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Frågeområden
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

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?
•
•
•
•
•

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
C. Organisationens tillgång till data
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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

Folkhälsomyndigheten, 2021. Artikelnummer: 21065. GRAFISK PRODUKTION: Le Bureau

B. Nulägesbild: Målgrupper och problembild

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?

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%20oc
h%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%20E. Övrigt
%20Delarena%203.2%20Smart%20tilg%C3%A4nglighet%20till%20hj%C3%A4lp%207-15
Här kan ni lämna eventuell övrig information som ni vill förmedla och som inte täcks av frågeområde A–D.
I%20%C3%A5r%20-%20ARBETSUTKAST.pdf
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
Målsättning
bemästra, på samma sätt som vid fysiska olyckor.”
1. Arbeta för att skapa en större tydlighet avseende olika nivåer av stöd som bör erbjudas
I skolan är man van vid att arbeta med - Riskanalyser. Vi ser att där bör man kunna arbeta
barn och unga som uppvisar tidiga tecken på psykisk ohälsa.
mera förebyggande kring risker/suicidprevention och även analys efter ett
2. Att belysa svårigheter med att i dagens samhälle differentiera mellan normala reaktioner
suicidförsök/suicid såsom ni förmedlar i det 8:e åtgärdsområdet. Vi ser att ett behov av
på livshändelser/variationer i mående samt psykisk ohälsa samt: a. Arbeta för att rusta
riktlinjer för vad som ska/kan göras av skolans personal i suicidpreventivt arbete. Ett
barn och unga i att kunna hantera livets med- och motgångar b. Stötta vuxna som finns
stödmaterial kan utarbetas och förmedlas till all personal på skolan, att använda i
kring barn och unga i att våga lita på sin förmåga att kunna erbjuda stöd
förebyggande och även i ett främjande syfte.
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.
besvaras
via e-post:
2.Frågor
Att belysa
svårigheter
medstrategipsykiskhalsa@fohm.se
att i dagens samhälle differentiera mellan normala reaktioner
Skicka
formuläret
till:
info@fohm.se
på livshändelser/variationer i mående samt psykisk ohälsa samt: a. Arbeta för att rusta
unga
att kunna hantera
livets
Mer iinformation
hittar du
på: med- och motgångar b. Stötta vuxna som finns kring unga i
att våga lita på sin förmåga att kunna erbjuda stöd
3.www.folkhalsomyndigheten.se/nationellstrategi
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
www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/psykisk-ohalsa/nationell-strategi
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

