
Kartläggning av regionala 
skillnader

• Skolläkarföreningen gjorde år 2015 en kartläggning av 
regionala skillnader i elevhälsans medicinska insatser och 
resurser.

• Visade att cirka 30 % av de tillfrågade skolorna hade mellan      
9 200 och 14 000 elever per heltidsarbetande läkare. 

• 23 % av skolorna hade tillgång till skolläkare vid < 3 tillfällen 
per termin. 



Kartläggning 
av regionala 
skillnader

Skolorna använde i mycket liten utsträckning 
skolläkaren för medicinska konsultationer på 
individ- eller gruppnivå… 

….och nästan inte alls i det systematiska, 
förebyggande arbetet. 

Skolläkaren deltog regelbundet i 
elevhälsoteamsmöten på < 10% av skolorna. 

Rapportförfattarna skriver emellertid att
”svarsfrekvens och urval för kartläggningen inte
fyller vetenskapliga krav på en enkät.” (s 51)



Förslag om 
lägsta nivå

Vi håller med! Men vi undrar? Gäller det bara de 
övriga professionerna i Elevhälsan?

I utredningen står att ”en lägstanivå på sikt kan 
påverka tillgången till  elevhälsopersonal, eftersom 
en gräns för antalet elever att ansvara för kan leda 
till en bättre arbetsmiljö och möjligheter att utföra 
sina arbetsuppgifter med högre kvalitet, vilket kan 

göra skolan till en mer attraktiv arbetsplats för 
elevhälsans professioner.” (s 538) 



Specificera 
vilka av 
Elevhälsans 
kompetenser 
som minst ska 
medverka…….

• ”……vid de uppgifter som redan nu ska utföras. Det 
skulle kunna vara positivt för kvaliteten i insatserna, 
till exempel vid utredning av en elevs behov av 
särskilt stöd, i och med att kvaliteten kan påverkas 
av vilka kompetenser som är tillgängliga och kan 
bidra med sina professionsperspektiv.” (s 551)

Vi håller med! - det går inte att likställa
skolsköterskans och skolläkarens kompetenser även 
om båda professioner finns inom EMI. 
Vår erfarenhet är att man ute i verksamheterna inte 
sällan ersätter skolläkarkompetens med 
skolsköterskekompetens av ekonomiska skäl. Detta 
kommer sannolikt öka med utredningens förslag.  



Uppdraget

• ”Tillgången till personal inom elevhälsan ska 
vara sådan att uppdraget kan fullgöras.”      
(s 553)

Vi håller med! Men vill framhålla att det 
behövs Riktlinjer som tydligare än 
Vägledningen visar på uppdragets innehåll och 
vem som utfört vad. 
Skollagen 3 kap 8 paragrafen – vi önskar ett 
förtydligande om att alla professioner i 
elevhälsan, dvs även skolläkaren, ska delta vid 
utredning av elevers behov av särskilt stöd.



I utredningens 
förslag framgår 

tydligt … 



Barnkonventionen 
artikel 24

Enligt 
Barnkonventionen 
artikel 24 har barn 

rätt till bästa möjliga 
hälsa. 

Att uppnå 
kunskapsmålen i 

skolan är den enskilt 
starkaste 

hälsomarkören. 

Det är därför av 
största vikt att tidigt 

utreda elevers 
stödbehov så att 

elever tidigt får det 
stöd de behöver. 

Malin Gren Landells 
utredning Saknad! 

från 2016 har visat att 
tidigt upptäcka 

elevernas behov och 
tidigt sätta in insatser 
är en av de starkaste 
framgångsfaktorerna.



Skolläkarens kompetens

• En förutsättning för att skolläkaren ska kunna bidra till den 
samlade elevhälsans arbete är att skolläkaren har reella 
möjligheter att träffa eleverna och deras vårdnadshavare.

• Skolläkare, liksom andra läkare, förlitar sig inte enbart på 
någon annans problembeskrivning. Vi kan inte göra 
bedömningar utifrån enbart andras subjektiva 
beskrivningar. 

• Vår medicinska kompetens, kliniska erfarenhet och vårt 
helhetsperspektiv är vår främsta tillgång.



Vad säger eleverna?

• En svaghet i utredningen är att man inte tagit 
hänsyn till elevernas syn på tillgång till skolläkare. 

• På initiativ från den nationella samordnaren inom 
psykisk hälsa, har ungdomar formulerat en 
”beställning till samhället” där de önskar egen 
tillgång till elevhälsa, i omfattningen ”helst ……?

• https://www.regionkronoberg.se/sok/?query=un
gas+beställning+till+samhället



Svenska 
Skolläkarföreningens 
mål är:



Lägsta nivå 
4000 

elever/heltid

• Skolläkare började tillsättas vid mitten av 
1800-talet och blev då de första 
”elevhälsoarbetarna”. 
• Som förening firar vi i år 100 års jubileum
• Vi har en lång historia och beprövad 

erfarenhet av vad som behöver ingå i en 
skolläkares uppdrag 
• Vårt förslag om 4000 elever per heltid 

skolläkare är en rimlig lägstanivå för att 
uppdraget ska kunna fullföljas.
• Då ingår bl a att elever i behov av stöd tidigt 

uppmärksammas och får rätt stöd. Detta är 
också helt i enlighet med utredningens 
målsättning. 


