Verksamhetsberättelse 2021
Riksföreningens uppdrag regleras genom föreningens stadgar samt verksamhetsplanen och
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 normgivning och regelverk
- främja samarbete med andra riksföreningar och nätverk inom Svensk sjuksköterskeförening
samt andra organisationer och myndigheter
Verksamhetsberättelsen har utformats utifrån verksamhetsmålen i Riksföreningens
verksamhetsplan 2020–2021.

Styrelsen
Vid årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ väljs styrelsen, vilken sedan leder
verksamheten.
Styrelsens sammansättning har efter årsmötet bestått av följande förtroendevalda:
Ordförande Susann Magnusson, verksamhetschef EMI Uddevalla kommun
Vice ordförande och redaktör Maria Göransdotter Hammar, skolsköterska Internationella
Engelska skolan Östersund
Kassör Agneta Fröjdman, skolsköterska Accresco AB
Sekreterare Carina Strömqvist, enhetschef Elevhälsan Helsingborg stad
Kommunikatör Emilia Wennerstöm, skolsköterska Bergs kommun
Kongressansvarig Ulrika Brännström, skolsköterska Skellefteå kommun
Kongressansvarig Jenny Nordfors, ledningsansvarig skolsköterska AcadeMedia
Redaktör Åsa Råhlén, skolsköterska Karlskrona kommun
Medlemsansvarig Marie Hilli, skolsköterska Eskilstuna kommun
Årsmötet tidigarelades 2021 med anledning av att den fysiska kongressen ställdes in på grund
av rådande restriktioner för allmänna samlingar och resor. Årsmötet hölls av samma anledning
digitalt den 26 mars 2021. Styrelsen har under året haft åtta styrelsemöten, varav ett

extrainsatt möte. Sex av dessa möten har hållits digitalt med anledning av Covid
19-pandemin.
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Riksföreningen är en sektion under Svensk Sjuksköterskeförening
I verksamhetsplanen för 2020-2021 knyter Riksföreningen för skolsköterskor an till pelarna i
Svensk sjuksköterskeförenings tempel. Dessa pelare är: Forskning, Etik, Utbildning och
Kvalitet.

Under verksamhetsåret 2021 har styrelsen, under var och en av pelarna, arbetat med följande:
Forskning. Riksföreningen har under året:
-medverkat i styrgruppen för Elevhälsans medicinska kvalitetsregister (EMQ)
-möjliggjort för medlemmarna att söka stipendier som främjar utvecklingen av
evidensbaserade metoder och arbetssätt.
-värnat om kontakter mot universiteten för att bland annat synliggöra behovet av
omvårdnadsforskning inom EMI:s verksamhetsområde.
-haft ett möte med universitetsadjunkter, doktorander och disputerade skolsköterskor.
-i tidningen Skolhälsan samt på föreningens digitala plattformar spridit information om ny
forskning inom skolsköterskans arbetsområde.

Etik Riksföreningen har under året:
-deltagit i referensgruppen för sammanhållen god och nära vård för barn och unga samt svarat
på remissen Börja med Barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU
2021:34)
-deltagit i referensgruppen Utredning om elevers möjligheter att nå kunskapskraven
(U2017:07) med tilläggsuppdrag Reglering av tillgång till elevhälsa samt svarat på remissen
Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11)
-deltagit i möten tillsammans med JÄMO om kvinnlig könsstympning
-deltagit i SKR´s Kraftsamling Psykisk hälsa

Utbildning. Riksföreningen har under året:
-upprätthållit dialog med kontaktpersoner knutna till universitet bland annat genom ett
gemensamt digitalt möte tillsammans med hela styrelsen för Riksföreningen
-arrangerat digital skolsköterskekongress i maj
-kompetensutvecklande artiklar i Skolhälsan
- kassör och vice ordförande har fått utbildning av Svensk sjuksköterskeförening i
föreningskunskap

Kvalitet Riksföreningen har under året:
-deltagit i referensgruppen Utredning om elevers möjligheter att nå kunskapskraven
(U2017:07) med tilläggsuppdrag Reglering av tillgång till elevhälsa där tilläggsuppdraget
bland annat berör tillgång till skolsköterska
-samverkat med övriga professionsföreningar inom elevhälsan. Bland annat genomfördes,
under den digitala Almedalsveckan, en gemensamt arrangerad paneldiskussion kring hur
pandemin påverkat och kan komma att påverka våra elever
-deltagit i fem ordförandemöten med ordförande från elevhälsans fyra professionsföreningar
- ansökt om och beviljats medel i samverkan med Svensk sjuksköterskeförening för fortsatt
arbete kring levnadsvanor. Arbetet bestod bland annat av att översätta tidigare dokument till
flera språk samt att samverka med dietister och fysioterapeuter i deras arbete med att ta fram
material riktat till skolsköterskor
-deltagit i gruppen som påbörjat revideringen av Vägledning för elevhälsa
-deltagit i möte med SKR gällande metodstöd för elevhälsan

Ekonomi
Årsbokslutet redovisar ett överskott på 533000 kr.
Förlagstjänst, medlemshantering, bokföring samt tjänster av kongressbyrå köps in av
Riksföreningen

Övrigt/Styrelsens interna arbete:
Styrelsens arbete har, liksom för alla andra, även under detta år till stora delar präglats av
konsekvenserna av coronaviruset. Styrelsemöten har ställts om till digitala möten och övrigt
arbete och deltagande i referensgrupper, möten etcetera har till största delen skett via
webbinarium och onlinemöten.
Målet med att öka medlemsantalet har inte uppnåtts men medlemsantalet är relativt stabilt.

Övrigt inom ramen för styrelsearbete och internt arbete:
-suttit i juryn för Årets Frukostlyft, Arla guldko
-deltagit i referensgrupp Nationella Vaccinationsprogram
-deltagit i Kraftsamling för psykisk hälsa SKR
-deltagit i styrgruppsmöten för säker suicidprevention SSP
-utsett Årets skolsköterska 2020. Anette Odder, Tomelilla
-i samarbete med Trans-Ver-Sal delat ut stipendium till Annika Gustafsson, Osby
-deltagit i dialogmöte Nationellt vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor
-deltagit i öppen samordning för psykisk hälsa i kristider
-deltagit i referensgruppen för nya websidan JobbaFrisk NPF
-deltagit i konsensuspanel tillsammans med Socialstyrelsen om övervikt i enkätform för att få
fram "best practise" till behandlingsprogram
-deltagit i en paneldiskussion vid SKR:s elevhälsodag om skola och psykisk ohälsa
-deltagit vid möten med Folkhälsomyndigheten angående covidvaccinationer för barn och
unga
-flyttat över vår hemsida till Svensk Sjuksköterskeförenings portal
-deltagit på Svensk sjuksköterskeförenings stämma
-deltagit i nationell arbetsgrupp med syfte att revidera och validera gemensamma frågor på
hälsoenkäterna

Slutord
Styrelsen tackar för förtroendet att ha fått leda arbetet i Riksföreningen under 2021 och är
glada över att medlemsantalet den 31/12 2021 uppgick till 2406 medlemmar.
Uddevalla, Ekerö, Hallstahammar, Eskilstuna, Skellefteå, Oviken, Östersund, Helsingborg
och Karlskrona 2022-01-28
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