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Förord 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta, tillgängliggöra 
och kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendationer och kun-
skapsöversikter för förlossnings -, nyföddhets- och barnhälsovård samt 
elevhälsa. 

Arbetet med de delar av uppdraget som gäller mödra- och barnhälsovår-
den samt elevhälsan bedrivs under perioden 2010–2013 i ett särskilt projekt. 
För att inventera behovet av riktlinjer eller annan vägledning inom mödra- 
och barnhälsovården samt elevhälsan har Socialstyrelsen under 2010–2011 
inbjudit företrädare för berörda professioner för att identifiera nödvändiga 
utvecklings- och förbättringsområden. Inför dessa möten hade professions-
företrädarna lämnat in skriftlig dokumentation med uppgifter om vilka om-
råden som de ansåg var viktiga att prioritera i det fortsatta arbetet. I den här 
rapporten sammanfattas resultaten från behovsinventeringen. 

Syftet är att tydliggöra de områden där professionsföreträdarna ser ett be-
hov av riktlinjer för att kunna erbjuda en god och jämlik mödra- och barn-
hälsovård samt elevhälsa i landet. 

Rapporten har sammanställts av Margareta Bondestam, Lena Hansson, 
Björn Kadesjö och Susanne Zetterquist. 
 
Namn 
enhetschef/avdelningschef/generaldirektör/överdirektör 
enhet/avdelning 
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Sammanfattning 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta, tillgängliggöra 
och kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendationer och kun-
skapsöversikter för förlossnings-, nyföddhets- och barnhälsovård samt elev-
hälsa (regleringsbrevet 5.2-4145/2010). Professionsföreträdare för mödra- 
och barnhälsovård samt elevhälsa har i en behovsinventering ombetts identi-
fiera utvecklingsområden samt att värdera vilka områden som bör priorite-
ras. I denna rapport redovisas deras önskemål. 

Det framkommer att en övergripande nationell kunskapsutveckling efter-
frågas från alla tre verksamhetsområdena. Svårigheten med olika huvud-
mannaskap, som lett till olika uppdragsbeskrivningar och förutsättningar för 
verksamheternas arbete lyfts också fram. En likvärdighet efterfrågas för att 
motverka en ojämlik vård. Nationella kvalitetsregister för verksamheterna 
efterfrågas också, bortsett från delar av mödrahälsovårdens verksamhet där 
det redan finns. Professionsföreträdarna är överens om att kvalitetsarbete i 
form av systematiska uppföljningar, lokalt och nationellt måste utvecklas. 
För utveckling av detta arbete ser professionsföreträdarna behov av kun-
skapsunderlag och vägledningsdokument för verksamheterna. Områden som 
prioriteras av alla tre verksamhetsområdena är kunskapsunderlag och väg-
ledning för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, om tidiga tecken 
och metoder för att upptäcka psykisk ohälsa och utvecklingsavvikelser samt 
kunskapsunderlag för om/när och med vilka metoder den somatiska scree-
ningen bör genomföras.  

Utifrån professionens prioriteringar har Socialstyrelsen valt att i ett första 
skede koncentrera arbetet på att ta fram kunskapsöversikter inom tre områ-
den: psykisk hälsa/ohälsa, utvecklingsavvikelser och somatisk screening. 
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Inledning 

Uppdraget 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta, tillgängliggöra 
och kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendationer och kun-
skapsöversikter för förlossnings-, nyföddhets- och barnhälsovård samt elev-
hälsa (regleringsbrevet 5.2-4145/2010). 

Arbetet med de delar av uppdraget som gäller mödra- och barnhälsovår-
den samt elevhälsan bedrivs under perioden 2010–2013 i ett särskilt projekt. 
Inom det projektet ska Socialstyrelsen: 
• Inventera behovet av riktlinjer eller annan vägledning inom verksam-

hetsområdena. 
• Ta fram separata riktlinjer eller annan vägledning för mödra- och barn-

hälsovård samt elevhälsa utifrån aktuellt kunskapsunderlag. 
• Sprida information om och erbjuda utbildningsinsatser kring den doku-

mentation som tas fram inom projektet. 
Projektet ska bidra till användandet av evidensbaserad praktik inom mödra- 
och barnhälsovård samt elevhälsa. Slutdatum för projektet är 2013-09-30. 

Behovsinventering och prioritering 
Socialstyrelsen inbjöd hösten 2010 företrädare mödra- och barnhälsovården 
samt elevhälsan till möten för att identifiera utvecklings- och förbättrings-
områden där det finns behov av riktlinjer eller annan vägledning. Inför dessa 
dokumenterade professionsföreträdarna de områden de ansåg var viktiga att 
prioritera i det fortsatta arbetet1. Föräldraalliansen och elevrådsorganisatio-
nerna gavs möjlighet att ge synpunkter på elevhälsans uppdrag och profes-
sionsföreträdarnas probleminventering. 

