
Underlag för kommande nationell strategi  
för psykisk hälsa och suicidprevention Dnr. 01297-2021

Om organisationen

Organisationens namn:

Organisationsnummer: E-post till organisationen:

Kontaktperson för organisationen

Förnamn och efternamn: Titel:

E-post till kontaktperson: Telefonnummer till kontaktperson:

Frågeområden

A. Organisationens övergripande verksamhet

Beskriv mycket kortfattat hur er verksamhet relaterar och bidrar till området psykisk hälsa och suicidprevention.



B. Nulägesbild: Målgrupper och problembild

Beskriv vilka olika målgrupper ni vänder er till som berörs av en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. 

Vad är känt om målgruppernas psykiska hälsa? Vilka utmaningar eller problem har ni identifierat att de möter inom exempelvis följande områden?

• Arbetsliv och fritid.
• Familjeliv och bostadssituation. 
• Skola och utbildning. 
• Hälso- och sjukvård. 
• I kontakterna med myndigheter. 

Om möjligt, beakta gärna de perspektiv och grupper som nämns i anvisningarna under rubriken ”Perspektiv och grupper att ta hänsyn till”  
som du hittar här.

C. Organisationens tillgång till data

Beskriv om er organisation regelbundet samlar in data som rör era målgrupper och psykisk hälsa eller suicidprevention. Beskriv vilken data som 
samlas in och hur ofta. Ni behöver inte svara om ni inte samlar in data regelbundet.

Beskrivningen syftar till att identifiera eventuella indikatorer som kan användas för uppföljning inom området psykisk hälsa och suicidprevention.
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/nationell-strategi/oppen-inbjudan/anvisningar-och-hjalptext/


D. Lösningar: Utvecklingsbehov och prioriterade insatser

Beskriv, med utgångspunkt i era målgrupper och nulägesbilden, de utvecklingsbehov ni identifierat på kort sikt (1–5 år) och på lång sikt (5–10 år).  
Vilka insatser krävs för att utvecklingen ska gå i önskvärd riktning? Vilka insatser är viktigast att prioritera?

E. Övrigt

Här kan ni lämna eventuell övrig information som ni vill förmedla och som inte täcks av frågeområde A–D.

Frågor besvaras via e-post: strategipsykiskhalsa@fohm.se
Skicka formuläret till: info@fohm.se
Mer information hittar du på:
www.folkhalsomyndigheten.se/nationellstrategi 
www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/psykisk-ohalsa/nationell-strategi

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nationellstrategi
http://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/psykisk-ohalsa/nationell-strategi

	Organisationens namn: Riksföreningen för skolsköterskor
	Organisationsnummer: 802009-3210
	Epost till organisationen: ordforande@skolskoterskor.se
	Förnamn och efternamn: Susann Magnusson
	Titel: ordförande
	Epost till kontaktperson: ordforande@skolskoterskor.se
	Telefonnummer till kontaktperson: 0760 40 16 32
	A Organisationens övergripande verksamhet Beskriv mycket kortfattat hur er verksamhet relaterar och bidrar till området psykisk hälsa och suicidprevention: Riksföreningen är en professionsförening för alla landets skolsköterskor, medicinskt ledningsansvariga för den medicinska elevhälsan och verksamhetschefer med sjuksköterskeutbildning i botten. Riksföreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att
 -Medverka till hälso- och sjukvårdens utveckling
- Främja forskning, utveckling och utveckling inom elevhälsans medicinska insats
- Klargöra och belysa gällande formgivning och regelverk
- Främja samarbete med riksföreningar och nätverk inom Svensk sjuksköterskeförening samt andra organisationer och myndigheter
I dagsläget har vi ca 2 500 medlemmar. 
Riksföreningen arbetar mot bakgrund av fyra områden; ”Ledning av elevhälsans medicinska insats”, ”Kompetensutveckling”, “Hälsofrämjande arbete och forskning” och ”Kvalitetsutveckling nationellt och internationellt”. Nationella och internationella kontakter stödjer Riksföreningen genom bland annat att delta i arbets- och projektgrupper vid olika myndigheter, organisationer, departement och nätverk inom Svensk sjuksköterskeförening samt besvara remisser. Anordna nationella och internationella kongresser och delta i internationella kongresser. Kongressen och tidningarna, facebookflödet och hemsidans innehåll syftar till att EMI ska kunna hålla sig uppdaterad genom att ta del av nyheter och utbildning om hela skolsköterskans/den medicinska elevhälsans uppdrag.

