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Sammanfattning

Jag gjorde detta arbetet för att jag var intresserad av vad det fanns för beredskap på

skolorna vid olycksfall. Eftersom vi inte fått någon olycksfallsutbildning i vår

utbildning så blev jag nyfiken att undersöka vilken kunskap det finns ute på skolorna

inom detta området. Den största delen i mitt arbete blev att intervjua personal på

skolorna eftersom det inte finns så mycket skrivet om detta. Jag intervjuade

skolsköterskor, lärare och skyddsombud. Målet med mitt arbete var bl a att undersöka

om det fanns några beredskapsplaner på skolorna när en olycka inträffar samt om det

fanns någon rapporteringsskyldighet. Jag läste även två stora undersökningar som

berörde olycksfall i skolan. En del av det som hade undersökts jämförde jag med mina

undersökningar på skolorna.

Mina undersökningar visade att det skiljer mycket mellan olika skolor vad det gäller

vilken beredskap som finns när ett olycksfall inträffar. På en skola fanns det ingen

beredskap förutom skolsköterskans två dagar på skolan medan det på en annan skola

fanns både beredskapsplan och en kortare utbildning för personalen.

Att det är dåligt på vissa skolor kan bero på att skosköterskorna fått betydligt fler

elever och skolor än för några år sedan. Ansvarsfrågan ligger ofta hos skolsköterskan.

Olycksfallen skulle hanteras bättre om skolsköterskorna fick mer tid på skolan.

Eftersom detta nu inte är fallet så anser jag att ett bra sätt kan vara att skolsköterskan

håller en kortare utbildning för övrig personal om grundläggande sjukvårdskunskap.

Detta tycker jag är viktigt då det finns många vuxna på skolan som inte har någon som

helst utbildning inom detta området.



Innehållsförteckning

1. Bakgrund………………………………………………………… 5

2. Syfte och problemformulering………………………………….. 5

3. Litteraturreferat…………………………………………………. 6

3.1 Skolan är en farlig arbetsmiljö………………………. 6

3.2 Skyddsombud och elevskyddsombud……………….. 6-7

3.3 Olika olyckstyper……………………………………. 7-8

3.4 Statistik angående olycksfall….……………………... 8-9

4.  Sammanfattning av intervjuer…..……………………………… 9

4.1 Skolsköterskor………………………………………. 9-16

4.2 Lärare……………………………………………….. 16-19

4.3 Skyddsombud…….………………………………….. 19-21

4.4 Skolöverläkaren i Linköpings kommun…….……….. 21-22

4.5 Elevskyddsombudsutbildaren i Linköpings kommun.. 22-24

5. Uppläggning och genomförande………………………………… 24-25

6. Diskussion………………………………………………………… 25-30

7. Referenslitteratur………………………………………………… 31

Bilaga 1 "Akut sjukdom- olycksfall"

Bilaga 2 "Uppgifter för elevskyddsombud"

Bilaga 3 "Intervjufrågor till skolöverläkare och elevskyddsombudsutbildare"

Bilaga 4 och 5 " Skade/tillbudsrapport- barn/ungdom"

Bilaga 6 "Intervjufrågor till arbetsskyddsombud, skolsköterska och lärare" 



1. BAKGRUND

Skolan är Sveriges största arbetsplats och det är den arbetsplats där det sker flest

olyckor. Det sker uppskattningsvis årligen 35 000 olyckor per år i skolan som är så

pass allvarliga att eleven behöver uppsöka sjukhus, vårdcentral el. dyl. En anledning

till att jag vill fördjupa mig i barnolycksfall är att skolsköterskorna får mindre och

mindre tid på skolorna. Jag ville då undersöka om skolorna gjort något och i så fall

vad, för att eleverna ska känna sig trygga då skolsköterskan inte finns på skolan vid ett

olycksfall. En annan anledning till att jag valde detta område är att jag kan så lite om

olycksfall och hur man ska behandla dem. Därför fick jag idén att jag skulle undersöka

hur det ser ut på skolorna, vad det finns för beredskap och kunskap om olycksfall,

samt att vidareutbilda mig själv. Detta gjorde jag genom att gå en barnolycksfallskurs

hos Röda korset.

2. Syfte och problemformulering

Syftet med mitt arbete var att undersöka vad det finns för beredskap ute på skolorna

när en olycka inträffar. Jag ville undersöka om det var stora skillnader mellan de olika

skolorna när det gäller beredskapen vid olycksfall. Eftersom vi i vår utbildning inte har

någon olycksfallsutbildning så blev jag nyfiken på vilka kunskaper de lärare har som

arbetar ute i skolorna gällande detta problemet. Jag ville undersöka om och hur

elevskyddsombuden och skyddsombuden kan påverka skolmiljön och göra den

säkrare. Dessutom ville jag utöka min egen kunskap inom detta området, detta tror jag

mig ha nytta av i mitt kommande yrke.

Kärnan i arbetet var att undersöka:

• Om det finns någon förebyggande plan på skolan för att minska risken för olyckor?

• Vad skolans personal har för olycksfallsutbildning?

• Om det finns någon rapporteringsskyldighet då en olycka inträffar och hur detta

fungerar?

• Att se vad det finns för beredskap på skolan då en olycka inträffar.



3. Litteraturreferat

Det var svårt att hitta aktuell litteratur som handlade om olycksfall i skolan. Jag

började med att läsa arbetsmiljölagen för att se om det stod något i den som berörde

arbetsmiljön i skolan. För att öka min egen kunskap om hur man behandlar skador så

har jag läst en del litteratur om detta. Den litteraturen har jag dock valt att inte

presentera i detta arbetet, eftersom jag tycker att innehållet i den litteraturen kommer

utanför min problemformulering. Jag sökte även en hel del information på internet och

lyckades få tag i information om två stora undersökningar som gjorts om arbetsmiljö

och olycksfall i skolan.

3.1 Skolan är en farlig arbetsmiljö

Skolan är en farlig arbetsmiljö. ”Uppskattningsvis 35 000 grundskole- och

gymnasieelever skadas varje år i skolan så allvarligt att det krävs vård på sjukhus el

dyl.” (Menckel -94 s.15). Barnen löper större risk att drabbas av en olycka under

skoltid än under fritid. För pojkar är det 1,8 gånger större risk att skadas under skoltid

än under fritiden och för flickor är motsvarande siffra 2,6 (Menckel -94 s.19). Det sker

årligen fler olyckor per 1000 människor bland elever, 28 stycken, jämfört med

förvärvsarbetande där motsvarande siffra är 20 olyckor per 1000 arbetare och år

(Menckel -94 s.19).

