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1 Sammanfattning bedömning och förslag  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bodens kommun har Komrev inom 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat nämndens elevhälsoarbete. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om nämnden bedriver elevhälsan på ett ändamålsenligt 
sätt. Granskningen har i första hand avgränsats/inriktats på: 

• Bedrivs elevhälsan utifrån elevvårdsutredningen där helhetsperspektiv på eleven 
ingår som en viktig del? 

• Vilka anpassningar har gjorts till nya riktlinjerna för skolhälsovården? 

• Har nämnden en tillräcklig styrning och intern kontroll av elevhälsan? 

 
Granskningen visar att nämnden bedriver elevhälsan i stora delar på ett ändamålsenligt 
sätt. Vad vi syftar på är att kunskaper, kompetenser och insikter om verksamheten finns 
hos personalgrupperna inom elevhälsan. Det finns även hos personalgrupperna inom elev-
hälsan en god insikt om betydelsen av helhetsperspektivet på eleven vid elevhälsoarbetet, 
medan vi bedömer att insikten behöver öka hos lärarkåren. Vad det framförallt handlar om 
är att lärarkåren måste få ökad insikt om elevhälsouppdraget i sin helhet utifrån att alla på 
skolan skall bidra till att främja lärandet. Det innebär att undervisningen inte bara blir lära-
rens angelägenhet. 
 
Organisationen är i stora delar anpassad till de krav som ställs. Däremot finns behov av att 
se över om tillgängliga resurser används på ett effektivt sätt. Med detta menar vi om 
dimensioneringen av olika kompetenser är rimlig och om de används där det mest behövs. 
Det beror bland annat på att elevers svårigheter i skolsituationen är av varierande orsak 
och kan ofta vara komplexa och finns på alla nivåer i skolsystemet. Vidare menar vi att det 
inte kan betraktas som ändamålsenligt eftersom verksamheten är alltför situationsstyrt 
eller akutinriktat. Verksamheten skall bland annat enligt lagrådsremissen till ny skollag ha 
fokus på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 
 
Vissa anpassningar har gjorts till de nya riktlinjerna för skolhälsovården. Vi kan bland 
annat konstatera att de lagstadgade hälsoundersökningarna genomförs och regelbundna 
hälsobesök/samtal för elever i förskoleklass, eller år 1 på grundskolan, år 2, 4, 7-8 och år 1 
på gymnasiet. Däremot anser vi att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet måste få 
ökad fokus där strukturerade risk- och behovsanalyser med fokus friskfaktorer utgör en 
viktig del.  

Nämndens styrning av elevhälsoarbetet sker framförallt genom hänvisning till nationella 
framtagna dokument t ex läroplan, skollagskommitténs betänkande och socialstyrelsens 
riktlinjer för skolhälsovården. Detta finns beskrivet i den fastställda målbeskrivningen för 
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centrala enheten för elevhälsan. Vår bedömning är att nämnden ytterligare bör konkreti-
sera vad de vill uppnå med elevhälsan ur ett mer lokalt perspektiv. 

Uppföljning och intern kontroll sker inte på ett tillräckligt strukturerat sätt. Däremot fram-
går av kvalitetsredovisningen att enkäter genomförs i förskoleklass eller år 2, 5 och 7-9 på 
grundskolan om bland annat elevernas trivsel, trygghet och delaktighet i lärprocessen. En 
mer strukturerad uppföljning måste omfatta alla åldrar på grundskolan och gymnasiet. 

Vår inställning är även att det krävs en mer strukturerad och utvecklad samverkan med 
andra aktörer och då i första hand socialförvaltningen för att klara verksamheten på ett mer 
tillfredsställande sätt. Vi har noterat att fritids-, social-, och barn- och utbildningsnämnden 
samarbetar inom olika områden för barn och ungdomar, vilket måste tolkas att kommunen 
ser hälsoområdet som en viktig del. 

Vi noterar dock utifrån synpunkter som framkommit i granskningen att elevhälsoarbetet 
kan förbättras och utvecklas både på grundskolan och på gymnasiet. Ett användbart under-
lag är vad fokusgrupperna har kommit fram till.  
 
Efter genomförd granskning bedömer vi att nämnden bör ta tag i och utveckla följande: 

• Organisationsstrukturen utifrån att elevhälsan har en viss tendens att, reduceras till 
att bli en egen organisatorisk ”ruta” inom elevhälsoarbetet. Vad vi menar är att 
elevhälsoarbetet inte bara får bli angelägenhet för elevhälsans personalgrupp utan 
ökad förståelse måste inplanteras i skolorganisationen att ansvaret gäller alla som 
arbetar i skolan. 