Skolsköterskor arbetar dagligen med psykisk hälsa och suicidprevention, de arbetar också med den fysiska hälsan och prevention som vaccinationer och hälsokontroller. Det traditionella syftet med hälsoundersökningar är att identifiera oupptäckta funktionssvårigheter, sjukdomar och andra hälsoproblem, men förutom det kan hälsobesöken ses som en särskild arbetsform med både hälsoövervakande och hälsofrämjande funktioner. Hälsoundersökningarna kan också ge möjlighet att upptäcka om elever har allvarliga svårigheter i hemmet och vara ett bra tillfälle att fråga om det finns något som eleven oroar sig för. I hälsobesöken ingår att bedöma elevens allmänna hälsotillstånd, tillväxt, utveckling och inlärning. Målet är att tidigt upptäcka elever i behov av stöd eller insatser i något avseende. Tidig upptäckt handlar om att snabbt identifiera tecken på ohälsa och utvecklingsavvikelser eller riskfaktorer som kan ha betydelse för den fortsatta hälsan och utvecklingen  (ur Vägledning för elevhälsan sid 128)


	B Nulägesbild Målgrupper och problembild Beskriv vilka olika målgrupper ni vänder er till som berörs av en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention Vad är känt om målgruppernas psykiska hälsa Vilka utmaningar eller problem har ni identifierat att de möter inom exempelvis följande områden  Arbetsliv och fritid  Familjeliv och bostadssituation  Skola och utbildning  Hälso och sjukvård  I kontakterna med myndigheter Om möjligt beakta gärna de perspektiv och grupper som nämns i anvisningarna under rubriken Perspektiv och grupper att ta hänsyn till som du hittar här: Elevhälsans medicinska insats erbjuder ALLA barn och ungdomar från 6-19 år som går i skolan oavsett kön, nyanländ eller född i Sverige,  hbtqi-personer eller eventuell funktionsnedsättning, genom ett antal hälsobesök (minst tre besök i grundskolan och ett i gymnasiet). Därutöver erbjuds eleverna hälsouppföljningar, vaccinationer samt öppen mottagning dvs möjlighet till spontanbesök. Man kan förutsätta att de allra flesta barn i Sverige bör ha träffat skolsköterskan vid ett antal tillfällen under skoltiden.  Många skolsköterskor arbetar också med elever ute i klasser och grupper med frågor som gäller levnadsvanor som sömn, kostvanor, fysisk aktivitet och skärmtid. Brist på avsatt tid ute i klass, för många elever per skolsköterska eller för stor andel elever med stort behov av EMI (elevhälsans medicinska insats) kan göra att sådana uppdrag inte prioriteras eller hinns med vilket ger en ojämlik tillgång till medicinsk elevhälsa. 

I skollagen står det att ”Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.”
Begreppet ”tillgång till” är valt för att vara anpassat till olika skolors förutsättningar. Det innebär inte att det alltid måste finnas en skolläkare, kurator eller någon annan av de nämnda yrkeskategorierna på plats i skolan. Det är huvudmannen som avgör hur mycket personal som elevhälsan ska ha och vilken kompetens som behövs utifrån lokala behov och förutsättningar. I vilken utsträckning eleverna har tillgång till exempelvis en skolsköterska kan alltså variera mellan olika skolor. Men det måste finnas tillgång till personal inom elevhälsan i den utsträckning som krävs för att skolan ska kunna ge eleverna de insatser de behöver. Personalen inom elevhälsan ska också ha den utbildning som krävs för att skolan ska kunna ge eleverna de insatser de behöver.
Källor: 2 kapitlet 25 § skollagen och proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet sidorna 275–276. 

Den grupp barn/ungdomar/elever som har en ökad risk att hamna utanför erbjudandet av hälsosamtal eller som tackar nej till hälsobesök är den grupp ungdomar som inte studerar vid gymnasieskolans program (16-19 år), hemmasittare, barn som flyttar ofta, familjehemsplacerade barn och barn med skyddad ID. 