3.2 Skyddsombud och elevskyddsombud

Följande står skrivet i arbetsmiljölagen  om skyddsombudens uppgifter.

Kap. 6 4 §

"Skyddsombud företräder arbetstagaren i arbetsmiljöfrågor och skall verka för

en tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte skall ombudet inom sitt

skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt att

arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2a §. Skyddsombudet skall delta vid

planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser,

arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av

ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall."



Att elevskyddsombuden ska utses av eleverna står skrivet i arbetsmiljölagen.

Kap 6 18 §

"Elevskyddsombuden utses av eleverna. Huvudmannen för utbildningen skall se

till att elevskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för

uppdraget."

Det finns inget skrivet i arbetsmiljölagen om att elevmedverkan ska finnas innan år 7.

Kap 6 17 §

"De som genomgår utbildning skall av huvudmannen för utbildningen ges

tillfälle att genom elevskyddsombud medverka i skyddsverksamheten på

arbetsstället, om det är rimligt med hänsyn till utbildningens art och

utbildningsperiodens längd. Elevmedverkan gäller dock inte i lägre årskurser än

i årskur 7 i grundskolan eller motsvarande ungdomsutbildning".

3.3 Olika olyckstyper

I "Elever skador & skolmiljöer " (Laflamme, Menckel- 98 s.21-24) presenteras fem

typiska skademönster som baseras på 926 skador som inrapporterats till

undersökningen som presenteras i skriften.

1. Kollision/slag/stöt under rast och sport

Dessa skador inträffar främst under rast eller sportaktiviteter, detta är den vanligaste

typen av skador (27 %). Dessa skador inträffar främst på skolgård/parkeringsplats, i

korridor/uppehållsrum men också i idrottslokal. Den vanligaste bidragande händelsen

till dessa skador är kollision/slag/stöt med annan elev.

2. Skador av fast underlag eller fast utrustning under rast

Denna typen av skador påminner mycket om den nyss nämnda. Den stora skillnaden

från den förra är att dessa skador förorsakas oftast av underlag, fast utrustning eller

byggnadsdel. Dessa skador motsvarar 25 % av samtliga skador i undersökningen.

3. Skador under praktiska ämnen och idrott



Dessa skador inträffar i lektionssal under ett praktiskt ämne eller i idrottslokal

under sportaktiviteter och motsvarar 22% av skadorna i undersökningen.

Redskap/verktyg eller sportutrustning är den oftast angivna bidragande yttre faktorn

till skadan.

4. Stukning/vrickning i idrottsslokal under bollspel

Den här typen av skador som motsvarar 14 % av skadorna, sker under idrottutövande,

oftast bollspel. "Skadorna förorsakas ofta av att boll, annan elev eller övrigt (t ex

marken) ofta i form av kollision/slag/stöt"

5. Fall i idrottslokal på underlag

Detta mönster består främst av skador i samband med sportsaktiviteter med redskap

och i idrottslokal. "skadorna inträffar oftast som följd av fall eller kollision/slag/stöt

med annan elev eller föremål" oftast är beläggningen eller underlaget den bidragande

yttre faktorn till dessa skadorna.

3.4 Statistik angående olycksfall

Dessa skador de fem vanligast på låg- och mellanstadiet: (Laflamme, Menckel-98

s.17)

Sårskada 27%

Stukning, vrickning 19 %

Fraktur 9 %

Hjärnskakning, inre skador 7 %

Flera skadetyper 5 %

På dessa fem platser är det vanligast att olycksfallen inträffar. (Laflamme, Menckel-

98 s.16)

Idrottslokal 24,9 %

Skolgård 20,7 %

Korridor/ kapprum 10,2 %

Lektionssal/ klassrum 9,8 %

Det är vanligare att pojkar skadas i skolan än flickor. Statistik  visar att pojkarna

drabbas av 57 % av skadorna i skolan och flickorna av 41 % (Laflamme, Menckel- 98

s.16). Ytterligare en undersökning visar på liknande siffror. Enligt denna undersökning

drabbas pojkarna av 58 % av olyckorna i skolan (Menckel-94 s.20). Det finns typiska



pojk- och flickskador. Av samtliga skador så drabbas flickorna oftast av "skador av

underlag eller fast utrustning under rast". Av pojkarnas samtliga skador så är det

vanligast med "kollision/slag/stöt under rast och sport ".

Under idrottslektionerna är "stukning/vrickning eller fraktur på ben/fot eller fingrar"

vanligast hos flickorna medan "huvud- eller arm/handskador av kollision/slag/stöt av

annan elev" är vanligast bland pojkarna.

Av flickornas samtliga skador så har 6 % bedömts som beroende på avsiktliga

handlingar medan motsvarande siffra för pojkarna är 10 %.

Under VT- 1997  skedde det 18.4 skador per 1000 flickor. För pojkarna var

motsvarande siffra 18.6 skador på 1000 elever. (Laflamme, Menckel- 98 s.34-35)

4. Sammanfattning av intervjuer

4.1 Skolsköterskor

Vad finns det för beredskap på skolan vid olycksfall ?

Skolsköterska 1

Lärarna får en skriftlig handledning vad de ska göra vid enklare sjukdomstillstånd,

medvetslöshet och vid svårare akuta tillstånd (bil 1). Jag är oftast på skolor som inte är

mer än fem minuters väg från skolan.

Skolsköterska 2

Det finns ingen nedskriven beredskapsplan men i praktiken tycker jag att det fungerar

ganska bra. Alla vuxna på skolan och elevskyddsombuden har ansvar och sedan får

lärare en skriftlig handledning vad de ska göra vid enklare sjukdomstillstånd,

medvetslöshet och vid svårare akuta tillstånd (bil 1).

Skolsköterska 3

Vi håller på att bilda en riskhanteringsgrupp i skolan. Jag finns på skolan varje dag och

sedan finns ju sjukvårdslådorna på skolan.

Skolsköterska 4

Jag finns här två dagar i veckan.

Skolsköterska 5



Det finns en special olycksfallsplan som man går efter. Den är nyligen omarbetad

och kommer ut här i dagarna. Jag tycker att det finns bra beredskap.

Skolsköterska 6

Det finns en pärm i lärarrummet där det står vad man gör vid akuta olyckor.

Vi har sett till att personalen vet hur man tar hand om skador och att de kan hjärt- och

lungräddning. Tyvärr blir detta inte alltid uppdaterat. Alla ska kunna ta hand om sår

och hur man ska gå vidare. Detta kollar jag upp varje höst så att personalen kan. Vi

pratar även om vad det finns för sjukvårdssaker.