• Kommunikationen om verksamhetens inriktning intensifieras i skolorganisationen. 
Den kommunikativa förmågan i organisationen är avgörande för att lyckas med 
styrning och ledning av elevhälsoarbetet. 

• Tydliggöra och utveckla ledningsansvaret inom elevhälsoarbetet ytterligare utifrån 
komplexiteten som finns att leda det operativa arbetet. Vad vi i första hand menar 
är att intensifiera dialogen om ansvarsfördelningen mellan elevhälsans chef och 
rektorernas ansvar för verksamheten inom skolområdet. Det gäller exempelvis vem 
som ansvarar för tillgång och nyttjande av specialistkompetenser och var det slut-
liga beslutet om insatser ligger. Resultatet måste även dokumenteras så att det blir 
känt i organisationen. Med andra ord vem har tillgång till kompetenserna. 

• Satsa på utveckling av lärprocessen ur ett forskningsperspektiv där lärandet och ele-
vernas hälsa ses i ett sammanhang. 

• Se över inkluderingens förutsättningar utifrån nuvarande organisationsstruktur och 
arbetssätt inom elevhälsan. Vad som menas är att stöd och åtgärder i första hand 
ska vara inkluderat och ske främst i den egna elevgruppen. 
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• Se över förutsättningarna för skolhälsovården att hitta rätt balans mellan de lagstad-
gade uppgifterna och det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 

• Gymnasiets elevhälsoarbete utifrån nuvarande dimensionering av olika specialist-
kompetenser och vilken rådande kultur som gäller inom olika program avseende 
omvårdande förhållningssätt, socialt omhändertagande och specialpedagogiska 
insatser. 

• Dokumentationen avseende rutiner och riktlinjer för elevhälsoarbetet samt ta fram 
en grundmall för Likabehandlingsplan, som skall finnas utifrån den nya lagen om 
kränkande behandling. 

• Målarbetet genom att tydliggöra och konkretisera vad nämnden vill uppnå med 
elevhälsoarbetet. 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
Av skollagskommitténs betänkande SOU 2002:121 framgår att elevhälsan införs som ett 
nytt förtydligat ansvar i skollagen, som har sin utgångspunkt i tidigare elevvårdsutred-
ningen. Betänkande bygger till vissa delar på propositionen ”Hälsa, lärande och trygghet” 
I den nya elevhälsan ingår ett helhetsperspektiv på elevens behov såväl avseende omvård-
nad, medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska insatser och resurser.  
 
I förslag till lagrådsremiss från juni 2005 sägs att det skall finnas tillgång till elevhälsa för 
alla elever. Elevhälsan skall främst vara förebyggande och hälsofrämjande och personalen 
inom elevhälsan skall ha sådan kompetens att elevernas behov av en förebyggande och 
hälsofrämjande tillgodoses. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Skolläkare och skolsköterska ska finnas för elevhälsans 
medicinska insatser.  
 
Oavsett orsak har skolan ansvar enligt styrdokumenten att alla barn och ungdomar skall 
ges goda förutsättningar för lärande och utveckling genom en god lärandemiljö. Lärande-
miljön skall utgå från en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljön.  
 
Även inom tidigare statliga utredningar aktuell litteratur1i ämnet, som på olika sätt berör 
elevernas välmående i skolan framkommer en samlad bild på hur skolan ska se eleven ur 
ett helhetsperspektiv för att uppnå en lärande miljö för alla elever. Det handlar bland annat 
om att utgå från att barn och ungdomar är olika, vilket innebär att de behöver olika tid att 
lära samma sak. Svårigheterna i skolsituationen är av varierande orsak och kan ofta vara 
komplexa. Stöd och åtgärder ska i första hand vara inkluderat och ske främst i den egna 
elevgruppen. Elevhälsan ska i första hand arbeta nära pedagogerna för att skapa de bästa 
förutsättningarna att arbeta med skolans hela lärandemiljö. 
 
Skolverket och Socialstyrelsen, som har tillsynsansvar för elevvård och skolhälsovård, har 
genomfört ett antal genomlysningar av sina respektive områden. Som en röd tråd i dessa 
utredningar och rapporter framträder behovet av mera samverkan inom skolan, mellan 
lärare, arbetslag och elevvårdens och skolhälsovårdens yrkesgrupper men också mellan 

                                                 

1 SOU 1997:108 ”Att lämna skolan med rak rygg” 
Pedagogiskt dilemma/ specialundervisning Peder Haug (Skolverkets monografiserie 1998) 

I SOU 2000:19 ”Från dubbla spår till Elevhälsa” 
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skolan och andra aktörer t ex socialtjänst, landsting och polis. Likaså påpekas att elev-
vården måste ses som en del av skolans samlade resurs för att ge eleverna det stöd de 
behöver för att nå målen för skolan.  
 