Riksföreningen för skolsköterskor har tittat på vad forskningen säger och vad vi själva ser i vårt arbete som skolsköterskor ute i skolorna. Nedan har vi tagit upp orsaker och samband som kan påverka den psykiska hälsan/ohälsan och som vi anser att skolan, elevhälsan och EMI kan upptäcka och påverka genom att med rätt verktyg främja hälsa samt  förebygga ohälsa hos barn- och ungdomar. Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention kommer att bli viktig för att peka på vilka insatser och verktyg som fungerar, vad som skall göras och vem som ska göra vad för att alla barn och ungdomar i Sverige ska få tillgång till dessa insatser. 

 Hälsa, lärande och psykisk hälsa
I en rapport från 2012 om tidigt stöd i skolan konstaterar en expertgrupp att även om det inte är helt klart hur orsakssambanden ser ut, så finns ett starkt samband mellan svårigheter i grundskolan och psykisk ohälsa och utanförskap i unga år (ur Vägledning för Elevhälsan sid 13)

Elevhälsans insatser präglas av ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande . Skolan måste hantera såväl elevers lärande som deras hälsa, och elevernas hälsa har stor betydelse för deras skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö. Omvänt har en elevs skolprestationer stor betydelse för den mentala hälsan (ur Vägledning för Elevhälsan sid 13)

Den upplevda skolstressen samt ett samband mellan skolstress och psykisk ohälsa har ökat sedan 2009/2010 (https://folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsariv/s/skolprestationer-skolstress-0ch-psykisk-ohalsa-bland-tonåringar/) 

Efter den mätningen genomfördes en ny läroplan med specifika kunskapskrav för de olika betygsnivåerna där betyget F= ej godkänd införts. Det ställs också höga krav på barnens förmåga att reflektera och analysera, även i praktiska ämnen. Läroplanen tar inte hänsyn till de stora normala variationer som finns i barns kognitiva utveckling och funktionsnivå. De som drabbas mest är elever med svag teoretisk begåvning, svårigheter med exekutiva funktioner och språk. Andelen elever med kognitiva funktionsnedsättningar är ca 15 procent vilket överensstämmer med den andel som inte uppnår behörighet att söka till ett nationellt gymnasieprogram. (Barnläkaren nr 4/21, sid 11)

Statistik från skolbarns hälsovanor från mätningen 2017/18 visar att sex av sju av de svarande skolbarnen känner  sig nöjda med livet. Svaret var vanligare bland pojkar än flickor och bland yngre jämfört med äldre skolbarn. Högst andel som kände sig nöjda med livet fanns bland 11-åriga pojkar, 93 procent, och lägst andel fanns bland 15-åriga flickor, 77 procent.
Psykiska eller somatiska besvär är vanligast bland 15-åriga flickor. I den gruppen uppgav 62 procent att de haft återkommande psykiska eller somatiska besvär. Bland 11- och 13-åriga pojkar var andelen hälften så stor (30 procent). Bland 13- och 15-åringar har andelen med återkommande psykiska eller somatiska besvär gradvis ökat sedan 1980-talet. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/statistik-om-barns-psykiska-halsa/  

Skillnader i livsvillkor leder till ojämlik hälsa, endast hälften av eleverna i åk 9 vars föräldrar har kort utbildning är behöriga till gymnasiet. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/mars/fortsatt-stora-skillnader-i-halsa-mellan-grupper/

Levnadsvanor kan påverka
Levnadsvanor såsom sömn, kostvanor, fysisk aktivitet och skärmtid har också sannolika samband med den psykiska ohälsan. 
En rapport från Folkhälsomyndigheten våren -21 visar att fysisk aktivitet är kopplad till den psykiska hälsan. Ju mer fysiskt aktiva skolbarnen är, desto mer tillfreds är de med livet. Barn som är mer fysiskt aktiva rapporterar också mindre besvär med nedstämdhet, irritation, nervositet och sömnproblem, jämfört med barn som är mindre fysiskt aktiva. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/skolbarn-som-ar-fysiskt-aktiva-upplever-battre-psykisk-halsa/ 

