
Exempel ”Kraftsamlingen”

Vi har tillsammans med en rad specialistföreningar och forskargrupper, som 
representerar 6000 specialister och forskare, startat projektet ”Kraftsamling 
för ungas psykiska hälsa”.

Vi har fått ett brett gensvar från både organisationer, Skolverket samt från 
skolans, hälsovårdens och socialtjänstens professioner.

Kraftsamlingen består av en omfattande kunskapssammanställning kring 
orsaker till skolproblem och psykisk ohälsa. 

Utmynnat 5 genomförbara interventioner.  



5 konkret 
genomförbara 
hälsofrämjande 
interventioner 
med effekter på 
skolresultat och 
hälsa:

1. Regelbunden strukturerad fysisk aktivitet – gärna i
anslutning till skoldagen.

2. Hjälpa unga att nå en balans mellan tid ägnad åt
digitala medier och hälsofrämjande aktiviteter.

3. “Livskunskapsprogram” som hjälp till ungdomar att
stärka självkänslan, hantera stress och skapa
positiva förändringar.

4. Främja psykisk hälsa i skolmiljön genom att anpassa
kunskaps- och betygskrav till ungas utveckling
och förutsättningar.

5. Satsa på program för tidig upptäckt och stöd till 
unga med ökad risk för sämre psykisk hälsa.



Skolläkarens 
centrala roll 

• Skolläkaren har en central roll i att fånga upp barn som 
inte mår bra. Barn som inte mår bra psykiskt eller har svårt 
att klara skolan får ofta psykosomatiska symptom som 
magont, sömnproblem eller stor skolfrånvaro.

• Man börjar inte med att skicka familjen till psykolog utan 
en skolläkare måste först utesluta kroppslig sjukdom och 
sen förklara varför barnets kroppsliga symptom bottnar i 
oro och inte i sjukdom. 

• Skolläkaren kan sedan göra en fördjupad medicinsk 
helhetsbedömning av olika differentialdiagnoser, som ofta 
inte är uppenbara för andra professioner, t ex ADHD hos 
flickor eller språkstörning hos elever med svenska som 
andra-språk. 

• Dessa elever missas tyvärr ofta. Detta är bedömningar 
som behöver göras i skolan och i samverkan med övriga 
elevhälsan. Det kan inte göras på en vårdcentral.



Skolläkare  = 
Skolsköterska

?

EMI  - Elevhälsans Medicinska Insatser
• Skolsköterskan har sin unika kompetens i 

omvårdnadsvetenskap. Skolsköterskor och 
skolläkare har helt olika utbildningar som 
kompletterar varandra. Vi ska arbeta i team 
och kan inte ersätta varandra.

• Sjuksköterskan möter, stödjer och vårdar 
människor i olika situationer då de drabbats 
av ohälsa, sjukdomar eller olycksfall. Arbetet 
går ut på att främja hälsa, förebygga 
sjukdom och lindra lidande hos patienter 
och närstående.



Vad har Elevhälsans personal för utbildningsnivå?

Elevhälsan Examen Legitimerad Specialist

Specialpedagog Pedagogik Ja Ja

Kurator Psykosocial * Nej

Psykolog Psykologi ** ***

Skolsköterska
3-årig grundutbildning i
omvårdnad samt specialistutbildning som 
omfattar 1-1,25 års heltidsstudier. 

Vård och omsorg Ja ***

Skolläkare
7,5 år lång medicinsk grundutbildning och 
därutöver en 5-7 år lång 
specialistläkarutbildning.

Medicin Ja Ja



Vägen till specialist inom Elevhälsan
examen legitimation specialist

*Kurator – har examen. Kan bli legitimerad efter att ha genomgått ”Hälso-
och sjukvårdskuratorutbildning” 
**Psykolog - har examen. Blir legitimerad efter fullgjord PTP-tjänstgöring. 
PTP-tjänstgöring kan göras under arbete inom Elevhälsan och då under 
handledning. 
*** Psykolog - kan bygga på sina utbildningar och bli specialister inom bl a 
pedagogisk psykologi, neuropsykologi, klinisk barn- och ungdomspsykologi 
samt hälsopsykologi.       
***Skolsköterska/are – är legitimerad och är/kan bli specialistutbildad inom  
bl a hälso- och sjukvård för barn och ungdom och distriktssköterska.
Skolläkare – är specialist inom en eller flera områden som skolhälsovård, 
barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri och/eller 
allmänmedicin.  



Vad innebär 
förslaget?

Ex Skola med 
400-500 elever

Vad innebär förslaget för en 
skola med 400-500 elever: 100% skolsköterska

100% kurator 50% psykolog 

5,7%-7% skolläkare

Trots att skolläkaren är den 
som genom tidiga kliniska
identifikationen kan spåra
elever i behov av stöd…….? 

Är det rimligt?



Vad 
hinns 

med på 
7%?

• 15,5 arbetsdagar/år                    
123,2 h/år                                          
ca 15 minuter per elev/år
• Och då handlar det inte bara om 

direkta elevkontakter. 
• Troligen äts den tiden upp av annat 

som t ex att man ska vara en del av 
Elevhälsan och delta i team, ge råd 
till skolsköterska m fl…….. 



Skolläkarens 
kompetens 
behövs men är 
inte tillräckligt 
viktig för att 
rymmas inom 
budgeten? 

• ”Utredningen har övervägt en högre tillgång, 
utifrån bland annat att skolsköterskor inte 
ensamma ska behöva ta ställning till 
komplicerade medicinska frågeställningar 
rörande elever som behöver remitteras till 
sjukvården för neuropsykiatrisk utredning eller 
för utredning av somatisk sjukdom. Skolläkaren 
har också en viktig roll i skolans gemensamma 
elevhälsoarbete och kan bidra med fördjupad 
medicinsk kompetens och kunskaper om hälso-
och ohälsofaktorer. Vi har ändå valt att 
föreslå ett elevantal per skolläkare som är 
betydligt högre än vad professionsföreningen 
föreslår. Det är stor risk att andra 
kompetenser som finns närmare eleverna och 
i undervisningen annars skulle trängas 
undan.” (s 567) ???



Vad kostar en skolläkare?  
I vårt exempel skola med    

400-500 elever:

Utredningens förslag
7 910 kr/mån    5,7%-7% 

Vårt förslag
13 850 kr/mån   10-12,5%

Skillnad på 5 940 kr/mån

Siffror inkl arbetsgivaravgifter, enligt skolverket 2020.                                         
Vårt exempel skola med 4-500 elever.

• Skolpsykolog 29 500 kr/mån  50%

• Skolsköterska 54 167 kr/mån 100%

• Skolkurator 50 167 kr/mån 100%

• Specialpedagog    56 667kr/mån 100%

• Skolläkare 7 910 kr/mån 6-7%

Vårt förslag 

Skolläkare 13 850 kr/mån 10-12,5%

RIMLIGT? VAD VILL VI ERBJUDA?



”Tränga 
undan” 
annan 
personal

• Rekryteringssvårigheter och nuvarande 
tillgång till skolläkare bör ej vara riktmärke 
och ej stå i vägen för målet om att väl utföra 
uppdraget. 
• Svenska skolläkarföreningen kan inte heller 

se att det finns risk att ”tränga undan” 
annan personal. 
• Om skolläkare tidigt bidrar i bedömningar av 

elevers behov av särskilt stöd och tidiga 
riktade insatser kan sättas in, är det snarare 
en mycket stor resursbesparande åtgärd för 
både den enskilde, skolan och samhället.