Kommunens revisorer har i sin revisionsplan för år 2006 beslutat att granskning skall 
genomföras av elevhälsan. Valet av granskningsinsats har skett utifrån en risk- och 
väsentlighetsanalys. 
 
 
 

2.2 Uppdrag och revisionsfråga 
Bodens kommuns förtroendevalda revisorer har gett Komrev inom Öhrlings Pricewater-
houseCoopers i uppdrag att granska elevhälsans verksamhet. Syftet med granskningen har 
varit att bedöma om nämnden bedriver elevhälsoarbetet på ett ändamålsenligt sätt. 
Granskningen har i första hand avgränsats/inriktats på: 

 Bedrivs elevhälsan utifrån elevvårdsutredningen där helhetsperspektiv på eleven ingår 
som en viktig del? 

 Vilka anpassningar har gjorts till nya riktlinjerna för skolhälsovården? 
 Har nämnden en tillräcklig styrning och intern kontroll av elevhälsan? 

 
 
 

2.3 Metod 
Vi har valt att genomföra intervjuer i form av tre fokusgrupper bestående av personal-
representanter från olika delar av skolans verksamhet och som möter elever i olika 
sammanhang. Två av fokusgrupperna har bestått av personal, med olika kompetenser 
inom elevhälsoarbetet. Totalt kallades 24 personer varav 16 kom. En av fokusgrupperna 
har bestått av fem rektorer varav 4 kom. Genom att frågeställningen bearbetas i fokus-
gruppen startar en process som ger utrymme för nya tankar och idéer.  

Dessutom har vi intervjuat chefen för elevhälsan tillika verksamhetschef för skolhälso-
vården på grundskolan och gymnasiet, medicinskt ansvarig skolsköterska samt förvalt-
nings-, för- och grundskole-, och gymnasiechef. Vi har även analyserat nämndens proto-
koll, senaste kvalitetsredovisningen samt löpande rapporteringar och uppföljningar. 
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3 Granskningsresultat 

3.1 Organisation 
Nuvarande organisationsmodell är resultatet av en utredning, som var färdig juni 2003 och 
antogs av nämnden 2003-08-21 § 129. Organisationsmodellen bygger både på skollags-
kommitténs betänkande och på propositionen ”Hälsa, lärande och trygghet”. Elevhälsans 
verksamhetsområde bygger på skolforskningen, som bland annat visar att god undervis-
ning baseras på en personlig relation mellan elever och lärare och att läroprocesserna i 
relationer mellan lärare och elever är det mest betydelsefulla som sker i skolan. Det sägs 
också att lärandet är skolans huvudprocess och att olika stödjande processer som exem-
pelvis elevvård bidrar till att helheten fungerar. 

Elevhälsan i Bodens kommun är utifrån ovanstående perspektiv organiserad på följande 
sätt: 
 

• En egen enhet med gemensam ledning som är underställd förvaltningschefen. 

• Tyngdpunkten på arbetet skall vara råd, stöd, handledning och konsultation till 
verksamhetens personal. 

• Personalen inom elevhälsan skall innehålla en spetskompetens som kan tas tillvara 
i det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet, det förebyggande och hälso-
främjande arbetet som syftar till att skapa goda lärandemiljöer.  

 

Följande tjänster och kompetenser finns tillgänglig för att klara verksamheten: 
 

• Skolkuratorer  3,0 varav en finns på gymnasiet 

• En samordnare för kamratstödjare (KIS)  

• Kamratstödjare 15-20 varierar utifrån arbetsmarknadsstödjande åtgärder 

• Skolpsykologer  2,0 

• Specialpedagoger  2,0 

• Talpedagoger 2,0 

• Skolsköterskor 8,8 samt 0,3 tjänst för medicinsk ansvarig. Av tjänsterna finns 2,0 
på gymnasiet 
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En av specialpedagogtjänsterna är riktad mot förskolan får råd, stöd och handledning till 
rektorer och personal. Talpedagogerna arbetar med talträning med följande målgrupper: 

 
• barn i förskoleklass  

• barn i de lägre skolåldrarna. 

 
Grundskolan har dessutom tillgång till 12 specialpedagoger och 19 speciallärare lokalt 
placerade ute på skolorna och antalet utgår från elevernas behov. Gymnasiet har 3 special-
pedagoger.  
 
Samtliga resurser inom elevhälsan skall serva totalt 4 460 elever uppdelat på 3 318 inom 
grundskolan, 74 inom särskolan och 1 142 på gymnasiet. 
 
