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Ordförande har ordet: Nu stundas det skolavslutning på våra skolor i Sverige och vi i
Skolläkarföreningen kan summera en händelserik vår.
Förberedelserna inför vårt 100-års Jubileum är i full gång. Vi ser fram emot att kunna ses igen!
Glöm inte att besöka vår hemsida, https://slf.se/svenska-skollakarforeningen/
som uppdateras kontinuerligt.
Där finner ni bla information om ST i skolhälsovård som är reviderat nyligen, se följande länk:
https://slf.se/svenska-skollakarforeningen/app/uploads/2022/05/ST-i-skolhalsovard-kopia.pdf

Anslag till forskningsprojekt kring elevhälsa – sista ansökningsdag 20 juni
Svenska Skolläkarföreningen har beviljats medel av Europeiska Socialfonden, ESF, för en förstudie
som avser att belysa behovet av stärkt medicinsk kompetens inom svensk skolhälsovård/EMI.
Förstudien ger möjlighet att samla det aktuella kunskapsunderlaget vad gäller skolläkarens roll i
skolans elevhälsoarbete. För mer information se följande länk:
https://slf.se/svenska-skollakarforeningen/app/uploads/2022/05/forskningsanslag-SSLF-2022-1.pdf

”Hitta alla kommunalt anställda skolläkare”
Som ni nog blev varse sökte vi under läsåret 20/21 med ljus och lykta efter alla skolläkare verksamma
i kommunala skolor. 87% av kommunerna (252 av 290) svarade att de hade minst en skolläkare. 10
kommuner svarade att de saknar skolläkare – kommunerna låg jämnt spritt över landet. 28 kommuner
svarade inte alls. Resultat av enkät i länk:
https://slf.se/svenska-skollakarforeningen/app/uploads/2022/04/Resultat-enkat.pdf

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.
3 juni var det bokrelease i Svenska Läkaresällskapets hus samt via Zoom. Det blev ett trevligt tillfälle
att presentera och samtala kring denna unika bok. Boken beskriver alltifrån hur Svenska
Skolläkarföreningen bildades i oktober 1921 i Svenska Läkaresällskapets lokaler vid Klara Östra
Kyrkogata 10, den organiserade kampen mot dåtidens ohälsa och infektionssjukdomar, skolfrånvaro,
framväxandet av skolpsykiatrin, skolan i ett samhällsperspektiv och mycket mer. Läs den!
Boken kommer delas ut till besökare vid vårt 100-års Jubileum.
Boken finns även att köpa på Adlibris.

Skolläkarföreningens 100-års jubileum 29-30 september 2022
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. Rabatt Early- bird tom 15 juni!
Länk till hela programmet och anmälan
https://www.trippus.net/sld2022

Till sist vill jag önska er alla en Glad Sommar! Hoppas vi ses i september!
Per���l� Gu���n��s��
Ordförande Svenska Skolläkarföreningen

https://slf.se/svenska-skollakarforeningen/
https://slf.se/svenska-skollakarforeningen/app/uploads/2022/05/ST-i-skolhalsovard-kopia.pdf
https://slf.se/svenska-skollakarforeningen/app/uploads/2022/05/forskningsanslag-SSLF-2022-1.pdf
https://slf.se/svenska-skollakarforeningen/app/uploads/2022/04/Resultat-enkat.pdf
https://www.trippus.net/sld2022

