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Yttrande över VAB för vårdåtgärder i skolan
(SOU 2021:41)
Dnr S2021/05712
Skolverket kommenterar i yttrandet endast de förslag och bedömningar som berör
myndigheten. Det innebär att Skolverket inte tar ställning till övriga förslag och
bedömningar, utan begränsar yttrandet till de delar som kan komma att påverka
skolväsendet.

Skolverkets synpunkter
Avsnitt 5.2 Den nya ersättningsgrundande situationen
Skolverket tillstyrker förslaget. Skolverket delar utredningens bedömning att det
finns ett behov av att skolan och vårdnadshavarna samarbetar för att barnet ska få
tillräckligt stöd vid utförandet av de egenvårdsåtgärder som en läkare bedömt att
barnet har behov av i skolan. Skolverket delar även bedömningen att det är
lämpligt att föräldern medverkar vid introduktion av vård- och behandlingsåtgärder i stället för att instruera personalen i sådana åtgärder, så att det inte sker
någon förskjutning av ansvaret. Ur ett barn- och elevperspektiv är det viktigt att
det fortsatt är hälso- och sjukvården som avgör vilka vård- och behandlingsåtgärder som kan utföras som egenvård med stöd av personalen i skolan och att
det även fortsatt är skolhuvudmannen som ansvarar för att eleven får hjälp med
egenvården i skolan.
Skolverket delar även bedömningen att det är en förutsättning att hälso- och
sjukvården, föräldrarna och huvudmannen för den aktuella verksamheten
samråder för att barnets behov av egenvårdsåtgärder ska kunna tillgodoses. Ett
sådant samråd kan innefatta en planering för hur introduktionen ska utformas och
praktiskt genomföras i skolan.
Utredningen redogör för att det inte är tydligt vem som ansvarar för instruktionen
och upplärningen av personal i skolan när det gäller barns behov av egenvård och
att det finns stora skillnader i hur frågan löses i skolorna. Skolverket vill därför
lyfta vikten av att det är tydligt för alla aktörer vad förälderns medverkan ska
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innefatta, vilket ansvar som ska ges till föräldern och hur det ansvaret förhåller sig
till övriga aktörers ansvarsområden.
Skolverket vill slutligen lyfta vikten av en tydlig och enhetlig terminologi.
Utredningen föreslår att begreppet egenvård ska bytas mot begreppet vård- och
behandlingsinsatser. Begreppen vård- och behandlingsinsatser kan ges en bredare
tolkning än begreppet egenvård. Det bör därför, enligt Skolverkets bedömning,
förtydligas om avsikten är att begreppen vård- och behandlingsåtgärder ska tolkas
på samma sätt som begreppet egenvård i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS
2009:6) eller ges en annan innebörd.
På Skolverkets vägnar

Joakim Feldt
Avdelningschef

Helena Söderberg
Jurist

Handlingen är beslutad i Skolverkets
elektroniska ärende- och
dokumenthanteringssystem av:
Helena Söderberg (Signerare) den 202111-18
Joakim Feldt (Signerare) den 2021-1118.

I ärendets slutliga handläggning har även enhetschefen Ulrika Jonasson och
juristen Anna Sundborg deltagit.
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