
Jämför!



Vill man att Skolläkaren
ska ingå i elevhälsan? (på riktigt) 

Vad behövs 
då?

Vilka är de 
viktigaste 

uppgifterna?



Inget är så 
dyrt som 
att låta 
unga 
misslyckas i 
skolan!

Skolläkaren är den enda professionen med fördjupad medicinsk 
kompetens som finns i elevernas vardagsmiljö, dvs nära barnet. 

Skolläkaren kan bistå med tidig upptäckt av orsaker som hindrar elever 
från att nå och bibehålla god hälsa samt från att nå kunskapsmålen i 
skolan.         

Det kan röra sig om intellektuell funktionsnedsättning, 
utvecklingsneurologiska avvikelser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar), psykisk ohälsa, riskbeteenden eller missbruk. 

Vi menar att en rimlig tillgång till skolläkare är kan ge en betydande 
samhällsekonomisk vinst och förebygga utanförskap



Inte bara individperspektiv

Skolläkaren kan bidra med medicinsk kompetens i skolans hälsofrämjande 
arbete vid utbildningsinsatser, organisationsplanering och 
organisationsutredningar. Ex kraftsamlingen. Bidra med kunskaper om 
faktorer som främjar en hälsofrämjande livsstil (bl a motion, sömn, kost).

Skolläkaren kan också bidra med medicinsk kompetens i arbetet med att 
skapa en god lärandemiljö och ett gott skolklimat. 

Planeringen av det förebyggande arbetet utgår ifrån kunskap om vad som 
orsakar ohälsa samt om vilka miljöfaktorer som kan leda till ohälsa eller 
svårigheter att nå utbildningens mål. Här finns många medicinska 
aspekter att ta hänsyn till.



Skolläkaren 
– som en 

del av 
Elevhälsan 



Skolläkarföreningens 
rekommendation

• Vår bedömning är att en 
heltidsarbetande skolläkare 
maximalt kan ansvara för 4000 
elever om alla elever med 
skolrelaterade problem av 
medicinsk natur ska kunna 
garanteras en läkarbedömning. 

• Med detta nyckeltal kan en 
skolläkare besöka de flesta av 
skolorna i sitt område mellan 8 
och 10 ggr per termin d.v.s. 
varannan vecka.



Vår egen 
undersökning 2015

• Ca 30% av de tillfrågade skolorna 
hade ett nyckeltal på mellan 9200 
– 14000 elever/heltidsanställd 
skolläkare. 

• 23 % av skolorna hade tre eller 
färre skolläkarbesök per termin.
Med så höga nyckeltal och så få 

skolbesök kan skolläkaren endast 
konsulteras om elevärenden, men 

inte själv träffa och undersöka 
enskilda elever. 

• På endast 7% av alla skolor deltog
skolläkare i EHT



Bemanningen är så låg att medicinsk bedömning saknas vid olika neurologiska 
utvecklingsavvikelser som ex Intellektuell funktionsnedsättning, språkförsening, 

ADHD och autism.    



”Nej, vi kan 
inte erbjuda tid 
till skolläkare”

I 8% av skolorna träffar skolläkaren 
aldrig några elever. 
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….. och på gymnasierna!

• I 29 % av friskolegymnasierna förekom inga 
skolläkarbesök över huvud taget. 

• I 5,7 % av de kommunala gymnasierna kom 
skolläkaren högst två eller färre gånger per 
terminen.



När medicinsk 
bedömning saknas
Elever med komplexa skolsvårigheter pga neurologiska
utvecklingsavvikelser, generella eller specifika
inlärningssvårigheter får i många skolor ingen
läkarbedömning. 

Konsekvensen kan då bli att det är skolans och/eller
föräldrarnas egna kunskaper och uppfattningar snarare
än elevens faktiska svårigheter som avgör om en
fördjupad utredning eller bedömning kommer till stånd. 

Det betyder också att det stöd eleven får i skolan, inte
alltid är adekvat.


