolläkare/
skolsköterska

Nationell
databas
saknas

Finns rutin för remisshantering?

Utvärderas rutinen
regelbundet?

Följs rutinen?

Verksamhetschef/
skolläkare/
skolsköterska

Nationell
databas
saknas

Finns rutin för kontrollelever?

Utvärderas rutinen
regelbundet?

Följs rutinen?

Verksamhetschef/
skolläkare/
skolsköterska

Nationell
databas
saknas

Erbjuds alla elever hälsobesök i
enlighet med skollagen (SFS
2010:800)?

_

Andel (%) genomförda
hälsobesök i förskoleklass
hos skolläkare?

Skolsköterska/
patientjournal

_

Andel (%) genomförda
hälsobesök i förskoleklass
hos skolsköterska?
Andel (%) genomförda
hälsobesök i skolår 4?
Andel (%) genomförda
hälsobesök i skolår 7/8?
Andel (%) genomförda
hälsobesök i Gy 1?
Andel (%) genomförda
hälsobesök för nyanlända
elever?

Finns rutin för hur
journaldokumentationen
utförs?

_
_
_
_

Följs rutinen?

S

P

R

Kommentar

EMQ

_

*

*Andel (%)

Skolsköterska/
Patientjournal

EMQ

_

*

*Andel (%)

Skolsköterska/
Patientjournal
Skolsköterska/
Patientjournal
Skolsköterska/
Patientjournal
Skolsköterska/
patientjournal

EMQ

_

*

*Andel (%)

EMQ

_

*

*Andel (%)

EMQ

_

*

*Andel (%)

Nationell
databas
saknas

_

*

*Andel (%)

2(2)
Struktur

Process

Resultat

Informationskälla/
lokalt

Datakälla/
nationellt

Finns rutin för sammanställning
av hälsodata från hälsobesök på
gruppnivå?

Sammanställs
hälsodata på
gruppnivå?

Verksamhetschef/
skolläkare/
skolsköterska

EMQ

Finns rutin för sammanställning
av hälsodata från hälsobesök på
organisationsnivå?

Sammanställs
hälsodata på
organisationsnivå?

Analyseras och återförs
resultatet till skolans
verksamhet tillsammans
med rektor och EHT?
Analyseras och återförs
resultatet till ledning och
vårdgivare?

Verksamhetschef/
skolläkare/
skolsköterska

EMQ

Skolsköterska/
Patientjournal

Erbjuds vaccinationer i enlighet
med nationella allmänna
vaccinationsprogrammet?

_
_

_

_

Antal genomförda
vaccinationer på
individuell ordination?
Andel (%) genomförda
MPR vaccinationer enligt
nationella allmänna
vaccinationsprogrammet?
Andel (%) genomförda
HPV vaccinationer enligt
nationella allmänna
vaccinationsprogrammet?
Andel (%) genomförda
dTp vaccinationer enligt
nationella allmänna
vaccinationsprogrammet?

S

P

R

Kommentar

VaccinationsRegistret

_

*

*Antal

Skolsköterska/
Patientjournal

VaccinationsRegistret

_

*

*Andel (%)

Skolsköterska/
Patientjournal

VaccinationsRegistret

_

*

*Andel (%)

Skolsköterska/
Patientjournal

Vaccinationsregistret

_

*

*Andel (%)

_

Andel (%) fullvaccinerade
i skolår 9?

Skolsköterska/
patientjournal

EMQ

_

*

*Andel (%)

Har verksamheten planerad
mottagning utöver ordinarie
hälsobesök i FK, skolår 4, 7/8,
Gy 1?

_

Skolsköterska/
patientjournal

*

*Antal

_

*

*Antal

_

Nationell
databas
saknas
Nationell
databas
saknas
Nationell
databas
saknas

_

Har skolsköterskan öppen
mottagning?

Antal planerade
mottagningsbesök hos
skolsköterskan?
Antal planerade
mottagningsbesök hos
skolläkaren?
Antal spontana besök vid
öppen mottagning hos
skolsköterskan?

_

*

*Antal

_

Skolsköterska/
patientjournal
Skolsköterska/
patientjournal