Professionens företrädare gavs även möjlighet att kommentera och korri-
gera eventuella missuppfattningar innan rapporten färdigställdes. 

Utifrån dessa prioriteringar har Socialstyrelsen valt att i ett första skede 
koncentrera arbetet på att ta fram kunskapsöversikter inom tre områden: 
• Psykisk hälsa/ohälsa 
• Utvecklingsavvikelser 
• Somatisk screening  
För att få en uppfattning om det vetenskapliga kunskapsläget vad gäller 
psykisk hälsa/ohälsa och utvecklingsavvikelser genomförs en sammanställ-
ning av publicerade systematiska kunskapsöversikter och internationell 
praxis (Norden + Storbritannien). 

                                                 
 
1 Se bilaga för en förteckning av de myndigheter och organisationer som deltagit i behovs-
inventeringen. 
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Vad gäller somatisk screening kommer nuvarande rutiner att granskas och 
ställas mot internationell kunskap för att värdera behov av ändrade hand-
läggningsrutiner. 

I föreliggande rapport redovisas professionsföreträdarnas behovsinventer-
ing och prioritering. 
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Mödrahälsovården 

Efter att regeringsuppdraget presenterats vid ett inledande möte gjorde pro-
fessionsföreträdarna en inventering av områden där de bedömde att det 
fanns behov av kunskapsutveckling. De dokumenterade sina bedömningar, 
som förtydligades vid ett uppföljande möte på Socialstyrelsen. Samman-
ställningen presenterades vid ett nationellt möte, då prioriteringarna fast-
ställdes. Nedan följer en sammanfattning av vad mödrahälsovårdens före-
trädare2 framfört. 

Organisation och struktur 
Mödrahälsovårdens företrädare uppmärksammar att det finns betydelsefulla 
skillnader och oklarheter i de lokala uppdragsbeskrivningarna och förutsätt-
ningarna för mödrahälsovården i landet. Det uttrycks en oro för att detta 
leder till att mödrahälsovården blir ojämlik. Som exempel anges att det ut-
åtriktade, befolkningsinriktade folkhälsoarbetet för sexuell och reproduktiv 
hälsa har nedprioriterats i vissa landsting och fosterdiagnostik erbjuds i va-
rierande omfattning. Många uppfattar att mödrahälsovårdens föräldrastöd 
begränsas till förlossningsförberedande kurser för föräldrar. 

Mödrahälsovårdens företrädare upplever även en betydande oro över att 
mödrahälsovårdsöverläkare, samordningsbarnmorska och samordnande mö-
dra- barnhälsovårdspsykolog (eller motsvarande) inte finns överallt i Sveri-
ge eftersom det då blir oklart vem som har policy-, utbildnings- och sam-
verkansansvar för mödrahälsovården samt för till exempel cellprovsscree-
ningen som led i cervixcancerpreventionen.   

Bland de behov som lyfts fram är en tydligare uppdragsbeskrivning gäl-
lande partnern till den gravida kvinnan. Man efterfrågar utvärdering av 
vårdvalsreformens konsekvenser, framför allt gällande medicinsk kvalitet. 

Samverkan 
Professionens företrädare upplever att vårdvalets införande medför att det är 
svårare att få ihop en högkvalitativ helhet. Uppfattningen är att framför allt i 
större städer kräver bildandet av många MVC tidsödande samverkan, som 
tidvis inte riktigt lyckas.  

Mödrahälsovårdens företrädare ser också att samverkan mellan mödrahäl-
sovården och förlossningsvård/BB-vård behöver förbättras på många stäl-
len, likaså samverkan med barnhälsovård, socialtjänst och vuxenpsykiatri. 

Med en förbättrad samverkan mellan mödrahälsovården och barnhälso-
vården ser professionsföreträdarna möjlighet till en utveckling av föräldra-
stödet (individuellt, riktat och generellt). 

                                                 
 
2 Se bilaga för en förteckning över mödrahälsovårdens företrädare. 



 

 
 

11 

Kvalitetsarbete 
Det finns ett kvalitetsregister för mödrahälsovården där alla verksamhets-
grenar är representerade på strukturell nivå men individdata finns endast för 
graviditetshälsovården. 

Professionen vill ha ett förbättrat kvalitetsarbete avseende preventivme-
delsrådgivning/-förskrivning/-insättning.  Till exempel finns det idag ingen 
strukturerad uppföljning av spiralkomplikationer. En nationell preventivme-
delsjournal efterfrågas, likaså kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer. 
Motsvarande behov av en nationellt tillämpbar rutin för och kvalitetssäkring 
av överlämnandet från mödra- till barnhälsovården påtalas också. 