Rektorerna, som har ett särskilt ansvar utifrån elevansvaret och för arbetet med elevhälsa 
och det särskilda stödet, anlitar Elevhälsans personal för arbete på sina respektive enheter. 
Det handlar om arbete med elevhälsa på organisations-, grupp- och i vissa fall individnivå. 
 
Skolsköterskorna, skolkuratorerna och kamratstödjarna har sina arbetsplatser ute på 
skolorna och arbetar direkt mot elever i nära samarbete med lärare/pedagoger. Detta gör 
även elevhälsans specialpedagoger. 
 
Av intervjuerna framgår att på varje skola finns lokala elevvårdsteam, som leds av rektor, 
och utgör basen för att garantera verksamhetens genomförande. Teamens sammansättning 
varierar beroende på vilka lokala resurspersoner som finns för elever i skolsvårigheter. 
Meningen är att personal från centralt håll inom elevhälsan inte skall finnas med i de 
lokala elevvårdsteamen. Nyttjande av kompetenser från centralt håll infinner sig endast då 
det lokala teamet inte klarar av att lösa den uppkomna situationen. 
 
3.1.1  Skolhälsovården 
För att klara skolhälsovårdens uppdrag utifrån hälso- och sjukvårdslagen finns en medi-
cinskt ansvarig skolsköterska, MAS. Hon ansvarar både för de lagstadgade uppgifter-
na2och samverkar och samråder med skolsköterskorna och verksamhetschefen, i frågor 
som gäller kvalitet och säkerhet. Enligt skollagen skall skolhälsovården främst vara 
förebyggande och omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. Målet är att bevara 
och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.  

                                                 

2 24 § HSL och förordning 1998:1513 om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens 
område, 2 kap 5§ första stycket. 
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Enligt skollagen skall skolläkare finnas inom skolhälsovården och den köps in från lands-
tinget via avtal och består av cirka en dag i veckan. Skolläkarens huvudsakliga inriktning 
är konsultativt.  
 
Elevunderlaget för skolsköterskorna ligger i genomsnitt på 550-570 elever på grundskolan 
och 600 på gymnasiet. Denna nivå ligger något lägre än i många andra kommuner, exem-
pelvis ligger nivån i Piteå kommun på 700 elever per skolsköterska. Branschens uträkning 
är att cirka 400 elever per skolsköterska är rimligt för att klara uppdraget på ett tillfreds-
ställande sätt.  
 
Enligt socialstyrelsen skall skolhälsovårdens nya inriktning ha fokus på hälsofrämjande 
och förebyggande insatser. I denna inriktning skall bland annat skolsköterskorna vara 
garant för tidig upptäckt av problem genom att arbeta på ett strukturerat sätt med bland 
annat riskanalyser. Som en del i detta genomförs hälsobesök/samtal i förskoleklass, år 4 
och 7 på grundskolan samt år 1 på gymnasiet.  
 
Av intervjuerna framgår att detta arbete har kommit i gång, men en generell uppfattning 
både i fokusgrupperna och hos de intervjuade är att arbetet med fokus på hälsofrämjande 
och förebyggande behöver utvecklas. Vad som åsyftas är bland annat att arbeta med risk-
analyser på ett mer strukturerat sätt bland annat i syfte att kunna sätta in rätt insatser i ett 
tidigare skede innan det har gått för långt. 
 
 

3.2 Ledning och styrning 
För att samordna och leda elevhälsoarbetet finns en ansvarig chef tillika verksamhetschef 
för skolhälsovården på grundskolan och gymnasiet. Ledningsuppgiften består av att se till 
att elevhälsans specialistkompetenser är tillgänglig för alla elever. Primära samverkans-
partners är skolledningen. Det framkommer av intervjuerna att ledningen för elevhälsan 
har god insikt om verksamhetsområdet. 
 
Elevhälsans personal bestående av skolsköterskor, kuratorer, psykologer och centralt 
placerade specialpedagoger samt samordnare för kamratstödjare leds av Elevhälsans chef, 
som även är verksamhetschef för skolhälsovården.  
 
Verksamhetschefen för elevhälsan ligger organisatoriskt under förvaltningschefen och 
sitter med i ledningsgruppen. 
 