Skolsköterska 7

Det är mycket upp till var och en av lärarna att utbilda sig. De erbjuds att gå hjärt- och

lungräddningskurs en gång varje år. Det förekommer också vissa studiedagar där

lärarna får lära sig första hjälpen.

Var finns sjukvårdslådorna på skolan ?

Skolsköterska 1

Två hos mig som lånas ut. Sen finns det sjukvårdslådor på sy och träslöjd, kemin,

idrotten och en på lärarrummet.

Skolsköterska 2

Det finns ett sjukvårdsskåp vid expeditionen och sedan har träslöjd och idrotten

sjukvårdslådor.

Skolsköterska 3

Det finns sjukvårdslådor hos mig och hos vaktmästaren. Sedan finns det mindre

sjukvårdslådor i träslöjd, teckning och idrotten. Det finns ännu mindre lådor i

klassrummen.

Skolsköterska 4

Det finns i varje klassrum.

Skolsköterska 5

Det finns mellan korridorerna i arbetsrummen och sedan finns det utanför

personalrummet. Det finns en väska som man kan ta med sig. Sedan finns det

sjukvårdslådor i slöjdsalen och i idrottssalen.



Skolsköterska 6

Det finns en grön tavla i varje hus, där det är två klasser. Varje klasslärare har en liten

låda i klassrummet med lite plåster och kirurgtejp och det enklaste och den fyller jag

på.

Skolsköterska 7

Det finns sjukvårdslådor i de flesta klassrummen. Det är lärarnas ansvar att se till så att

det finns sjukvårdslådor i klassrummen. Det finns även små bärbara förbandslådor i

mitt fack som de kan låna om de ska ut på utflykt.

Vems ansvar är det att sjukvårdslådorna är ok ?

Skolsköterska 1

Ämnesansvarig lärare ska komma med sjukvårdslådorna till mig för att få dem

påfyllda. Det slarvas dock en del med detta, den på lärarrummet kollar jag till då och

då.

Skolsköterska 2

I varje klassrum finns en liten låda som elevskyddsombuden ansvarar för och ser till

att den är påfylld. Påfyllning får de hos mig.

Skolsköterska 3

Indirekt är det jag. Det är jag som fyller på dem när de sinar. Sedan går jag ut på

hösten och påminner lärarna om att de ska lämna in lådorna till mig för påfyllning.

Skolsköterska 4

Det är lärarnas ansvar att de blir påfyllda och då kommer de med dem till mig.

Skolsköterska 5

De gör lärarna på skolan och någon gång ibland går jag en runda för att se om de är

okej. Om något felar i dem så sätter lärarna in dom till mig och då fyller jag på dom.

Det fungerar jättebra. Jag kan inte ha ansvaret för att de är okej eftersom jag endast är

här ett par dagar i veckan.

Skolsköterska 6

Det är vaktmästaren som ska se till  att de är okej, ibland får jag säga till honom men

det fungerar ganska bra. Jag kollar till dem ibland också.



Skolsköterska 7

Det är lärarna som lämnar dem till mig så fyller jag på dem.

Vad händer om någon blir skadad då du inte finns på skolan ?

Skolsköterska 1

Om jag finns nära så ringer de mig annars så följer de det papperet som de fick i början

på terminen (bil 1). Sen får de använda sunt förnuft och om det blir väldigt akut så får

de kasta sig i ambulansen och följa med.

Skolsköterska 2

De följer det papperet som de fick i början på terminen (bil 1).

Skolsköterska 3

Eftersom jag alltid är här så kommer de till mig. Om jag inte skulle vara här så är det

ju lärarna själva som får ta hand om barnen.

Skolsköterska 4

Ja då är det lärarna som får ta tag i det ansvaret, det första vi gör är att vi tar kontakt

med föräldrarna så får vi gemensamt avgöra om vi ska åka till sjukhuset eller om vi

ska klara av det på skolan. Det finns ingen nedskriven plan om hur man ska förebygga

olyckor.

Skolsköterska 5

Då finns det jätteduktiga lärare som vet precis vad de ska göra när någon blir skadad,

de har nära till vårdcentralen och de har första förband som de vet hur de ska lägga.

Sedan händer det att de ringer mig och rådfrågar eftersom jag finns på de andra

skolorna. De ska även ringa föräldrarna och se till att de kommer.

Skolsköterska 6

Man tar hand om barnet och meddelar hemmet.

Skolsköterska 7

Man börjar med att kontakta föräldrarna så får de ta med barnet till vårdcentralen om

det behövs. Om man inte får tag på föräldrarna så får någon av personalen följa med

till vårdcentralen.



Vilka är de vanligaste skadorna ?

Skolsköterska 1

Vrickningar, vanligast av fötterna.

Skolsköterska 2

Skrubbsår och stukningar av att man ramlar

Skolsköterska 3

Det är mycket skrapsår ute på skolgården. Sedan är det mycket idrottsskador både när

det gäller skolan och det de gör på sin fritid. Stukningar är nog det allra vanligaste.

Skolsköterska 4

När det gäller mindre skador så är det skrubbsår och mindre sår. Sedan händer det inte

så sällan att de bryter en arm eller en handled. Jag tycker också att det är mycket

knäskador på gympan. Stukningar är också vanliga.

Skolsköterska 5

Det är vanligt med skrapsår när de trillar ute sedan är det vanligt med stukningar i

idrotten.

Skolsköterska 6

Klämmskador, sårskador, skrubbsår, vrickningar av fötter och händer, tandskador.

Skolsköterska 7

Skrapsår och stukningar är vanligast sedan händer det att någon får en fraktur ibland.

Var sker de flesta olyckorna ?

Skolsköterska 1

På idrotten sker de allra flesta, det är den farligaste arbetsplatsen.

Skolsköterska 2

Mest på rasterna.

Skolsköterska 3

På skolgården och under idrottslektionerna.

Skolsköterska 4

På rasterna och under idrotten.

Skolsköterska 5

Det är på idrotten tycker jag, även på rasterna är det vanligt.



Skolsköterska 6

På rasterna, vi har varit väldigt förskonade från olyckor på idrotten. Även i

korridorerna sker det olyckor när de springer ihop.

Skolsköterska 7

På rasterna tätt följt av idrottslektionerna.

Vad händer vid en allvarlig olycka ?

Skolsköterska 1

Det kan man se på den här lappen (se bil. 1).

Skolsköterska 2

Det kan man se på den här lappen (se bil. 1).

Skolsköterska 3

När det händer skador så kommer alla hit sedan får jag göra en första bedömning och

om det behövs så får vi skicka efter en ambulans och ta kontakt med föräldrarna.