Hälsofrämjande/förebyggande arbete 
Professionens företrädare efterfrågar kunskapsunderlag för metoder i möd-
rahälsovårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete. Betydelsen av att 
nå utsatta grupper utan att riskera att det breda förebyggande arbetet påver-
kas är något som poängteras, liksom möjligheten att fokusera mer på att 
främja en positiv graviditetsupplevelse och att frisk- och skyddsfaktorer 
stärks under graviditeten. De ser behov av utbildning i, samt ekonomiska 
möjligheter att erbjuda, hälsopromotion och förhållningssätt som underlättar 
för människor att genomföra förändringar i levnadsvanor och att utveckla 
sitt föräldraskap. 

Andra områden inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som 
lyfts fram är behov av utvidgade program för vissa patientgrupper, som gra-
vida kvinnor med utomnordiskt ursprung, äldre gravida, gravida som tidiga-
re genomgått kejsarsnitt, par som fått assisterad befruktning, kvinnor som 
blivit gravida efter äggdonation och surrogatmödrar. Man påtalar också be-
hov av rutiner för att identifiera och ge insatser till kvinnor med förloss-
ningsrädsla eller traumatiska förlossningserfarenheter. Ytterligare ett områ-
de som uppmärksammas är behovet av kunskapsunderlag för D-vitamins 
betydelse under graviditet. Se även nedanstående områden. 

Övervikt och fetma 
Övervikt och fetma hos gravida kvinnor upplevs som ett ökande problem. 
Professionen vill belysa kunskapsläget om förebyggande metoder och få 
vägledning om vilka insatser som kan göras för de gravida som redan har 
övervikt eller fetma. 

Psykisk hälsa och ohälsa under graviditet 
Mödrahälsovårdens företrädare lyfter fram behovet av kunskapsunderlag om 
konsekvenser av stress hos modern under graviditeten för fostret/barnet och 
om insatser för att minska stress hos gravida. På motsvarande sätt efterfrå-
gas kunskapsunderlag om betydelsen av den prenatala anknytningen och 
dess betydelse för fostret/barnet liksom metoder för att identifiera och be-
handla problematik i detta avseende. 
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Professionens företrädare ser även behov av att ta fram rutiner för att 
främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa, metoder för att identifie-
ra kvinnor med psykisk ohälsa samt handlingsprogram som omfattar både 
farmakologiska och andra åtgärder. 

Medicinska undersökningar och rutiner 
Utöver det som beskrivs i avsnitten ovan så påtalar mödrahälsovårdens före-
trädare behovet av aktuell kunskap om olika medicinska undersökningar. De 
ser behov av kunskapsunderlag och rutiner för screening av tuberkulos, gra-
viditetsdiabetes, preeklampsi och multiresistenta bakterier samt kunskaps-
underlag som anger om det är medicinskt motiverat med screening för thy-
roideasjukdomar och ferritinets roll i anemiprevention. Kunskapsunderlag 
och rutiner för blodgruppering och immunisering, kontroller och induktion 
vid överburenhet, för förlossningshandläggning av underburna barn samt 
minskade fosterrörelser efterfrågas också. Professionens företrädare efterly-
ser även tydligare utformning av informationsuppdraget om fosterdiagnos-
tik. 

Föräldrastöd 
Professionens företrädare saknar tydlighet i uppdraget rörande föräldrastö-
det idag, bland annat i vilken utsträckning som partnern ska involveras. De 
menar att det finns behov av en tydligare vårdkedja (mödrahälsovården - 
barnhälsovården) för föräldrastöd. De efterfrågar kunskapsunderlag om in-
nehåll och utformning av föräldrautbildningen som bedrivs på mödrahälso-
vården  
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Barnhälsovården 

Barnhälsovården har företrätts av den så kallade Evelinagruppen3 som efter 
samråd med Socialstyrelsens projektteam initierade arbetsgrupper inom 
barnhälsovården i landet som gjorde en inventering av områden där det 
finns behov av kunskapsutveckling.  

Arbetsgrupperna fokuserar på var sitt ämnesområde. Gruppernas pro-
bleminventering och Evelinagruppens prioriteringar har sedan diskuterats 
vid ett uppföljande möte på Socialstyrelsen.  Nedan följer en sammanställ-
ning av det hittillsvarande arbetet. 

Organisation och struktur 
Professionen efterfrågar studier om eventuella effekter av att barnhälsovår-
den organiseras på olika sätt. Den kan vara en egen avskild verksamhet, 
integrerad i en vårdcentral eller en del i en familjecentral. Därigenom kom-
mer sjuksköterskans arbetssituation att variera mellan att enbart arbeta med 
barnfamiljer (hel-BVC) eller med BVC som en del av en vårdcentrals arbete 
(del-BVC). Det saknas kunskap om hur vårdtyngd kan mätas vilket är av 
betydelse för att värdera dimensioneringsbehov. 