Det finns en samsjuklighet mellan fetma i barndomen och neurologiska funktionsnedsättningar som är riskfaktorer för psykisk ohälsa (Neurodevelopmental disorders are highly over‐represented in children with obesity: A cross‐sectional study E Wentz, A Björk, J Dahlgren - Obesity, 2017 - Wiley Online Library.)
Sociala mediers påverkan

Effekter av digitala medier kan delas in i direkta och indirekta effekter. Direkta effekter definieras som påverkan kopplad till innehållet, såsom utsatthet för mobbning online (1)) eller utveckling av ett osunt kroppsideal genom att ha ett flöde med fokus på skönhetsideal. (2) Indirekta effekter handlar istället om att digitala medier tar tid från hälsofrämjande aktiviteter (t e x fysisk aktivitet, sömn), vilket i sin tur leder till en ökning av psykisk ohälsa. Forskningen visar även att diverse biologiska, psykologiska och sociala faktorer gör att vissa barn är mer sårbara än andra för att utveckla ett beroende av digitala medier. (3) Detta gäller t.ex. barn med ADHD och autismspektrumtillstånd.

1. Fisher, B. W., Gardella, J. H., & Sissela Nutley, Ph.D.Teurbe-Tolon, A. R. (2016). Peer Cybervictimization Among Adolescents and the Associated Internalizing and Externalizing Problems: A Meta-Analysis. Journal of Youth and Adolescence, 45. .2.Mingoia, J., Hutchinson, A. D., Wilson, C., & Gleaves, D. H. (2017). The Relationship between Social Networking Site Use and the Internalization of a Thin Ideal in Females: A Meta-Analytic Review. Frontiers in Psychology, 8. 3. (Beyens, I., Valkenburg, P. M., & Pi- otrowski, J. T. (2018). Screen media use and ADHD-related behaviors: Four decades of research. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115.. https:// doi.org/10.1073/pnas.1611611114 ).

Mobbning och nättrakassering påverkar psykiska hälsan
https://www.lu.se/artikel/psykisk-ohalsa-bland-unga-som-mobbas-och-nattrakasseras
Den aktuella avhandlingen bygger på flera tusen enkätsvar från skolelever och unga vuxna i Region Skånes folkhälsoenkäter.
Resultaten visar bland annat att:

Elever med funktionsnedsättning har sämre hälsa och utsätts för mobbning och nättrakasserier ungefär dubbelt så ofta som klasskamrater utan funktionsnedsättning. Bland mobbade elever med funktionsnedsättning uttryckte pojkar stor ohälsa framför allt i form av fysiska besvär (ont i huvud/mage/rygg eller yrsel) och flickor framför allt i form av psykiska besvär (nedstämdhet, oro, dåligt humör eller sömnsvårigheter). Psykisk ohälsa och utsatthet för mobbning förekom oftast vid ADHD/ADD när elever med olika former av funktionsnedsättning jämfördes. Samtliga elever i studien gick i årskurs nio.

Flickor trakasseras oftare än pojkar på nätet.

Bland ungdomar med psykisk ohälsa finns ett tydligt samband mellan inblandning i nätmobbning och självskadebeteende. 

Fysiskt våld. Var tionde man och var tjugonde kvinna i åldern 18-34 år svarade i enkäten att de utsatts för fysiskt våld under det senaste året. Kvinnorna hade oftast blivit utsatta för våld i hemmet, medan männen oftast blivit utsatta för våld ute i samhället. Sambandet mellan att ha utsatts för våld och psykisk ohälsa sågs endast bland kvinnor.

Våld i nära relationer
Barn kan fara illa av många olika orsaker som också påverkar barnets psykiska hälsa.  Fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller försummelse (att barnet inte får den omsorg det behöver) eller att barnet lever i en miljö där våld och hot om våld förekommer. Konsekvenser av våldsutsatthet kan på längre sikt utmynna i depression, självskadebeteende, riskbruk av alkohol och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). (https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/valdinararelationstodfordigsomchef/valdetskonsekvenser.35404.html)

Förutom våld i nära relationer kan barn och ungdomar bli utsatt för grooming. Oavsett om övergrepp är fysiska eller icke-fysiska innebär de en grov sexuell kränkning för det utsatta barnet. Konsekvenserna för barnet är också desamma oavsett om övergreppet sker på nätet eller inte: posttraumatiskt stress och dålig psykisk hälsa. Det blir ett själsligt ärr för livet.https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/overgrepp-och-sexuella-trakasserier/sexuella-overgrepp-pa-natet-ger-svara-sar-i-sjalen/