Skolsköterska 4

Antingen får man ta kontakt med föräldrarna eller så får man ringa ambulansen.

Skolsköterska 5

Då kontaktar man föräldrarna, om det behövs så får vi ringa en ambulans. Jag hoppas

att de flesta lärarna kan första hjälpen. Enheten har en skyldighet att se till att någon på

skolan har kunskapen om detta.

Skolsköterska 6

Vid alla olyckor ska det skrivas rapport. Det är viktigt att skolpersonalen säger till

föräldrarna att ta kontakt med försäkringsbolagen. Sedan får vi på skolan diskutera vad

vi kan göra för att undvika detta igen. Egentligen ska skolan gå via vårdcentralen men

ibland går vi direkt till akuten. Man måste lugna ner klassen, det är viktigt med

efterarbetet eftersom det går rykten och blir oroligt i klassen. Detta kanske man ska ta

dan efter när det lugnat sig lite, eleverna har ofta mycket frågor.

Skolsköterska 7



Då har vi en detaljerad krisplan som vi går efter.

Finns det elevskyddsombud och vilka är deras uppgifter?

Skolsköterska 1

Det finns en eller två i varje klass. De väljs i klassen. Deras uppgifter finns nedskrivna

(bil. 2). De kan komma med förslag om hur man kan minska risken för olyckor. De

utbildas av skolsköterskan och skolvärdinnan. De finns från år ett.

Skolsköterska 2

Se bil. 2 om deras uppgifter. De är valda av klassen och börjar under vårterminen i år

ett. De får den första utbildningen av skolsköterskan sedan får de utbildning vart tredje

år av kommunens elevskyddsombudsutbildare.

Skolsköterska 3

Det finns elevskyddsombud från år ett och det finns två elevskyddsombud i varje

klass. De får utbildning av mig och kuratorn på skolan. Jag lämnar ut lappar som de

ska fylla i om det har skett en olycka, detta kan dock vara lite svårt för de allra minsta

eleverna. Skyddsombuden har sammanträden och den styrningen har vår bitr. rektor.

De träffas varannan vecka och då ingår det att jag och kuratorn kommer in och pratar

om elevskador och ergonomi ex om hur man sitter i klassrummet. Det finns ett

utbildningsmaterial som jag går igenom när jag är ute och pratar i klasserna om skador

och farlig miljö.

Skolsköterska 4

Elevskyddsombud har vi två stycken i varje klass. Den viktigaste av deras uppgifter är

att rapportera om det skett några olyckor och då fyller de i en blankett (bil. 4 och 5).

Jag träffar dem två gånger per termin och då går vi igenom de rapporteringar de har

gjort. Vi har elevskyddsombud från år två och i mellanstadiet fyller de oftast i dessa

blanketter tillsammans med klassläraren. Elevskyddsombuden blir valda på klassrådet,

jag tycker att det fungerar bra. Vart tredje år kommer det en kille utifrån och har en

större utbildning med elevskyddsombuden.



Skolsköterska 5

Just nu finns det inte det p g a omorganisation men tidigare har det funnits och det ska

finnas igen. Deras uppgift är att se om det finns något man kan skada sig på.

Jag ger dem lite utbildning men de får även utbildning centralt. De har även till uppgift

att rapportera skador. Vi har fått en helt förebyggande plan som vi ska använda oss av.

Skolsköterska 6

Deras uppgifter är att rapportera skador och fylla i blanketter (bil. 4 och 5) om någon

har skadat sig. Deras uppgift är även att se till så att ingen blir mobbad. Det är bra om

den som blir vald vill fortsätta. Jag pratar med dom ungefär två gånger per termin om

hur man ska ta emot nya elever och så. Det finns två elevskyddsombud i varje klass,

dock inga i ettan.

Skolsköterska 7

De finns från år två och de är två elevskyddsombud i varje klass. Lärare,

skolsköterska, fritidspersonal och elevskyddsombud har bildat en grupp som träffas en

gång i månaden. Då diskuterar vi sådant som kan förbättras i miljön i skolan. Sedan

har de som uppgift att hjälpa sina kompisar att fylla i skade/ tillbudsrapporen (bil 4 och

5) . De ska även bry sig extra mycket om det kommer någon ny och ska hålla ögonen

öppna för mobbning. De ska helst vara elevskyddsombud i tre år.

4.2 Lärare

Vad kan du om olycksfall, har du någon utbildning ?

Lärare 1 (teknik och hemskunskapslärare och skyddsombud)

Ja, jag kan lite eftersom jag har gått några kurser privat hos röda korset. Sedan ingick

det en del om olycksfall i hushållslärare- och barnkunskaps-lärarutbildningen.

Lärare 2 (idrottslärare)

Jag har en utbildning i olycksfall. Det har varit en fortbildning för mig i mitt

idrottsläraryrke, det var en kurs på fem poäng om idrottsskador och förebyggandet.

Oftast är det sunt bondförnuft som man får ta till när det händer en olycka.

Lärare 3 (klasslärare och skyddsombud)

Jag har en halvdags utbildning i hjärt- och lungräddning.



Lärare 4 och 5 (klasslärare)

Vi fick en hjärt- och lungräddning för många år sedan men den skulle vi behöva ha

igen som repetition. Man borde ha mycket mer utbildning eftersom det händer så pass

mycket olyckor som det gör och eftersom skolsyster bara är här en dag i veckan. Det

finns sådan utbildning frivilligt ibland men det går man inte på för man har så mycket

annat att göra. Det borde finnas på studiedagarna.

Sjukhuset ger mycket bra utbildning för lärarna när elever har diabetes eller annan svår

sjukdom.

Finns det några sjukvårdslådor i klassrummet, i så fall, kontrolleras de så

att de är ok ?

Lärare 1

I hemkunskapen och i tekniksalen finns det sjukvårdslådor som jag kontrollerar

regelbundet.

Lärare 2

Det finns en sjukvårdslåda i gymnastiksalen och en utanför. Den inne i gymnastiksalen

har vi ansvaret för.

Lärare 3

Ja, vi har en nyinköpt kudde som jag kommer att kontrollera.

Lärare 4 och 5

Det finns inte några sjukvårdslådor i klassrummet. Om man har tur så kan det finnas i

studiehallarna mellan klassrummen men de kontrolleras inte utan det får man göra

själv. Alla plockar ur den och ingen fyller på den så när man kommer till den så är det

tom. Förut hade skolsyster det varje låda fyllde hon på men så är det inte nu. Vi ska gå

in och hämta hos syster men vi har ingen nyckel dit, den har vaktmästaren. Någon

borde ha ansvaret för att de fylls på annars fungerar det inte.