  Professionsföreträdarna föreslår att man gör en översikt över hur barn-
hälsovården är organiserad i andra länder och genomför hälsoekonomiska 
studier. 

Förslag på prioritering 

Evelinagruppens förslag på prioritering är att: 
• Genom hälsoekonomiska beräkningar analysera barnhälsovårdens verk-

samhet. 

Kvalitetsarbete 
Professionsföreträdarna efterfrågar en övergripande nationell kunskaps- och 
kvalitetsutveckling. 
Avsaknaden av ett nationellt system för journalföring för BVC upplevs som 
problematiskt. Idag kan ett barn som har flyttat flera gånger ha flera journa-
ler. Den bristfälliga patientsäkerheten med handskrivna journaler poängteras 
också. 

Förslag på prioritering 

Evelinagruppens förslag på prioritering är att: 

                                                 
 
3 Se bilaga för en förteckning över barnhälsovårdens företrädare. 
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• Utveckling av en datorbaserad nationell applikation för BVC-journal 
som är gemensam för privata och offentliga BVC. 

• Nuvarande BVC-journal behöver revideras då det bland annat sak-
nas variabler om t.ex. första barn, start/stopp för amning, utfört bas-
program, erbjudande om Edinburgh Postnatal Depression Scale 
(EPDS) och erbjudande om föräldrastöd i grupp. 

Hälsofrämjande/förebyggande arbete (Hälsoväg-
ledning) 
En viktig uppgift för barnhälsovården är att främja hälsa och att förebygga 
sjukdom och olycksfall. Det finns behov av att undersöka kunskapen om 
risk- och friskfaktorer relaterat till barnsäkerhet, amning, sömn, mat, fysisk 
aktivitet, miljö liksom föräldrars tobaks- och alkoholvanor. Andra områden 
där kunskap efterfrågas är om metodik för hälsofrämjande åtgärder kring 
levnadsvanor och om hur hälsovägledning når fram till familjer med annan 
kulturell bakgrund. 

Förslag på prioritering 

Evelinagruppens förslag på prioritering är att: 
• Undersöka vilka evidens- och kunskapsbaserade metoder som finns för 

att främja barnsäkerhet och minska riskerna för barnolycksfall med sär-
skild fokus på barn i utsatta miljöer. 

• Identifiera evidens- och kunskapsbaserade metoder som främjar goda 
sömnvanor hos barn med regleringssvårigheter. 

Barns utveckling 
För att identifiera utvecklingsavvikelser följs barns utveckling vid besöken 
på BVC. Barnhälsovårdens företrädare påtalar att det är stora olikheter i det 
som barn och föräldrar erbjuds i landet. Det saknas standardiserade metoder 
på nationell nivå och konsensus kring de metoder som används för att un-
dersöka barns utveckling. Ett exempel är antalet läkarundersökningar som 
erbjuds. Man efterfrågar en inventering och utveckling av evidensbaserade 
metoder för att i olika åldrar identifiera avvikelser, till exempel autism och 
neurologiska avvikelser. 

Förslag på prioriteringar 

Evelinagruppens förslag på prioritering är att: 
• Identifiera evidensbaserade metoder för upptäckt av barn med utveck-

lingsavvikelser i olika åldrar avseende på kommunikation och samspel, 
kognitiv utveckling samt fin- och grovmotorisk utveckling. 

• Studera hur flerspråkighet och kulturell bakgrund påverkar tidig upptäckt 
av utvecklingsavvikelser. 
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Psykisk hälsa och ohälsa 
Psykisk hälsa hänger samman med relationer till andra människor och socia-
la förhållanden. Professionens företrädare uppfattar att barnhälsovårdens 
personal behöver ökad kunskap om detta. De ser även behov av att så tidigt 
som möjligt uppmärksamma tillstånd hos barnet och i barnets omgivning 
som avspeglar hälsa/ohälsa och metoder för att påverka dem. 

Barn kan uttrycka psykisk ohälsa på olika sätt i olika åldrar. Professionen 
anser att kunskapsunderlaget särskilt skall belysa detta för åldersgrupperna: 
0–18 månader, 19–36 månader och 3–5,5 år.  
Sammanfattningsvis efterfrågar de ytterligare kunskaper om: . 
• Generella och riktade metoder för att främja barns hälsa. 
• Frisk- och riskfaktorer för psykisk hälsa/ohälsa och hur de bör vägas mot 

varandra. 
• Hur pappors psykiska hälsa/ohälsa påverkar barnet. 
• Metoder för upptäckt av psykisk ohälsa. 
• Metoder som hjälper barn med regleringssvårigheter (t ex sömn, uppföd-

ning, temperament) 
• Sambandet mellan föräldra- barnsamspel och barnets utveckling. 
• Hur flerspråkighet och kulturell bakgrund påverkar barnets psykiska häl-

sa 

Förslag på prioritering 

Evelinagruppens förslag på prioritering är att: 
• Identifiera metoder och bedömningsinstrument för tidig upptäckt av psy-

kisk ohälsa vid olika åldrar som kan användas inom barnhälsovården. 

