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Elevhälsan. 
Vid införandet av skollagen 2011 infördes ett nytt begrepp - elevhälsan. I elevhälsan 
ingår förutom som i den tidigare skolhälsovården skolsköterska och skolläkare även 
kurator, psykolog och specialpedagoger. I lagen ersätts det tidigare begreppet 
Skolhälsovård med termen "Elevhälsans medicinska insatser". 

Skollagen 2 kap 
16 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst 
vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska 
stödjas. 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till 
skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med 
sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

17 § En huvudman för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 
utbildning i svenska för invandrare får för sina elever anordna sådan elevhälsa som avses i 16 §. 

18 § Huvudmannen ska erbjuda varje elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska 
vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas 
kontroll av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. 

Det första hälsobesöket får ske under utbildningen i förskoleklassen i stället för under 
utbildningen i en sådan skolform som avses i första stycket. 

Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som 
innefattar en allmän hälsokontroll. 

Viktigare händelser under läsåret 
En ny skolsköterska, Marie-Louise Öbrell, anställdes fr.o.m. höstterminstarten. 

Genom samverkan med barnmottagningen vid Lindebergs lasarett har elevhälsan fått 
tillgång till en ny skolläkare, Lina Hedenius, som i genomsnitt arbetar 2 timmar/vecka 
hos oss i Kopparberg. 

Problemet med elever som skolvägrar har plötsligt ökat en stor del av elevhälsans 
resurser har under året satsats på att få tillbaks till skolan. Kommunen har med 
ekonomiskt stöd från Skolverket haft en utökad bemanning på kuratorstjänsten under 
höstterminen vilken har koncentrerats på stöd till dessa elever. Insatsen har lett till att 
flertalet elever har återgått till skolan. 

Det treåriga projektet med bidrag från landstinget - "framtidstro, hälsa, delaktighet" 
fortsatte under läsåret och avslutades i och med vårterminsslutet. Projektet, som 
startade i maj 2012, har varit ett utvecklingsprojekt för att stärka barn och unga i 
Ljusnarsbergs kommun med fokus på hälsofrågor. En projektledare (Karin Wouda) har 
arbetat i projektet och en slutredovisning av projektresultaten gjordes för 
kommunstyrelsen i juni. 
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En ny hälsoenkät riktad till eleverna i årskurs 4, 7 och 9 introducerade under läsåret. 
Enkäten, som bygger på de hälsosamtal som genomförs i de nämnda årskurserna, är 
gemensam för länets 12 kommuner. Svaren registreras i en databas och kommer 
förhoppningsvis att ge oss bättre kunskaper när de gäller barns och ungdomars 
upplevda hälsa. 

Trygghetsteamet vid Kyrkbacksskolan har :fatt in totalt 9 ärenden rörande trakasserier 
och kränkningar under läsåret. Alla ärenden har avslutats. 

Elevhälsoråd/elevhälsoteam 
För samordningen av arbetet inom elevhälsan finns elevhälsorådet. I rådet, som träffas 
c:a 2-3 gånger/termin, ingår förutom skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och 
bildningschef även kommunens 2 specialpedagoger samt grundskolans rektor. 
Elevhälsorådet har under läsåret haft 5 möten. 

På varje skola finns även ett elevhälsoteam som leds av rektor där specialpedagog, 
lärare samt skolsköterska/kurator deltar. Elevhälsoteamen träffas flera gånger/månad 
och där behandlas frågor som rör elever med olika former av problem. 

Bemanning 
Elevhälsans medicinska insatser 
Inom elevhälsan har under läsåret funnits 
75 % skolsköterska (Marie-Louise Öbrell). 
Skolläkare (Lina Hedenius) har i genomsnitt arbetat 2 timmar/vecka under terminstid 

Övriga anställda inom elevhälsan 
Kurator (Benitha Berg) har tjänstgjort 75 % under vårterminen och 100 % under 
höstterminen. 
Inom elevhälsan finns också 200% specialpedagoger (Pia Nilsson-Enqvist, Helene 
Kihlander) 
Skolpsykolog (Loo Sahlin) arbetar 80 %. 
Verksarnhetschef för elevhälsan är bildningschef Anders Nordlund. 

