
Konsekvensanalys vid förändringar i verksamhet (Elevhälsan) 
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  Konsekvens 

 

R2: Åtgärdas vid tillfälle R1: Ingen åtgärd för tillfället Totalt: 3 

 

1 2 

1 2 



R4: Åtgärdas omedelbart 

R3: Åtgärdas snarast 

R2: Åtgärdas vid tillfälle 

R1: Ingen åtgärd för tillfället 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Nästan säkert Allvarlig 

3 Troligt Stor 

2 Möjligt Medel 

1 Nästan omöjligt Liten 
 

 

Förändring Ändr
a 

Risk   Sannolikhe
t 

Konsekven
s 

Uppföljningsansvari
g 

Åtgärder Åtgärdsansvariga Datum   

Samspelsteame
t går från 2,0 
tjänster till 1,6 
tjänster  
 
Precisering av 
förändringen 
(vad, var, varför 
och vilka?) 
Då 
internbudgeten 
för elevhälsan 
måste 
effektiviseras är 
elevhälsan 
ombedd att hitta 
två förslag på 
effektivisering av 
Elevhälsans 
budget med 
200kkr. Det 
första förslaget är 
att dra ner 
bemanningen i 
Sampalsteamet 
med 0,4 
årsarbetare. 

 1  Känsla av 
otillräcklighet  
 
Känsla och 
upplevelse av 
otillräcklighet och 
frustration om 
det uppstår långa 
köer och 
väntetider. 
Chansen att ta 
fast problematik i 
ett tidigt skede. 
Negativ 
upplevelse av att 
inte göra ett 
effektivt arbete 
och inte göra ett 
nog bra och 
snabbt resultat i 
ett tidigt skede. 
Detta kan leda till 
ohälsa för de 
anställda i SST. 

 

 
 

Möjligt Medel Peter Andersson  Arbetsgivaren 
vidtar åtgärder 
om det uppstår 
köer och 
väntetider. 
exempelvis 
genom att 
begränsa 
åtkomsten till 
samspelsteame
t på olika sätt  
 
Att få bort 
väntetider och 
köer 
(Förebyggande 
åtgärd) 

 

Uppföljningsansvari
g 
Peter Andersson 
Ansvarig på 
arbetsplatsen 
Peter Andersson 

Startdatu
m 
2020-11-10 
Slutdatum 
2021-11-10 
 

 
 

Samspelsteame
t går från 2,0 
tjänster till 1,6 
tjänster  
 

 2  Minskad 
efterfrågan på 
samspelsteame
t  
 

 
 

Möjligt Medel Peter Andersson  Arbetsgivaren 
bör hitta en 
balans mellan 
för stor och för 
liten efterfrågan  

Uppföljningsansvari
g 
Peter Andersson 
Ansvarig på 
arbetsplatsen 

Startdatu
m 
2020-11-10 
Slutdatum 
2021-11-10 

 
 



Förändring Ändr
a 

Risk   Sannolikhe
t 

Konsekven
s 

Uppföljningsansvari
g 

Åtgärder Åtgärdsansvariga Datum   

Precisering av 
förändringen 
(vad, var, varför 
och vilka?) 
Då 
internbudgeten 
för elevhälsan 
måste 
effektiviseras är 
elevhälsan 
ombedd att hitta 
två förslag på 
effektivisering av 
budget med 
200kkr. Det 
första förslaget är 
att dra ner 
bemanningen i 
samspelsteamet 
med 0,4 
årsarbetare. 

Oro för minskad 
efterfrågan 

 

 
Att hitta en 
balans för 
efterfrågan av 
SST 
(Förbättrande 
åtgärd) 

 

Peter Andersson  

Samspelsteame
t går från 2,0 
tjänster till 1,6 
tjänster  
 
Precisering av 
förändringen 
(vad, var, varför 
och vilka?) 
se ovan 

 3  Uppdelad 
arbetstid mellan 
SSt och poolen  
 
Splittrade 
arbetstider ger 
minskad 
kontinuitet i 
arbetet i SST och 
fokus på arbetet 
störs. 

 

 
 

Möjligt Liten Peter Andersson  Arbetsgivaren 
ger ett tydligt 
schema där det 
framgår vilken 
arbetsuppgift 
som ska 
genomföras på 
vilken dag.  
 
 
(Förebyggande 
åtgärd) 

 

Uppföljningsansvari
g 
Peter Andersson 
Ansvarig på 
arbetsplatsen 
Peter Andersson 

Startdatu
m 
2020-11-10 
Slutdatum 
2021-11-10 
 

 
 

 