Barn i behov av stöd/som riskerar att fara illa 
Barnhälsovårdens företrädare anser att det behövs kompetensutveckling om 
barn som far illa. De efterfrågar handläggningsrutiner eller information som 
kan ge stöd då anmälan övervägs. Vidare påtalas behovet av att inventera 
rutiner om hur barnhälsovården lokalt agerar i ärenden då barn far illa eller 
riskerar att fara illa samt familjecentralernas betydelse som organisations-
form i dessa sammanhang. Tandvården har en viktig roll för att upptäcka 
barn som far illa. 

En webbplats liknande Socialstyrelsens om könsstympning av flickor ef-
terfrågas för pojkar. 

Förslag på prioritering 

Evelinagruppens förslag på prioritering är att: 
• Identifiera metoder för tidig upptäckt av barn som riskerar att fara illa 

och hälsofrämjande åtgärder för barn i riskmiljö. 
• Att barnhälsovården årligen dokumenterar och sammanställer anmäl-

ningar till socialtjänsten om barn i åldrarna 0-5 år.  
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• Att socialtjänsten årligen återför till barnhälsovården en sammanställning 
som bör innehålla antal anmälningar om barn 0-5 år varav andel anmäl-
ningar från barnhälsovården, andel anmälningar som leder till utredning 
och andel barn som omhändertas enligt LVU och SoL. 

Medicinska undersökningar (Medicinskt baspro-
gram) 
Det medicinska basprogrammet är till för att upptäcka barn som har behand-
lingskrävande somatiska avvikelser. Det är stora variationer i hur, av vem, 
vid vilken ålder och vad som görs av medicinska undersökningar under bar-
nets uppväxt. Professionen efterfrågar nationella riktlinjer för detta liksom 
kunskap om evidensen för de undersökningar som genomförs i det nuvaran-
de medicinska basprogrammet. 

Förslag på prioritering 

Evelinagruppens förslag på prioritering är att: 
• Ta fram ett medicinskt basprogram som också tydliggör vilka undersök-

ningar som ska göras av enbart sjuksköterska respektive vilka undersök-
ningar som skall göras av läkare tillsammans med  sjuksköterska samt i 
vilka åldrar de ska göras. 

Föräldrastöd 
Representanter för barnhälsovården har nyligen belyst föräldrastöd i grupp 
under barnets första levnadsår. Därför betonar barnhälsovårdens företrädare 
nu betydelsen av det individuella föräldrastödet och påtalar att det behövs 
ytterligare kunskap och metoder för att stärka föräldrar i sin föräldraroll 
(empowerment). Kunskap om hur barnhälsovården kan främja ett jämställt 
föräldraskap, föräldrastöd till invandrarföräldrar, regnbågsfamiljer och 
andra familjekonstellationer behöver utvecklas. 

Det finns behov av att evidensvärdera de metoder som används inom 
barnhälsovården idag, till exempel Motiverande samtal (MI), International 
Child Development Programme (ICDP), EPDS, hembesök, hälsosamtal och 
samtalsgrupper. 

Förslag på prioritering 
Evelinagruppens förslag på prioritering är att undersöka: 
• Framgångsrika metoder för empowerment. 
• Betydelsen av det generella hembesöket. 
• Betydelsen av ett utökat hembesöksprogram till riktade grupper. 
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Elevhälsan 

Efter att regeringsuppdraget presenterats vid ett inledande möte gjorde pro-
fessionsföreträdarna4 en inventering av områden där de bedömde att det 
fanns behov av kunskapsutveckling. Dessa sändes till Socialstyrelsens pro-
jektteam som tillsammans med representanter från Skolverket analyserade 
och sammanställde underlaget. Analysen justerades av professionens före-
trädare vid ett uppföljande möte och vissa frågeställningar prioriterades.  
Nedan följer en sammanställning av resultatet från detta arbete. 

Organisation och struktur 
Elevhälsan ska enligt den nya skollagen som trädde i kraft 1 augusti 2010 
(och tillämpas på utbildningar från och med den 1 juli 2011) omfatta medi-
cinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Deltagarna i mötena kring elevhälsan framhåller att det finns behov av att 
belysa och förtydliga elevhälsans organisation och uppdrag. De anser att det 
särskilt i små kommunerna kan finnas svårigheter att skapa en väl fungeran-
de och samlad elevhälsa. Det tvärprofessionella samarbetet inom elevhälsan 
och mellan elevhälsans professioner och pedagogisk personal behöver struk-
tureras och ansvarsfördelningen måste bli tydligare. 

