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Ordförande har ordet:
Som ny ordförande för Svenska Skolläkarföreningen ser jag fram emot att få vara delaktig i att
“fortsatt främja skolhälsovårdens utveckling vad avser forskning och utbildning samt hälso- och
sjukvård”, som det står i vår stadga. Styrelsen gör ett fantastiskt ideellt jobb för att skapa de bästa
förutsättningarna för våra elever.
I mars hade jag tillsammans med de andra ordförandena i elevhälsans olika professioner,
Riksföreningen för Skolsköterskor, Skolkuratorerna samt Psifos, ett möte med Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR). Utgångspunkten för mötet var rapporten “Nuläge och utmaningar för elevhälsan
2021”. https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/nulage-och-utmaningar-i-elevhalsan-2021.html
Detta var ett initialt möte och det var viktigt eftersom vi nu i fortsatta samtal kan föra en dialog för att
försöka skapa bättre förutsättningar för elevhälsans professioner att utföra sina uppdrag enligt
Vägledningsdokument och Skollagen.

Vi i styrelsen har haft möte med vår skolminister Lina Axelsson Kihlblom för att presentera
“Kraftsamling för ungas psykiska hälsa”:
https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/rapport-kraftsamling-for-ungas-psykiska-halsa-2021052
1.pdf.
Vi har även haft dialog med Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson med medarbetare, för att
diskutera de utmaningar som finns avseende kompetensförsörjningen av skolläkare, samt förslag till
åtgärder. Vi har betonat vikten av att säkra kompetensen hos våra skolläkare, samt att specialiteten
skolhälsovård som är en tilläggsspecialitet är värdefull att uppnå.

Debattartikel:
Svenska Skolläkarföreningen har tillsammans med 16 andra organisationer argumenterat i en
debattartikel där vi vill att regeringen, Skolverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inför
psykisk hälsa på skolschemat samt satsar ännu mer på elevhälsan.
https://www.dn.se/debatt/infor-psykisk-halsa-pa-skolschemat/
Varannan 15-åring lider av psykiska besvär, och självmord fortsätter att vara den enskilt vanligaste
dödsorsaken bland unga. Många väntar för länge på vård, men insatser skulle behövas redan innan
problemen vuxit sig ohanterliga. Precis som vi ger våra unga verktyg att ta hand om sin fysiska hälsa
genom undervisning i idrott och hälsa, måste vi ge dem kunskap i hur man tar hand om sin psykiska
hälsa.

SK-kurs i skolhälsovård:
SK-kurs i skolhälsovård för ST-läkare kommer att hållas 10-14 oktober 2022.
Sista anmälningsdag 1 maj 2022. Länk till anmälan:
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/utbildning/sk-kurser/
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Jubileumsbok: Skolläkaren och skolbarns hälsa: 100 år med Svenska Skolläkarföreningen.
I samband med Svenska Skolläkarföreningens 100-års jubileum har Josef Milerad, Carl Lindgren och
Lars Cernerud sammanställt en jubileumsbok som beskriver skolhälsovårdens historia. Sverige var ett
av de första länderna att införa skolhälsovård, ett nationellt program för att främja skolbarns hälsa och
förebygga sjukdomar. Skolläkarföreningen roll när det gäller att driva hälsofrämjande reformer finns
också beskrivet. Skolläkarföreningen startades 1921 med syftet att med större kraft kunna driva
kraven på hälsoreformer för barnens bästa. Boken finns att köpa på Adlibris.

Skolläkarföreningens 100-års jubileum 29-30 september 2022
Skolläkarföreningen fyller 100 år och det firar vi med ett symposium där Sveriges främsta forskare och
tyngsta beslutsfattare lyfter fram utmaningar kring ungas hälsa och hur vi kan lösa dessa.
Vi ses  i Aula Medica, Karolinska institutets säte för Nobelföreläsningarna och en av Sveriges
vackraste samlingslokaler. På kvällen firar vi med en gnistrande jubileumsfest på Solliden med
mingel, middag, underhållning och dans.
Länk till hela programmet och anmälan
https://www.trippus.net/sld2022
Rabatt för Early- bird tom 15 juni

Till sist vill jag önska er alla en Glad Påsk!
Per���l� Gu���n��s��
Ordförande Svenska Skolläkarföreningen

https://www.trippus.net/sld2022