Vet du var sjukvårdslådorna finns på skolan ?



Lärare 1

Jag tror att det finns lådor i de flesta lokalerna. Det är skolsköterskan som fyller på

dem. Det finns en markering i salarna var sjukvårdslådorna står så att man lätt ska hitta

dem.

Lärare 2

Dom har väl i klassrummen, tror jag, sen har vi en gemensam precis utanför

lärarrummet.

Lärare 3

Det finns en mellan klassrummen.

Lärare 4 och 5

Ja det vet vi.

Är det vanligt med olyckor i klassrummet, i så fall vilka ?

Lärare 1

Ja det händer ibland på hemkunskapen att barnen skadar sig och då är det oftast

brännskador och skärsår, det är oftast inte några allvarliga olyckor.

Lärare 2

Det händer olyckor ibland. Jag tycker inte att det är vanligt. Mindre skador som

stukningar och omplåstringar sker ibland men allvarligare olyckor sker sällan.

Lärare 3

Nej inte i klassrummet, det tycker jag inte.

Lärare 4 och 5

Nej det är det inte, förvånansvärt få eftersom barnen alltid springer. Dom är så mjuka

så det är ytterst sällan det händer något

Vet du vad det står i skolans handlingsplan angående olycksfall ?

Lärare 1

Jag vet inte om det finns någon handlingsplan för olycksfall, jag har inte sett någon

sådan. Men det är ett tips som jag kan ta upp för skolledningen. Det var en bra tanke.

Lärare 2

Ordagrant vet jag inte det men vi gick igenom den i starten på denna terminen.



Lärare 3

Nej, det vet jag inte

Lärare 4 och 5

Det står ingeting, det är tomt. Det skulle finnas handlingsplaner precis hur man ska

göra för att man ska känna sig säker när det väl händer något så att man inte behöver

diskutera med kollegor utan allt är klart. Det är synd att det inte finns nu när syster

bara är här en dag i veckan. Det skulle kännas mycket bättre om vi hade en

handlingsplan, vi har ingen handlingsberedskap, det känns inte bra.

4.3 Skyddsombud

Har ni någon förebyggande plan på skolan för att minska risken för

olycksfall?

Skyddsombud 1

Jag går mina skyddsronder två gånger per läsår och kollar om det finns något som jag

vill anmärka på.  Då rapporterar jag det till vaktmästaren om det är något som han kan

göra. Annars går jag till rektorn och får hans medgivande för att vaktmästaren ska ta

kontakt med någon utanför skolan som får återgälda problemet. Det finns ingen

förebyggande plan nedskriven men det ligger i mina åliggande att jag ska se till att

minska olycksfallsrisken så mycket jag kan.

Skyddsombud 2

Nej inte direkt uttalad, det har vi inte.

Finns det något i den lokala arbetsplanen som handlar om detta?

Skyddsombud 1

Jag har inte sett något i den lokala arbetsplanen som handlar om detta men vi håller på

och ska arbeta om delar av den lokala arbetsplanen. Jag har skrivit upp i mina



anteckningar att det ska tas upp på nästa möte. Jag kommer att ta upp detta med

rektorn så att det förs in.

Skyddsombud 2

Det vet jag inte.

Har du någon utbildning, i så fall vilken?

Skyddsombud 1

Jag kommer att få utbildning i två dagar, en under hösten och en under våren. Nästa

läsår ska jag få gå den grundläggande som de fackliga organisationen ger. Om det är

någon fortbildning som jag vill ha så går jag till rektorn och frågar om jag får gå på

den. Jag har varit på en enklare utbildning vad det gäller allergi och hur man kan

förebygga dem.

Skyddsombud 2

Ja har gått en, sen är det tänkt att jag ska gå en grundutbildning för skyddsombuden.

Det finns även möjlighet för mig att gå på andra utbildningar.

Finns det någon rapporteringsskyldighet när det har skett en olycka, hur

fungerar det i så fall, dokumenteras det?

Skyddsombud 1

Jag har skyldighet att rapportera om det har hänt något. Det finns speciella blanketter

som ska fyllas i och som jag sedan lämnar till skolledningen. Dessa fyller jag i om det

sker en olycka med en anställd här på skolan.

Skyddsombud 2

Om det skett en olycka för en anställd så finns det en blankett som de ska fylla i och ge

till rektor. Det är samma för barnen om de har gjort sig illa, då finns det en som

elevskyddsombuden fyller i i klassen och ger till skolsköterskan.

Ger du någon utbildning eller information till övriga anställda på skolan?



Skyddsombud 1

Jag kommer att ha information. Jag har redan haft ett information om ett par saker, då i

samband med konferenser. Utbildning har jag inte haft eftersom jag själv inte har

någon än så länge. Sedan är det min uppgift att anordnar brandövning.

Skyddsombud 2

Jag har inte haft utbildning men jag är med i en arbetsmiljögrupp på enheten där vi är

fyra stycken skyddsombud. Det är meningen att vi ska informera övriga anställda om

vårt arbete. Om de vill ha något ändrat på skolan ur arbetsmiljösynpunkt så lämnar de

förslag till vår grupp. Sedan ska vi rapportera  till de andra anställda om vad vi har

gjort för förebyggande arbete och om de fått i genom det de vill ha ändrat. En gång om

året går vi en skyddsrond och då får lärarna säga om det finns något som de vill ha

ändrat. Sedan anordnar vi brandövningar också.

4.4 Skolöverläkaren i Linköpings kommun

Hur stor del av din tjänst berör olycksfall i skolan?

En mindre del av min tjänst berör detta.

Hur sker olycksfallsregistreringen till dig?

Det är varierande hur det sköts av skolorna. Vissa skolor har bra koll på olycksfallen

och vissa har sämre. Detta hänger på hur noggrant lärare och skyddsombud rapporterar

olycksfall och tillbud. Vissa skolor har bara registrerat olycksfall där eleven besökt

läkare eller tandläkare medan vissa skolor registrerar alla olycksfall och tillbud. Det är

svårt för mig att sammanställa statistiken eftersom det skiljer så mycket på vad

skolorna rapporterar. Att det skiljer så mycket beror på att det inte finns någon klar

definition om vad som är ett olycksfall och vad som är ett tillbud.

Vad händer när du har fått in de registrerade olycksfallen?

Jag går igenom materialet och gör statistik på det. Jag gör bl a statistik på var

olyckorna sker och vad som orsakar dem. När jag har sammanställt materialet så

lämnar jag statistiken till skolsköterskorna och till barnsäkerhetsrådet. Fr o m nästa

termin ska jag lämna uppgifterna till folkhälsorådet i stället eftersom

barnsäkerhetsrådet är nedlagt.