Professionsföreträdarna framhåller att elevhälsan styrs av flera lagar som 
de måste förhålla sig till: skollagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientdata-
lagen, socialtjänstlagen och arbetsmiljölagen. Skolläkarna, skolsköterskorna 
och skolpsykologerna påtalar att den som är verksamhetsansvarig måste 
vara insatt i de områden inom elevhälsan som faller under hälso- och sjuk-
vårdslagen. 

Representanterna för skolläkarna uppfattar att det är bekymmersamt att 
god hälsa inte längre finns kvar som mål. Skolläkarna, skolsköterskorna och 
skolpsykologerna anser att elevhälsans roll måste vara att stödja eleven till 
en god hälsa i ett livsperspektiv och inte bara under skolgången. Skolledarna 
uppfattar däremot att den nya skollagen ger större möjligheter att arbeta 
främjande och förebyggande och att folkhälsoperspektivet finns inom ramen 
för olika skolämnen. 

Följande frågeställningar lyfts fram: 
• Vilket kunskapsunderlag finns för att förespråka vissa organisationsfor-

mer för elevhälsan? 
• Vilka förutsättningar krävs för en fungerande samverkan? 
• Vilka lagar finns att tillgå som styr samverkan mellan elevhälsan samt 

övriga funktioner i skolan och kommunen i övrigt? 

                                                 
 
4 Se bilaga för en förteckning över elevhälsans företrädare. 
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Samverkan 
Det uttrycks behov av nationella riktlinjer som klargör elevhälsans inrikt-
ning och prioriteringar liksom att ansvarsfördelningen mellan olika huvud-
män som arbetar med barn och ungas hälsa tydliggörs. Otydlig gränsdrag-
ning mellan elevhälsan, den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP), primärvården, habiliteringen och socialtjänsten ses som ett problem. 
Bristande rutiner för samverkan mellan de ovanstående verksamheterna lik-
som med polis, Migrationsverket och fritidsverksamheter påtalas också. 

Kvalitetsarbete 
I hälso- och sjukvårdslagen finns ett tydligt krav på ledningssystem för sys-
tematiskt kvalitetsarbete. Företrädarna för de olika professionerna är över-
ens om att kvalitetsarbete i form av systematiska uppföljningar, lokalt och 
nationellt, måste utvecklas samt att det vore önskvärt med gemensamma 
indikatorer för hela skolans verksamhet. Företrädare för Lärarnas Riksför-
bund påpekar avsaknaden av analyser om hur det går för olika elevgrupper i 
skolan, särskilt systematiska uppföljningar som inte bara har individfokus 
utan även påvisar organisatoriska förutsättningar. 

Skolkuratorernas företrädare trycker på vikten av att elevhälsan finns med 
som en naturlig del i skolans systematiska kvalitetsarbete. Detta för att elev-
hälsans kunskaper och erfarenheter av vad som skapar svårigheter för elever 
i skolan ska bidra till skolutveckling. 

Skolhälsovården har utvecklat förslag på indikatorer för det arbete som 
rör skolhälsovården specifikt. Skoläkarnas och skolsköterskornas företräda-
re tycker att de kan vara användbara som utgångspunkt för att utveckla indi-
katorer för den samlade elevhälsan. Skolverket har tagit fram ett självvärde-
ringsverktyg (BRUK) för att skolornas kvalitetsarbete men det finns inget 
krav på att skolorna ska dokumentera detta arbete. Företrädare för skollä-
karna, skolsköterskorna och skolpsykologerna menar att det måste tas fram 
nationella indikatorer som kan dokumentera eventuella brister i kvalitetsar-
betet. Indikatorer efterfrågas också för ojämlikhet i hälsa och lärande. 

Dokumentationen om elever som överlämnas mellan förskola och skola, 
inom och mellan olika skolor upplevs ofta vara bristfällig, det saknas en 
samordning av journaler/akter (skolhälsovård, psykologutredning, elevakt). 
Detta ses som ett tydligt exempel på behovet att utveckla kvalitetsarbetet i 
skolan. 

Dimensionering av resurser (hur många elever kan elevhälsan hantera) är 
en annan aspekt som företrädarna för elevhälsan tror påverkar kvaliteten i 
arbetet. 