Suicid
År 2020 dog sex barn under 15 år av suicid, i åldern 15-24 år dog 124 (92 män, 32 kvinnor) Suicidtalen har från 1994 till 2019 ökat med en knapp procent i ungdomsgruppen i övriga åldersgrupper har suicidtalen minskat under de senaste 20 åren.
 https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-om-suicid/

Det finns både riskfaktorer och skyddande faktorer för suicid.
Riskfaktorer för suicid
Individfaktorer: låg självkänsla, drog- och alkoholmissbruk, alltför stort ansvarstagande, förluster av olika slag
Sociala faktorer: Relationsproblem i familjen/otrygg uppväxt, mobbning, vänner och släktingar med psykiska problem
Samhällsfaktorer: Avsaknad av känsla av samhörighet, svårighet att få ett arbete, svårighet att få en bostad

Skyddande faktorer
Individfaktorer: Positiv självkänsla, kommunikativ förmåga, bra livsstil, vad gäller kost, motion, sömn, alkohol och rökning
Sociala faktorer: Goda familjerelationer, goda relationer till andra vuxna än föräldrar, bra relationer med jämnåriga
Samhällsfaktorer: Möjlighet att få ett arbete och bostad, möjlighet till kulturella aktiviteter
https://ki.se/forskning/det-vet-vi-om-sjalvmord-bland-unga



	C Organisationens tillgång till data Beskriv om er organisation regelbundet samlar in data som rör era målgrupper och psykisk hälsa eller suicidprevention Beskriv vilken data som samlas in och hur ofta Ni behöver inte svara om ni inte samlar in data regelbundet Beskrivningen syftar till att identifiera eventuella indikatorer som kan användas för uppföljning inom området psykisk hälsa och suicidprevention: Riksföreningen för skolsköterskor har inte tillgång till den data som samlas in hos skolhuvudmannen angående den psykiska och somatiska hälsan hos elever. Det ser olika ut i landet men de flesta kommuner och friskolor använder någon form av digital hälsoenkät men det är upp till huvudmannen att bestämma om de vill delge den statistik/data till Regioner eller myndigheter. En del regioner har ett samarbete med skolor i deras område och får då tillgång till data via den regionala databasen. Om det fanns en nationell handlingsplan att alla skolor skulle ställa några frågor om psykisk och somatisk hälsa i sin enkät och denna överfördes i en nationell databas kunde myndigheter följa svängningar över år och hur det ser ut i olika delar av landet och även kunna forska kring åtgärder och resultat av åtgärderna. 

	D Lösningar Utvecklingsbehov och prioriterade insatser Beskriv med utgångspunkt i era målgrupper och nulägesbilden de utvecklingsbehov ni identifierat på kort sikt 15 år och på lång sikt 510 år Vilka insatser krävs för att utvecklingen ska gå i önskvärd riktning Vilka insatser är viktigast att prioritera: Här anser Riksföreningen för skolsköterskor att utvecklingsbehov finns och behöver åtgärdas på kort sikt: 

En fungerande skolgång för barn och unga med NPF  
https://skr.se/download/18.32563d7d1784aa279ecc48e9/1618492244950/Arbetsplan%20-%20Delarena%202.1%20Fungerande%20skolg%C3%A5ng%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga%20-%20ARBETSUTKAST.pdf 

Målsättning: 
1. Att alla barn och unga med NPF erbjuds en skolgång som utefter barnets behov kan anpassas för att skapa en god fysisk, psykisk, social och pedagogisk lärmiljö, så att barnet kan utvecklas och få förutsättningar att nå sin fulla potential.
 2. Att alla skolor och förskolor uppfyller sina skyldigheter enligt skollagen för att erbjuda en undervisning och skolmiljö enligt ovan, och att det finns rutiner och strukturer för ett kontinuerligt, långsiktigt kvalitetsarbete som strävar mot en jämlik och högkvalitativ skola för alla barn och unga, inklusive barn och unga med NPF. 
3. Att samtliga aktörer runt barn och unga med NPF har förmåga och struktur för att kunna samverka runt individen, och att insatser sätts in och följs upp utifrån barnets förutsättningar och behov, samtidigt som insatta resurser är ändamålsenliga och effektiva. 
(SKR Kraftsamling mot psykisk ohälsa 2020)
 Smart tillgänglighet till hjälp 7-15 år.
https://skr.se/download/18.32563d7d1784aa279ecc4927/1618492443163/Arbetsplan%20-%20Delarena%203.2%20Smart%20tilg%C3%A4nglighet%20till%20hj%C3%A4lp%207-15%20%C3%A5r%20-%20ARBETSUTKAST.pdf

