
Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapsmålen, SOU 2021:11 

Dimensionering av skolläkare
Synpunkter från SSLF 



Vilka elever når inte 
kunskapsmålen? 

• I högsta grad en tvärvetenskaplig fråga – inte bara en 
pedagogisk

• En komplex fråga kopplad till flera olika orsaker 
• Ofta orsaker som förekommer samtidigt



Expertgrupp?

• ”Forskarna representerar olika fält som 
elevhälsa, läs- och skrivutveckling och 
specialpedagogik ur olika perspektiv.” 
• Vi saknar den medicinska expertisen i 

gruppen. Ur medicinsk synvinkel finns 
mycket att tillföra. 



Elever med ofta problematisk skolgång

Exempel 
• Utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar som ADHD, Dyslexi, Tourettes, Autism 

m fl
• Psykiatriska tillstånd som ångest och nedstämdhet

• En allt större grupp med mycket förtidigt födda barn

• Barn med CP-skador, ryggmärgsbråck och andra rörelsehinder 
• Barn med funktionshindrande syn- och/eller hörselnedsättningar

• Barn som lever i en socialt utsatt miljö

Viktigt med medicinsk synvinkel och helhetstänk. Samvarierar ofta. 



Varför upptäcks inte alla behov?

• ”Utifrån elevernas kunskapsresultat och utifrån den forskning och utredning som vi 
redogjort för i kartläggningskapitlen förefaller det som att elever inte får stöd i den 
omfattning som de skulle behöva. Vår bild är att skolor i relativt stor utsträckning 
arbetar systematiskt med att identifiera elever i behov av särskilt stöd. Ändå är det 
många elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasieskolans 
nationella program. Detta tyder på att inte alla behov upptäcks. Vi har också sett 
att utredningar kan ta lång tid och att stödet ibland dröjer länge. ”

(s 414)



Majoriteten 
har symtom 
före 
skolstart!

ESSENCE

EMI är en direkt 
fortsättning på 
BHV arbete. 



EMI:s uppgift
Spåra!

Identifiera oupptäckta 
funktionsnedsättningar och 
andra hälsoproblem som kan 
leda till skolsvårigheter och 
kroppslig eller psykisk sjukdom

I samband med hälsobesöken
använder EMI två principiellt
olika arbetsformer, nämligen
klinisk identifikation och
screeningundersökning



Klinisk 
identifikation

möjliggör 

Tidig 
upptäckt

• Läkaren sammanställer och värderar 
information från olika källor – som hälsoenkät 
och de olika undersökningsmomenten med 
andra uppgifter, t ex från lärare, BHV-journal 
och uppgifter vid anamnes från elev och 
målsman. 
• Vid klinisk identifikation, i jämförelse med 

screening, krävs tolkning, medicinsk kliniska 
överväganden och kunskap om barns och 
ungdomars utveckling. Inriktningen av åtgärder, 
stöd eller behandling kommer att variera från 
fall till fall.
• Sådan medicinsk specialistbedömning kan göras 

tidigt, redan i F-klass alternativt i Åk 1 



Klinisk 
identifikation 
- Tidig 
upptäckt!

• Skolläkaren har en viktig uppgift att spåra elever som 
riskerar kommande skolsvårigheter. 

• Skolläkaren kan bidra med en individuell medicinsk 
och psykiatrisk helhetsbedömning. Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar förekommer hos ca 10 
procent av barn i skolåldern. (Gillberg C. The ESSENCE 
in child psychiatry: Early Symptomatic Syndromes 
Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations. 
Res Dev Disabil 2010;31(6):1543-51.) 

• Detta innebär att skolläkaren borde träffa 10% av alla 
elever. 
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Screeningundersökning

• En screeningundersökning kan 
däremot utföras utan att 
undersökaren behöver värdera 
utfallsresultateten lika omfattande. 
Utfall enligt handbok eller mall är 
tänkt att leda till en i förväg 
definierad och väl beprövad åtgärd. 
Ex syn- och hörselprövning.  



Hindrar oss från att genomföra andra 
viktiga åtgärder för elevers hälsa.

• ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven” - är 
visserligen en kärnfråga för oss

• Men vi anser att utredningen saknar ett större 
samhällsperspektiv och bortser från behovet av 
metodutveckling.

• Med en dimensionering över 4000 elever per heltid 
skolläkare försvårar man våra möjligheter att utveckla 
förebyggande insatser som är både konkreta och praktiskt 
genomförbara.