Hälsofrämjande/förebyggande arbete 
Enligt skollagen ska elevhälsan i första hand vara förebyggande och hälso-
främjande men elevhälsans företrädare anser att det behöver förtydligas hur 
det hälsofrämjande arbetet i skolan ska utformas samt vilken roll de olika 
professionerna ska ha i ett sådant arbete. 
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En stor del av elevhälsans arbete upplevs idag beröra insatser som utred-
ning och diagnostisering för elever med skolsvårigheter medan det ofta sak-
nas utrymme för att arbeta långsiktigt med hälsofrämjande insatser. Det 
finns behov av att implementera kunskapsbaserade metoder för att främja 
psykisk hälsa, hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet, god sömn, sexuell 
hälsa, mindre stress, ökad självtillit samt hälsosam IT-användning. Även 
kunskap om metoder som främjar ett gott skolklimat på organisatorisk, 
grupp- och individnivå efterfrågas. Det saknas evidens för metodik för att 
stärka friskfaktorer och främja god livsstil för elever i skolans värld liksom 
för olika hälsopedagogiska insatser som genomförs i samband med under-
visning. Sådant kunskapsunderlag behöver utvecklas. 

Företrädarna för elevhälsan efterfrågar ett helhetstänkande kring skolut-
veckling där elevhälsan får ett större ansvar att tillsammans med skolledning 
och lärare arbeta med förebyggande metoder utifrån bästa vetenskap eller 
där det finns bristfälligt kunskapsunderlag, beprövad erfarenhet. 

Barns utveckling 
Professionsföreträdarna betonar behovet av kunskapsutveckling kring tidig 
upptäckt, utredning och åtgärder samt för det förebyggande arbete kring 
elever med utvecklingsavvikelser. De anser att stödinsatser måste påbörjas 
redan i förskoleåldern. Skolhälsovården (skolsköterskor och skolläkare) 
efterfrågar kunskapsunderlag om metoder för att upptäcka utvecklingsavvi-
kelser. Speciellt områdena kommunikation, motorik, tillväxt och samspel 
lyfts. Dessutom behövs kunskap om åtgärder som kan göras inom skolan 
och elevhälsan? Problem som rör autismspektret eller ADHD lyftes särskilt 
av alla professioner. 

Kunskapsunderlag efterfrågas också om när svårigheter i läs- och skrivut-
veckling (till exempel dyslexi) ska uppmärksammas samt evidensen för de 
åtgärder som görs i skolan vid inlärningssvårigheter. 

Företrädarna för skolkuratorerna och skolpsykologerna uttrycker ett be-
hov av att förtydliga vilka behandlingar och åtgärder av psykosocial karak-
tär som ska genomföras i skolan. 

Psykisk ohälsa 
Alla elevhälsans företrädare vill prioritera ett kunskapsunderlag för tidig 
upptäckt, utredning och åtgärder samt förebyggande arbete kring psykisk 
ohälsa. De efterfrågar en inventering av: 
• Utarbetade bedömningsinstrument för att vid hälsobesöken upptäcka 

psykisk ohälsa. 
• Metoder som kan användas vid hälsobesök för att stärka friskfaktorer. 
Representanter för lärare och skolkuratorer framförde att de ansåg att dagens 
skola missgynnar socialt utsatta elever med lägre socioekonomisk bakgrund 
vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa och fortsatta skolmisslyckanden. 

Skolpsykologernas representanter efterfrågar riktlinjer och vägledning 
kring hur ogiltig skolfrånvaro ska kartläggas och åtgärdas då den medför 
stor risk att kunskapsmålen inte nås och medför psykosociala konsekvenser 
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som utanförskap och psykisk ohälsa. Kunskap om hur skolan ska bli bättre 
på att också uppmärksamma barn som är nedstämda eller som lider av de-
pression, ångest, tvång eller social fobi efterfrågas också. Uppfattningen är 
att det är de utagerande barnen som får stöd och åtgärder medan de ”tysta” 
barnen står utan hjälp. 

Skolhälsovården (läkare och sköterska) önskar kunskapsunderlag kring 
bland annat områden som ätstörningar, psykosomatiska symtom och miss-
bruk. 

Det upplevs som viktigt att uppmärksamma genusaspekter av elevhälsan 
arbete. 

Barn i behov av stöd 
Kunskapsunderlag efterfrågas beträffande barn som befinner sig i utsatta 
situationer som vid sviktande omsorg och stöd från föräldrar på grund av 
missbruk, psykisk ohälsa, våld, kriminalitet liksom om barn som far illa av 
annan anledning. Det gäller speciellt samverkansrutiner mellan olika hu-
vudmän, men även tidiga insatser i skolan. Det finns också behov av rutiner 
för mottagandet av nyanlända elever oavsett om det gäller elever från annan 
del av Sverige eller annat land. 

Mobbning och kränkande behandling av elever är ett annat prioriterat om-
råde. Professionerna upplever att kunskapsöversikter kring detta område 
finns men att kunskapen inte tas till vara och används i skolan. 