Basprogrammet 
Elevhälsan skall enligt skollagen främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och 
vara ett stöd i elevernas utveckling mot utbildningens mål. Till stöd för skolsköterskans 
och skolläkarens arbete finns ett gemensamt basprogram som arbetats fram i Örebro 
län. 

Basprogrammet för skolhälsovården grundar sig på skollagen, hälso- och 
I 

sjukvårdslagen samt socialstyrelsens riktlinjer och syftar till att kvalitetssäkra 
skolhälsovården. Det bygger på en individuell, frivillig och återkommande 
hälsoövervakning samt på hälsofrämjande insatser. Skolhälsovården skall vara 
likvärdig i kommunens alla skolor. För att nå dessa mål är det nödvändigt att elevhälsa 
och skolledning är överens om vad som skall ingå i skolhälsovårdens basprogram. 



~LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Aktiviteter enligt basprogrammet 

Förskoleklass:= 32 barn 
Längd och vikt och syn samt hörselkontroll utfört på samtliga elever. Hälsouppgift från 
vårdnadshavare, genomgång av BVC-journal, samt en sammanfattande bedömning av 
elevens hälsotillstånd och utveckling utfört av- skolläkaren. Vaccination av vissa barn 
som inte har infunnit sig på BVC, eller som är nyinflyttade. 

Årskurs 2 = 24 elever 
Längd, vikt och syn samt hälsouppgift från vårdnadshavare inhämtad. Vaccination mot 
mässling, påssjuka och röda hund när medgivande från vårdnadshavaren inlämnats. 

Årskurs 4 = 35 elever 
Längd , vikt och rygg , syn, samt hälsosamtal . Sammanfattande bedömning och 
hälsouppgift från vårdnadshavare samt ett medgivande angående vaccination, mot 
stelkramp difteri och kikhosta, inhämtad och utförd. 

Åk 6 =3 8 elever 
Längd och vikt, rygg samt syn utförd. Hälsouppgift från vårdnadshavare samt 
medgivanden gällande vaccination av HPV för flickorna och mässling, påssjuka och 
röda hund. Hälsosamtal med alla eleverna. om egna rutiner: dator användning, sömn, 
droger, välbefinnande. 

Åk 8 = 39 elever 
Hälsosamtal, angående regelbundna vanor , sömn, studier, fritidsintressen , droger. 
Längd och vikt samt syn och färgseende . Hälsouppgifter inhämtade från 
vårdnadshavare. 

Åk 9 = 50 elever 
Syo information och samtal med elever och föräldrar. 
Uppföljning vid behov, inhämtning angående medgivande angående journalens 
överlämnande till gymnasiet. 

Asylbarn 
Vaccination efter ordination av asylhälsan och skolläkaren. Ca 30 elever under 
höstterminen uppdelade på Garhytteskolan och Kyrkbacksskolan. 

Alla elever vaccineras på Kyrkbacksskolans mottagning där det finns ett kylskåp och 
annan ändamålsenlig utrustning för en skolhälsovårdsmottagning vilket saknas på 
Garhytteskolan. 
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Övrig verksamhet under året 
Skolsköterskan har även en öppen mottagning och lärare, elever samt elevvårdsteamet 
konsulterar dagligen skolsköterskan och får handledning avseende medicinska frågor. 

Skolsköterskan medverkar även i utredningar till BUP och i övriga basutredningar. Hon 
har även deltagit i olika hälsofrämjande insatser, föräldramöten samt i nätverket för 
skolsköterskor i norra Örebro län. Skolköterskan är även systemansvarig för 
journalsystemet PMO. 

Skolläkarens mottagningsdagar som är inbokade skrivs upp i ett schema på dörren och i 
lärarrummet. De vanligaste orsakerna till att eleverna kallas till skolläkaren är 
basutredningar, vaccinationsfrågor, svag längdtillväxt samt för olika former av intyg. 