Målsättning
1. Arbeta för att skapa en större tydlighet avseende olika nivåer av stöd som bör erbjudas barn och unga som uppvisar tidiga tecken på psykisk ohälsa. 
2. Att belysa svårigheter med att i dagens samhälle differentiera mellan normala reaktioner på livshändelser/variationer i mående samt psykisk ohälsa samt: a. Arbeta för att rusta barn och unga i att kunna hantera livets med- och motgångar b. Stötta vuxna som finns kring barn och unga i att våga lita på sin förmåga att kunna erbjuda stöd 
3. Arbeta för att första linjen utvecklas till att bli en användarvänlig, resurseffektiv och jämlik del i vårdkedjan vid psykisk ohälsa.                                               (SKL - Kraftsamling mot psykisk ohälsa 2020)
Smart tillgänglighet till hjälp- unga vuxna <16 år
https://skr.se/download/18.32563d7d1784aa279ecc492d/1618492469708/Arbetsplan%20-%20Delarena%203.2%20Smart%20tillg%C3%A4nglighet%20till%20hj%C3%A4lp%20Unga%20vuxna%20-%20ARBETSUTKAST.pdf

1. Arbeta för att skapa en större tydlighet avseende olika nivåer av stöd som bör erbjudas unga som uppvisar tidiga tecken på psykisk ohälsa. 
2. Att belysa svårigheter med att i dagens samhälle differentiera mellan normala reaktioner på livshändelser/variationer i mående samt psykisk ohälsa samt: a. Arbeta för att rusta unga i att kunna hantera livets med- och motgångar b. Stötta vuxna som finns kring unga i att våga lita på sin förmåga att kunna erbjuda stöd 
3. Arbeta för att första linjen utvecklas till att bli en användarvänlig, resurseffektiv och jämlik del i vårdkedjan vid psykisk ohälsa. (SKL Kraftsamling mot psykisk ohälsa 2020)Ett exempel på detta är 
Kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa som några Regioner startat upp är ett exempel  på arbetet med likvärdig bedömning av barns psykiska hälsa inför besök i sjukvården. Kontaktcentren använder sig av metoder för att bedöma symtom och en diagnostisk screening. 
Riksföreningen för skolsköterskor står bakom SKL Kraftsamling mot psykisk ohälsa. 

“I Sverige finns ett varierat utbud av insatser som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn. En förfrågan till landets rektorer indikerar att majoriteten av landets rektorsområden har någon form av strukturerade insatser för barn med tidiga symtom på psykisk ohälsa. Sammantaget används över hundra program i Sverige som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Det är dock generellt oklart vilken effekt dessa insatser har. För majoriteten av programmen finns inga utvärderingar alls och de som har utvärderats har sådana metodologiska brister att utvärderingen inte är tillförlitlig. “      (Solveig Petersen Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Studentlitteratur 2016)

Riksföreningen ser att det är av vikt att vi gör insatser som ger effekt. Många gör mycket men vi vet inte om vi gör rätt saker. Viljan att förbättra är stor. 