Hälsobesök 
Enligt skollagen ska elever i grundskola, grundsärskola och specialskola 
erbjudas minst tre hälsobesök, som innefattar allmänna hälsokontroller, 
jämnt fördelade under skoltiden. Varje elev i sameskolan ska erbjudas minst 
två sådana hälsobesök. Dessutom ska hörsel- och synkontroller samt andra 
begränsade hälsokontroller erbjudas mellan hälsobesöken. I gymnasieskola 
och gymnasiesärskola ska det erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar 
en allmän hälsokontroll. 

Översyn av det medicinska basprogrammet, det vill säga innehållet i de 
somatiska undersökningarna inom skolhälsovården, har hög prioritet bland 
företrädarna för skolläkare och skolsköterskor. Det förekommer skillnader 
över landet för hur och när hälsobesök erbjuds. Representanter för skolläka-
re och skolsköterskor efterfrågar kunskapsunderlag om innehåll och meto-
der för hälsobesöken liksom när i tiden olika undersökningsmoment lämpli-
gen genomförs. Det behöver också klarlägganden av vem som gör vad (lä-
kare och sjuksköterska). 

Specifika områden som prioriterades för en kunskapsgenomgång är: 
• rygg/skolios 
• syn 
• hörsel 
• pubertetsutveckling 
• tillväxt 
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• hjärthälsa (särskilt avseende riksidrottsgymnasier) 
• yttre genitalia 
• tandhälsa. 
Representanter för skolpsykologer efterfrågar riktlinjer för hur den informa-
tion som skolläkare eller skolsköterskor får vid hälsobesöken, framför allt 
den som berör psykisk ohälsa eller sociala svårigheter, ska hanteras i det 
samlade elevhälsoarbetet. 
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Bilaga – Myndigheter och organisa-
tioner som deltagit i 
behovsinventeringen 

Mödrahälsovården 

MHV-psykologer: Birgitta Toomingas. 
MHV-överläkare: Pia Collberg, Joy Ellis och Agneta Romin. 
Samordningsbarnmorskor: Chatarina Zätterström och Gunilla Banke. 

Barnhälsovården 

Barnhälsovårdsöverläkare: Bernt Alm (Halland), Tomas Arvidsson (Väst-
ra Götalandsregionen), Margareta Blennow (Stockholm), Leif Ekholm 
(Örebro), Per Hedman (Jämtland),  Marie Köhler (Skåne),  Thomas Lund-
berg (Västernorrland), Helena Martin (Stockholm), Karin Segnestam (Sörm-
land), Kristina Thorngren-Jerneck (Skåne), , Kerstin Werner (Värmland). 
Psykologer: Penny Fagerberg (Stockholm), Britt-Marie Olsson (psykolog, 
Norrbotten), Toni Reuter (Västra Götalandsregionen). 
Vårdutvecklare: Kerstin Bergmark (Skåne), Anita Elfström (Västra Göta-
landsregionen) , Maria Lind (Örebro), Ann-Charlotte Lindfors (Stockholm), 
Margaretha Magnusson (Uppsala), Barbro Nilsson (Norrbotten), Gerd Ols-
son (Gävleborg), Monica Svensson (Kalmar), Eva Söderqvist (Västman-
land), Johanna Tell (Blekinge). 
Övriga: Marie Blomberg (barnhälsovårdsassistent, Uppsala), Maria K Jans-
son (distriktsläkare, Skåne), Anna Melin (dietist, Västra Götalandsregio-
nen), Laleh Nayeb (logoped, Uppsala, Gunilla Skarped (socionom, Örebro). 

Elevhälsan 

Lärarförbundet: Berit Hedlund, Ingrid Lindblom. 
Lärarnas Riksförbund: Pontus Bäckström. 
Psykologer i Förskola och Skola: Ellinor Schad. 
Psykologförbundet: Julia Stenberg. 
Primärvården, Hälsohögskolan Jönköping: Marie Golsäter. 
Riksföreningen för Skolsköterskor: Marina Lundquist, Johanna Bränn-
ström. 
Skolverket: Katarina Håkansson, Agneta Nilsson. 
Svenska förbundet för Specialpedagogik: Moniqa E Lindgren, Åse Lilje-
roth-Carlsson. 
Sveriges Skolkuratorers Förening: Catarina Göransson Malmgren, Yvon-
ne Wester. 
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Sveriges Skolledarförbund: Lena Linnerborg, Ingela Fondin. 
Svenska Solläkarföreningen: Erik Belfrage, Ann-Sofie Cavefors, Cecilia 
Renman. 
Vetenskapligt råd Skolhälsovården: Nils Lundin. 
 