Hur ofta sker det sammanställningar?

De sker en gång per år.

Kan det finnas skillnader i statistiken beroende på hur pass allvarliga olyckor

som anmälts?

Ja, det skiljer mycket. Det beror på hur noggrant skadorna registreras. Detta beror på

brist av definition av vad olycksfall är.

Registrerar alla skolorna olycksfall? Vet du hur det är i resten av Sverige?

Vissa kommuner är aktiva när det gäller att registrera olycksfall. Andra är mindre

noggranna. I Linköping tror jag att alla skolorna registrerar olycksfall.

Finns det någon nationell statistik för olycksfall i skolan?

Jag får en del siffror som jag gör jämförelse med. Det finns många olika statistiker ex

på dödsfall och olycksfall. Det är ganska mycket lokal statistik som finns och på den

gör man en skattning och får på så sätt en nationell statistik. Denna statistiken blir inte

alltid rätt eftersom det inte finns någon klar definition av vad ett olycksfall är.

Hur definieras olycksfall? Vad är ett olycksfall? Finns det någon gräns mellan

olycksfall och skada?

Nej, det finns ingen riktig definition av olycksfall och tillbud. Därför blir det osäkert

vad de ska ta med när de registrerar olycksfall. Det finns ingen skriven gräns mellan

olycksfall och skada.

4.5 Elevskyddsombudsutbildaren i Linköpings kommun

Hur blev du elevskyddsombudsutbildare? Har du någon utbildning för att vara

elevskyddsombudsutbildare?

Jag har en vuxenarbetsmiljöutbildning sedan har jag gått statens och kommunens

utbildningar. Jag har även gått en påbyggnadsutbildning. Jag blev elevskyddsombuds-

utbildare för att jag tyckte att det var roligt och intressant.

Hur stor del av din tjänst är elevskyddsombudsutbildare? Vad gör du mer?

Jag arbetar som mellanstadielärare, när jag har utbildningen så arbetar kollegor för

mig.

Vilka delar ingår i utbildningen?

Dag 1

Följande frågor tas upp:



• Varför vill du vara elevskyddsombud?

Varför tror du att du blev vald?

• Vilket rykte kommer du att få?

• Vad är viktigt att börja arbeta med hos er?

• Vad ska din klass göra när brandlarmet börjar?

• Vilka skyltar visar vägen ut?

• Var finns brandsläckare?

• Var ska ni samlas?

När frågan om vad arbetsmiljö är så kommer nästan alltid den psykiska arbetsmiljön

på tal. Det blir ofta mycket prat om mobbning och utfrysning, nästan till 100 %. Det är

alltså detta som barnen tycker är viktigast. Det som kommer upp på den fysiska miljö

är oftast utemiljön. Elevskyddsombuden  tycker att det finns för lite att göra på

skolgården.

Dag 2

Börjar med genomgång av några symboler som är bra att känna igen ex frätande,

giftigt och olika förbudsskyltar. Sedan går de tillsammans runt och kollar

brandskyddet. Sedan pratar de om mobbning och diskuterar vilka signaler man ska

lägga märke till.  Därefter diskuteras hur man ska använda elevskade-

/tillbudsrapporten. Kursen avslutas med diskussion om vilka arbetsuppgifter

elevskyddsombuden ska ha.

Har du utbildning för samtliga elevskyddsombud i Linköping? Vad avgör vilka

som får utbildningen? Vilka årskurser har du utbildning för?

Det är upp till varje enhet att bestämma om deras elevskyddsombud ska få

utbildningen. Det är enheterna som beställer utbildningen av mig. Utbildningen är

oftast för treor- sexor men det händer att även tvåor är med.

Hur ofta har du utbildningen?

Ett par dagar per termin, även någon halvdag ibland.

Får eleverna kontinuerlig utbildning på skolan efter din utbildning?



Det skiljer sig på skolorna. På en del skolor fungerar det mycket bra. Om det inte

sköts så beror det oftast på att de som ska ha den utbildningen på skolan har dåligt med

tid.

Vad har du för bild av rapporteringen av olycksfall?

Jag tror inte att det fungerar som det ska. Det borde satsas mycket mer resurser för att

det ska fungera bra. Det finns ofta inte tid att sköta detta, därför borde någon ha detta

som arbetsuppgift, det finns det på företagen.

Har du någon utvärdering av din utbildning?

Ja det har jag. Utvärderingen visar att elevskyddsombuden tycker att utbildningen är

bra. Jag tycker dock att det är synd att det inte finns mer resurser för då skulle kursen

kunna göras längre och bättre.

5. Uppläggning och genomförande

Jag startade mitt arbete med att skicka ut förfrågningar till de låg- och

mellanstadieskolorna som finns i Linköping med omnejd. Jag använde jag mig av

telefonkatalogen för att se vilka skolor som fanns. I brevet frågade jag om det fanns

någon skolsköterska, lärare eller skyddsombud på skolan som kunde tänka sig att ställa

upp på en intervju om olycksfall i skolan. Jag fick svar från sju skolsköterskor, två

skyddsombud (som även var lärare) och tre stycken klasslärare. De som svarade

arbetar på åtta olika skolor, en del av de intervjuade arbetade alltså på samma skola.

De som önskade fick frågorna utskickade innan intervjun. Jag genomförde

intervjuerna ute på skolorna som intervjupersonerna arbetade på. Lärare 4 och 5 gjorde

intervjun tillsammans. När jag intervjuade på skolorna fick jag klart för mig att

skolöverläkaren och elevskyddsombudsutbildaren i Linköping skulle kunna ge mig

värdefull information till mitt arbete. Detta efter att flera sköterskor nämnt att skade/

tillbudsrapporten lämnas till skolöverläkaren och en skolsköterska nämnt att deras

elever fick utbildning av elevskyddsombudsutbildaren i Linköpings kommun. Därför

kontaktade jag dem och fick även möjlighet att intervjua dem. Nästan alla intervjuerna

spelade jag in på band, ett par intervjuer spelade jag inte in på band beroende på att jag



inte fick tag i någon bandspelare. När jag kom hem från intervjuerna skrev jag ned

dem nästan ordagrant för att sedan skriva en sammanfattning av det väsentligaste i

intervjuerna. Sammanfattningen gjorde jag för att jag bara skulle behöva ha med det

viktigaste i intervjuerna i arbetet och för att det skulle bli lättare att följa deras svar.