“Hälsosamtalen har utarbetats av skolsköterskor som en metod i det hälsofrämjande arbetet. Forskning kring hur metoden har utvecklats är dock inte särskilt omfattande trots att alla elever flera gånger under sin skoltid erbjuds dessa samtal. Vid Socialstyrelsens undersökning framkom det att mer än hälften av skolsköterskorna avsatte mer än 20 minuter för varje hälsosamtal och att dessa samtal kunde utföras på många olika sätt ( Socialstyrelsen, 2010)” (Marie Golsäter och Karin Enskär Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Studentlitteratur 2016)
“För att samtalet med skolsköterskan ska bli hälsofrämjande är det viktigt att förstå vad eleverna tycker är viktigt i samtalet. Förtroende är en mycket viktig faktor, att kunna lite på den man pratar med. Ungdomar 15 år gamla, som intervjuats om sin syn på hälsosamtalet med skolsköterskan, ansåg att förtroende är det viktigaste i relationen till skolsköterskan ( Johansson & Ehnfors 2006) En annan viktig faktor för att hälsosamtalet skulle främja den psykiska hälsan var uppmärksamhet. Att vara “sedd” är för alla människor viktigt, att bli bekräftad. Ungdomarna tog upp detta på olika sätt. De menade att om de vuxne lyssnade, inte avbröt och inte började på ett annat ämne,kände sig eleven bekräftad (Johansson & Ehnfors 2006)” (Agneta Tinnfält Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Studentlitteratur 2016)

“Mindre skolor och stora geografiska avstånd innebär särskilda utmaningar vad gäller elevhälsans tillgänglighet och möjligheten till spontana kontakter. På en del små skolor finns vissa av elevhälsans yrkesgrupper fysiskt på plats vissa dagar i veckan och ibland enbart varannan vecka, vilket kan innebära att kontakterna övrig tid sker via telefon eller e-post.” (Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018 Sveriges Kommuner och Landsting)

En norsk studie visar att skolsköterskor i elevhälsan kan ha en viktig funktion för ungdomar med psykiska hälsoproblem. Pojkar uppsökte skolsköterskan mer sällan än flickor, även när de har psykiska hälsoproblem. Det är få pojkar som besöker en skolsköterska på eget initiativ, de flesta rekommenderas att går till skolsköterskan av lärare. Pojkarna beskriver flera hinder för att söka skolsköterskan. De känner att skolsköterskan inte är tillgängliga och önskar att skolsköterskan är närvarande varje dag. Pojkarna har svårt att prata med andra om sina psykiska hälsoproblem och de är rädda för att ses som svaga. De är också osäkra på om skolsköterskan följer tystnadsplikten. Flera av pojkarna testade om skolsköterskor är tillförlitliga genom att komma med fysiska åkommor innan de pratade om sina psykiska problem. När de väl känner tillit upplever pojkarna skolsköterskan som en trovärdig , tillförlitlig  och stödjande person som det är positivt att prata med om sina psykiska hälsoproblem. (Marie Dahlen Granrud Mental health problems among adolescents 2019:24) (Skolhälsan nr 2 2020) 
Här antar Riksföreningen för skolsköterskor att pojkar i Norge och Sverige troligen inte skiljer sig så mycket åt så detta är relevant även i Sverige. 

”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven” SOU 2021:11, har lagt fram förslag om förstärkning av både kompetens och dimensionering av elevhälsan. Tidig upptäckt med utredning av ”exakt vad eleven har behov av” betonas, samt också beaktande av barnperspektivet.( Helka Widengren i Barnläkaren nr 4/21 sid 11)

Här ser Riksföreningen att det är viktigt att det finns tillräcklig tillgång till skolsköterska fysiskt på plats på skolan för att kunna arbeta preventivt och möta elever med psykisk ohälsa. 