Skolpsykolog 
I den nya skollagen ställs krav på att det vid alla skolor skall finnas tillgång till 
psykolog. Kommunen har tidigare löst detta genom att upphandla skolpsykologtjänster 
av ett privat företag men fr.o.m. förra läsåret har kommunen en egen skolpsykolog 
anställd. Att vi har fått tillgång till en egen skolpsykolog innebär en stor förstärkning 
för elevhälsoarbetet, främst för det förebyggande arbetet, och tjänsten har vid årsskiftet 
utökats från 50 % till 80 % vilket är mycket glädjande .. 

Speci a I pedagoger 
Specialpedagogerna har en viktig roll i elevhälsans arbete med att stödja eleverna så att 
de når målen. En av uppgifterna är att vara ett stöd för lärarna kring barn med särskilda 
behov och att ge tips på olika metoder och tekniska hjälpmedel. Kommunens två 
specialpedagoger medverkar vid elevvårdskonferenser och vid upprättande av 
åtgärdsprogram. De spelar också en viktig roll som samordnare vid basutredningarna. 

Specialpedagogtj änsterna var tidigare uppdelade så att ena halvan av tjänsten var en 
specialpedagogtjänst i elevhälsan medan den andra halvan var en speciallärartjänst i 
rektorsområdet vilket ibland ledde till konflikter mellan uppdragen. 

I den nya organisationen har vi nu två specialpedagoger som på heltid arbetar mot 
grundskolan och förskolan vilket har lett till att dessa på ett helt annat sätt än tidigare 
kan fokusera på det viktiga uppdraget att stötta lärarna i arbetet med att finna lösningar 
för den enskilde eleven. 
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Kurator 
Kurator arbetar i första hand med elever på Garhytteskolan och Kyrkbacksskolan men 
skall vid behov även kunna finnas inom barnomsorg och vuxenutbildning. 

Vår kurator arbetar enligt en modell som innebär att hon finns mycket ute bland 
eleverna till skillnad från den mer vanliga modellen där en stor del av arbetstiden 
avsätts för stödsamtal med enskilda elever. Hon arbetar även nära studie- och 
yrkesvägledaren för att fånga upp elever som av olika anledningar inte får skolarbetet 
att fungera och som riskerar att inte nå målen. 

Problemområden: 
• E lever som lever i "multiproblemfamiljer". 
• Elever som är placerade från annan kommun. 
• Pubertetsproblematik 
• Traumatiska upplevelser; egna eller i familjen. 
• Relationssvårigheter med kamrater 
• Elever med någon form av diagnos. 

I första han de två sista områdena är av sådan art att de kan leda till att eleven slutar 
komma till skolan och det är därför av största vikt att elevhälsan ger ett gott stöd i dessa 
fall. 

Kurator är även sammankallande i trygghetsteamet vid Kyrkbacksskolan. 

Inför nästa läsår 
Vid Skolinspektionens besök i februari konstaterades att det bland många lärare fanns 
en okunskap kring elevhälsans arbetssätt och om hur man kan använda elevhälsan för 
att få hjälp kring elever med särskilda behov. Under våren har personalen inom 
elevhälsan utifrån detta faktum diskuterat fram en modell hur man ska arbeta för att bli 
ett tydligare stöd i arbetet med att få alla elever att nå målen. Inför höstterminsstarten 
presenterades detta arbete för alla lärare. 

En stor utmaning under kommande läsår är hur vi ska kunna anpassa verksamheten 
utifrån det stora antalet asylsökande barn och elever. Att på ett bra sätt integrera dessa i 
våra verksamheter kommer att ställa stora krav på såväl elevhälsans medicinska och 
psykologiska insatser med en stor ökning av antalet vaccinationer och konsultationer 
som på den kurativa, och pedagogiska delen när det gäller att få alla elever att nå de 
statliga målen. 

Kopparberg 2015-09-09 

Anders Nordlund 
BildningschefN erksamhetschef för elevhälsan 