Jag valde att begränsa mig till just olycksfall i skolan och vad det finns för beredskap

om detta. Det är lätt att komma in på annat som berör arbetsmiljön när man läser och

intervjuar om detta området. Jag valde att inte ta med hur skolmiljön påverkar barnen

och olycksfallsriskerna. Jag valde att inte heller ta med misshandel i arbetet utan bara

rena olycksfall eftersom jag insåg att arbetet skulle bli för stort då. Eftersom jag

undersökte vad det fanns för beredskap på skolan vid olycksfall så blev själva

intervjuerna på skolorna följaktligen den största biten av arbetet. Litteraturdelen i mitt

arbete blev inte så omfattande beroende på att det var svårt att hitta litteratur som

berörde detta området.

6. Diskussion

Vid genom gången av mina intervjuer fann jag att det skiljer sig mycket mellan

skolorna vad det gäller vilken beredskap som finns när det inträffar en olycka under

skoltid. En del skolor har väl utarbetade planer där det klart och tydligt står vad man

ska göra medan andra skolor inte har mer beredskap än skolsköterskans två dagar på

skolan. När man ser det som jag presenterade i litteraturen ( Menckel- 94 s.19) så är

det skrämmande att se att vissa skolor är så dåligt förberedda när en olycka inträffar.

Två av lärarna som jag intervjuade var mycket missnöjda med hur beredskapen och

kunskapen såg ut på deras skola då en olycka inträffade. Enligt dem fanns det inget

skrivet i den lokala arbetsplanen som handlade om detta och de påpekade att

sjukvårdslådorna inte fylldes på. Jag intervjuade även skolsköterskan på denna skolan

och enligt henne så var det i princip tvärt om. Hon menade att det fanns en speciell

utarbetad olycksfallsplan som omarbetas varje år. Denna plan användes som

handledning då en olycka inträffade. Hon menade vidare att påfyllningen av

sjukvårdslådorna fungerade mycket bra. Jag tror att det är som skolsköterskan sa att



det fanns en utarbetad plan men jag frågar mig till vilken nytta en sådan plan skrivs

om inte personalen vet om att den existerar. Det kan också ifrågasätta hur

sjukvårdslådorna sköts på deras skola. Lärarna trodde att detta berodde på att ingen

specifik person hade ansvaret för dem. Alla gick därför och plockade ur lådorna utan

att fylla på dem.

 Jag kan inte låta bli att fundera på om det är så på flera skolor att skolsköterskan tror

att det mesta på skolan fungerar, medan det i själva verket inte gör det.

Jag anser att det är eleverna som drabbas när skolsköterskorna får fler elever och fler

skolor att ansvara för än för några år sedan. Tyvärr verkar det inte som om att alla

skolor höjt beredskapen för olyckor trots att skolsköterskan kanske bara finns på

skolan en eller två dagar i veckan. Nästan alla skolsköterskorna som jag intervjuade

hade tre eller fyra skolor som de arbetade på och ända upp till 1000 elever. Det är inte

så konstigt att skolsköterskorna inte alltid har tid att kontrollera  att sjukvårdslådorna

fylls på.

Ett sätt för att öka säkerheten och kunskapen om olycksfall i skolan anser jag är att

skolsköterskan har information en gång per termin gällande grundläggande

olycksfallsvård till sin personal. Här kan hon gå igenom grunderna vad man ska göra

när ett barn har skadat sig och vad som gäller vid allvarligare skador. Här kan hon

också gå genom det som eventuellt står i den lokala arbetsplanen om olycksfall. Om

det inte finns med där så kan detta var ett bra tillfälle att skriva något till den lokala

arbetsplanen om olycksfall. Detta tycker jag är nödvändigt eftersom många lärare inte

har någon olycksfallsutbildning och skolsköterskan har så lite tid på skolorna. Även de

lärare som har olycksfallsutbildning tycker jag ska vara med på detta tillfället för att

fräscha upp sina kunskaper och bli informerade om vad det finns för beredskap på

skolan samt bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Om skolsköterskan har en

sådan träff varje termin med sin personal så tror jag att skolans personal skulle känna

sig säkrare när en olycka inträffar.

Kommentarer till intervjun med elevskyddsombudsutbildaren i Linköpings

kommun



Elevskyddsombudsutbildaren hade den uppfattningen att sammanställningen av

olycksfall på skolorna fungerade dåligt. Detta menade han berodde på att ingen person

hade det direkta ansvaret på skolan för att se till så att alla olyckorna registrerades. Nu

sköts elevskyddsombudsutbildningen regionalt och det är upp till varje enhet om de

vill satsa på denna utbildningen för sina elevskyddsombud. Detta gör inte alla

enheterna.

 Han tycker att detta är synd för han anser att alla elevskyddsombud borde ha denna

utbildning för att kunna genomföra sitt uppdrag som elevskyddsombud på ett så bra

sätt som möjligt. Elevskyddsombudsutbildaren  tycker också att det är synd att det inte

finns mer resurser för denna typen av utbildning för då skull kursen kunna göras längre

och bättre. Det som ingår i denna utbildningen finns i sammanfattningen av intervju

med elevskyddsombudsutbildaren i Linköpings kommun.

Kommentarer till intervjun med skolöverläkaren i Linköpings kommun

Skolöverläkaren får en gång per år in rapporteringar från skolorna över de olycksfall

som registrerats. Dessa sammanställer hon och gör olika statistik på. Hon menar dock

att det är svårt att få en statistik som stämmer då vissa skolor endast registrerar olyckor

som krävt läkarvård eller tandläkarvård medan andra skolor registrerar alla de tillbud

och olycksfall som skett. Detta beror på bristen på definition av vad ett olycksfall är

menar skolöverläkaren. En annan anledning till att det är svårt att få en bra statistik är

att registreringen sköts dåligt på vissa skolor. Skolöverläkaren berättar att det skiljer

sig ganska mycket mellan kommunerna på hur noggrant olyckorna i skolan registreras

och att Linköping är en av de kommuner som sköter detta bäst.

Kommentarer till intervjuerna med skolsköterskorna

Två skolsköterskor delar ut en skriftlig handledning (bil.1) till personalen för att de ska

ha klart för sig vad de ska göra när det sker ett olycksfall på skolan. Detta tycker jag är

positivt. När det sker en olycka så är det lätt att man blir rädd och förvirrad och kanske

handlingsförlamad, då är det bra att man har en  skriftlig handledning med några

punkter som man kan följa. Endast en skolsköterska av de som jag intervjuade hade



heltid på en skola. Detta är givetvis det bästa för då finns det alltid en

sjukvårdskunnig person på skolan då det inträffar en olycka. På denna skolan håller de

även på att bilda en riskhanteringsgrupp och detta är positivt för säkerheten på skolan.