“Barn beskriver att de försökt signalera genom att på olika sätt agera och berätta men att de vuxna inte har  hört, sett eller förstått. Genom att våga fråga barn hur de mår och om de är utsatta för omsorgssvikt eller någon annan form av utsatthet kan många fler barn som är utsatta upptäckas. Och det gäller att göra det i ett tidigt skede. Det är inte ovanligt att professionella undviker att fråga av rädsla eller osäkerhet , och istället väljer att fråga och prata om andra saker. Ett sätt att hantera detta kan vara att föra in rutinmässiga frågor om våld och utsatthet, för att på så vis identifiera utsattheten och kunna erbjuda vård och omsorg. Möjligheterna till sådana rutiner skiljer sig åt mellan olika verksamheter och situationer.”    ( Att samtala med barn Socialstyrelsen 2018)
Här ser Riksföreningen  att bristen på kunskap/kompetens/riktlinjer kan göra att frågan till barnet uteblir då man inte har kunskap om ämnet, bemötandet,  trygghet i att ta emot svaret och hjälpa individen. 
Riksföreningen ser också vikten av att utarbeta riktlinjer för hur och när skolpersonal får/kan prata med skolbarnen är viktig att lyfta i detta sammanhang. Ett beslut från JO 1382-2012 enl nedan gör att rättsligt korrekta riktlinjer är viktigt. 
“Beslutet i korthet: En skolsköterska höll på eget initiativ ett flertal samtal med en elev om elevens hemsituation utan att först inhämta vårdnadshavarnas samtycke. Vårdnadshavarna informerades inte heller i efterhand om vad som kommit fram vid samtalen. I beslutet konstaterar JO att utgångspunkten, med hänsyn till elevens låga ålder, var att samtalen kunnat hållas bara om vårdnadshavarna gett sitt samtycke. Då vårdnadshavarna inte tillfrågats om sin inställning i saken fanns det inte förutsättningar för skolsköterskan att hålla samtalen. Vidare hade skolsköterskan kunnat underlåta att berätta för, i detta fall, fadern om vad som kommit fram vid samtalen endast om det funnits skäl att anta att eleven skulle komma att lida betydande men om information lämnades. Utredningen ger inte stöd för att omständigheterna var sådana i detta fall. JO uttalar sammanfattningsvis att det var fel av skolsköterskan både att hålla samtalen med eleven utan vårdnadshavarnas samtycke och att inte efteråt informera om vad som kommit fram vid samtalen.”

“Utifrån publicerade samband mellan psykiska symptom och livsstil eller livsomständigheter föreslår Svenska Läkarsällskapets arbetsgrupp fem konkreta interventioner där vi ser skolan som en viktig arena då man når alla unga i skolåldern 
1. Regelbunden strukturerad fysisk aktivitet – gärna i anslutning till skoltid. 
2. Hjälpa unga att nå en balans mellan tid ägnad åt digitala medier och hälsofrämjande aktiviteter. 
3. “Livskunskapsprogram” som hjälp till ungdomar att stärka självkänslan, hantera stress och skapa positiva förändringar. 
4. Främja psykisk hälsa i skolmiljön genom att anpassa kunskaps- och betygskrav till ungas utveckling och förutsättningar. 
5. Satsa på program för tidig upptäckt och stöd till unga med ökad risk för sämre psykisk hälsa. “
Riksföreningen för skolsköterskor håller med läkarsällskapet om dessa fem interventioner. 


Här anser Skolsköterskeföreningen att utvecklings behov finns och behöver åtgärdas på längre sikt:  
“En nationell studie av skolsköterskors erfarenheter av dokumentation i skolhälsovårdsjournalen visade att dokumentation av den psykiska och sociala hälsan kan vara en utmaning för skolsköterskor. (Clausson 2008) Svårigheterna var övervägande relaterade till etiska överväganden, tradition och tidsbrist samt till skolhälsovårdsjournalens struktur med fokus på den fysiska hälsan. En rädsla för negativa anteckningar skulle märka skolbarnet för livet i relation till skolbarnet själv, föräldrar/vårdnadshavare, försäkringsbolag eller andra/påföljande vårdgivare fördes fram som hinder för att dokumentera psykisk och social hälsa.”  (Eva K. Clausson, Eva-Lena Einberg och Karin Teider Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Studentlitteratur 2016)
Här ser Riksföreningen för skolsköterskor att det kan finns risk att dokumentationen brister och viktig information inte förmedlas vid skolbyte och att främjande insatser inte når individen. 


	E Övrigt Här kan ni lämna eventuell övrig information som ni vill förmedla och som inte täcks av frågeområde AD: I det 4:e åtgärdsområdet ser vi att läsa “Om vi ser suicid som ett psykologiskt misstag eller olycka blir handlingen en följd av påfrestningar som individen för stunden inte kan bemästra, på samma sätt som vid fysiska olyckor.”
I skolan är man van vid att arbeta med - Riskanalyser. Vi ser att där bör man kunna arbeta mera förebyggande kring risker/suicidprevention och även analys efter ett suicidförsök/suicid såsom ni förmedlar i det 8:e åtgärdsområdet. Vi ser att ett behov av riktlinjer för vad som ska/kan göras av skolans personal i suicidpreventivt arbete. Ett stödmaterial kan utarbetas och förmedlas till all personal på skolan, att använda i förebyggande och även i ett främjande syfte.  