Enligt en skolsköterska så är den enda beredskapen som finns att hon är där två dagar i

veckan. Detta är skrämmande tycker jag. På denna skolan får de lita helt på lärarnas

sunda förnuft när en olycka inträffar. En skolsköterska  påpekar att på hennes skola

finns det en nyligen omarbetad plan för vad man ska göra vid olycksfall vilket är

positivt. Endast en skolsköterska har en kort utbildning med sin personal, om detta

behövs, för att de ska kunna det mest grundläggande när det gäller att lägga om ett sår

och andra primära sjukvårdskunskaper. Detta är hon tyvärr ensam om. Eftersom det är

skolsköterskan som har de största kunskaperna inom detta området så tycker jag att det

är mycket bra att hon har denna genomgången med sin personal. Så borde det vara på

alla skolor anser jag.

En av skolsköterskorna påpekar att det är mycket upp till var och en av lärarna att

skaffa sig olycksfallsutbildning om man vill ha någon. Det finns dock en del

studiedagar om olycksfall. Vanligast på dessa studiedagarna är att lärarna utbildas i

hjärt- och lungräddning. Mitt intryck är att det är så på de flesta skolorna. Nackdelen

med detta är att lärare oftast har mycket dåligt med tid och inte hinner/ orkar gå på

utbildningar som inte är obligatoriska. Studiedagarna med hjärt- och lungräddning

följs sällan upp och då är det lätt att kunskaperna glöms bort.

Sjukvårdslådorna finns nästan alltid vid de lite farligare ämnena idrott och träslöjd.

Det finns även sjukvårdslådor i klassrummen eller i anslutning till klassrummen. Dessa

sjukvårdslådor innehåller oftast det enklaste sjukvårdsmaterialet som plåster och

förband. På alla mina intervjusskolor är det skolsköterskan som har hand om

förbandsmaterialet.

Oftast är det så att det är lärarna som har huvudansvaret för att lämna sjukvårdslådorna

till skolsköterskan för påfyllning och att skolsköterskan tittar till sjukvårdslådorna med

jämna mellanrum. I vissa fall verkar det som om att det slarvas en del med detta på

vissa skolor. Detta tycker jag är allvarligt. Det kan få svåra konsekvenser om man har

ett blödande barn och inget förbandsmaterial i sjukvårdslådan.



Två av skolsköterskor rådfrågas ibland per telefon av lärarna då elever råkat ut för en

olycka då inte skolsköterskan finns på skolan.

Det som verkar vara genomgående vid en allvarlig olycka på skolorna är att

föräldrarna meddelas. Jag tycker att det är viktigt som en skolsköterska påpekar att

man lugnar ner klassen om en allvarlig olycka har inträffat och att eleverna får ställa

frågor till en sjukvårdskunnig person. Hon tycker detta behövs då barn ofta har dåliga

kunskaper om människokroppen och vad som händer när man skadar sig.

En av elevskyddsombudens viktigaste uppgifter tycks vara att rapportera skador och

fylla i olycksfallsrapporter. En annan viktig uppgift är att arbeta socialt i klassen, dvs

jobba för att motverka mobbning och ta hand om nya i klassen. Elevskyddsombudens

uppgifter finns på bilaga 2.

Två av de skolsköterskorna som jag intervjuade hade elevskyddsombud som fick

utbildning av elevskyddsombudsutbildaren. Dessa elevskyddsombud fick utbildningen

vart tredje år. Det är alltså inte säkert att elevskyddsombuden på dessa skolor får

utbildning innan de börjar arbeta eller att de får utbildning över huvud taget av

elevskyddsombudsutbildaren beroende på hur länge de är elevskyddsombud och när de

börjar.

Kommentarer till intervjuerna med lärarna

Endast en lärare fick olycksfallsutbildning i sin utbildning, hon läste då till

barnkunskaps och hemkunskapslärare. Som jag nämnde tidigare så förekommer det

olycksfallsutbildning på studiedagar och då främst hjärt- och lungräddning  men att

denna kunskap underhålls dåligt och glöms bort. Det finns en önskan om mer

utbildning inom olycksfallshantering från vissa lärare, främst då på studiedagar

eftersom de ofta har dåligt med tid att gå på sådant på sin lediga tid.

Lärarna verkar ha bra kontroll över var sjukvårdslådorna finns på skolorna, detta är

positivt. Det ligger oftast på lärarnas ansvar att sjukvårdslådorna fylls på. Det tycks

vara mycket ovanligt med olyckor i klassrummet under schemalagda lektioner i

klassrummet. Däremot händer det en del olycksfall i hemkunskapen och i idrotten

enligt lärarna.

Elevskador finns nämnt i den lokala arbetsplanen i endast 20 % av de tillfrågade

skolorna (Menckel m. fl.-97 s.23) Dessa siffror stämmer bra överens med förhållandet



på mina undersökningsskolor. Jag tycket att det är dåligt av skolorna att inte ha detta

nämnt i arbetsplanen i större utsträckning än vad de har eftersom skolan är en sådan

olycksdrabbad plats.

Det är endast en av lärarna som vet att det finns en handlingsplan på skolan om vad

man ska göra då en olycka skett.

Det kan möjligtvis finnas en sådan plan på fler skolor eftersom informationen inom

skolan tycks vara dålig på vissa skolor. Detta visade sig då det var två lärare som inte

visste om att det fanns en sådan plan på deras skola.

Kommentarer till intervjuerna med lärarna

Ingen av skolorna som dessa två skyddsombuden jobbar på har någon förebyggande

plan för att minska risken för olyckor. På den skolan som ett av skyddsombuden

arbetar på finns det inget i den lokala arbetsplanen som handlar om olycksfall. Hon ska

dock ta upp detta med rektorn så att det förs in. Detta är positivt och visar att ett

duktigt skyddsombud kan påverka en hel del.  Det andra skyddsombudet som jag

intervjuade vet inte om det finns något om olyckor skrivet i deras lokala arbetsplan.

Jag tycket att det är mycket konstigt att man kan arbeta som skyddsombud utan att

veta en sådan väsentlig sak.

Inget av skyddsombuden har någon skyddsombudsutbildning. Båda ska dock gå en

sådan. Man kan alltså börja arbeta som skyddsombud utan att ha någon utbildning.

Båda får även möjlighet att gå på en del andra kurser och har information till

personalen på skolan när de har gått dessa kurser.

Jag avslutar med att säga att det vore intressant att undersöka vad man kan göra för att

minska risken för olyckor i skolan eftersom det sker så mycket olyckor där. Det skulle

vara spännande att undersöka vad personal och elever har för funderingar kring detta.
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