Av intervjuerna framgår att nuvarande ledningsstruktur i vissa avseenden kan medföra 
oklarheter i det operativa arbetet, utifrån aspekten vem och hur elevhälsoarbetet skall 
ledas. Det finns ingen dokumenterad ansvarsfördelning mellan ledarna inom skolorgani-
sationen, vilket i vissa fall komplicerar ledningsarbetet. 
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Det handlar i första hand om samspelet mellan rektorerna och Elevhälsans chef. Bland 
rektorerna i Bodens kommun liksom i andra kommuner uppstår ibland följande problem-
bild. Rektor har ansvar för elevernas hälsa och lärande, utifrån skollagen medan ansvaret 
och tillgången till elevhälsans personalgrupper ligger på Elevhälsans chef. Denna kom-
plexitet kan ibland leda till att det uppstår sammanblandning mellan ansvarsområdena och 
försvårar tillgången till användningen av kompetenser. Vad vi menar är att rektor har 
samlade ledningsansvaret på skolområdet och ansvaret för elevernas hälsa och lärande och 
Elevhälsans chef ansvarar för elevhälsans uppdrag utifrån bland annat skolhälsovårdens 
verksamhet. Dessa två delar måste förenas till en helhetssyn på elevhälsouppdraget utifrån 
båda områdena. 
 
 

3.3 Mål och måluppfyllelse 
Målbeskrivning för centrala enheten elevhälsan finns fastställd sedan maj 2005. Av den 
framgår att elevhälsan skall vara kommunövergripande med gemensam ledning för för-
skoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola. Uppgiften bör vara samma som för 
skolan i sin helhet, det vill säga främja lärandet och läroplanens värdegrunder. Viktig in-
riktning för verksamheten är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.  
 
För övrigt beskriver dokumentet att verksamheten skall styras utifrån gällande skollag, 
socialstyrelsens riktlinjer och lokala arbetsplanen på skolan.  
 
Det finns en samfälld uppfattning hos de intervjuade att måldokumentet måste revideras. 
Vad som menas är att de anser att elevhälsouppdraget måste ses ur ett vidare perspektiv än 
bara centrala enheten elevhälsan och därmed konkretiseras ytterligare.  
 
 

3.4 Dokumenterade riktlinjer 
Det saknas lokala dokumenterade riktlinjer för elevhälsans verksamhet utan hänvisning 
görs till centrala direktiv t ex skollag, skollagskommitténs betänkande om elevhälsan, 
socialstyrelsens riktlinjer. 
 
 

3.5 Resultat från fokusgrupperna och intervjuer 
3.5.1 Kännetecken för en god elevhälsa  
Av fokusgrupperna med personal framgår att god elevhälsa kan sammanfattas på följande 
sätt: 

 
• Förtroendefullt samarbete inom skolan och med elev samt förälder 
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• Flexibilitet i nyttjande av kompetenser och resurser 

• Överensstämmande bemanning och kompetenser utifrån kravet i propositionen 

• Förtroendefullt samarbete med socialtjänsten 

• Likvärdiga förutsättningar för eleverna att få stöd och hjälp  

• Tidig identifiering av problem och behov 

• Att bli sedd som elev och arbeta utifrån egna förutsättningar 

• Stärka elevens starka sidor 

• Se helheten psykisk, fysisk och social. 

 
Resultatet av fokusgruppernas arbete ligger helt i linje med skollagskommitténs be-
tänkande och socialstyrelsens nya krav. Ur ett ledningsperspektiv, där fokusgruppen med 
rektorerna ingår, betonas nya strukturer, gemensamt synsätt och möjligheter att träffas för 
att ”tala samma språk”. Andra viktiga delar är att eleven har en god livsmiljö på fritiden 
och hemma, vilket ligger utanför skolans ansvar. Skolan kan inte klara av att hantera 
allting. För övrigt råder inga nämnvärda skillnader mellan personal och ledning avseende 
en god elevhälsa. 

 

3.5.2 Fokusgruppernas analys av elevhälsoarbetets starka och svaga sidor 
Deltagarna i fokusgrupperna för personalen beskriver elevhälsans starka sidor avseende 
arbetsområdena hälsofrämjande, samverkande och förebyggande på följande sätt. Den 
generella uppfattningen är att alla tre områdena går in i varandra. Beroende av behov eller 
situation, som finns kring eleven, bedrivs arbetet inom ett eller flera av områdena. Där-
emot är personalen i fokusgrupperna ense om att akutinsatser dominerar, vilket innebär att 
samverkan är både nödvändigt och får hög prioritet. Akutinsatsernas dominans har bland 
annat medfört förekomsten av ett stort antal utredningsbeställningar.  
 
Ledningen har liknande uppfattning som personalen och anser att utredningar är ett viktigt 
verktyg för bland annat rektor att välja rätt insatser till eleven. 
 
Fokusgruppernas analys av hur elevhälsoarbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå 
kan utvecklas kan sammanfattas på följande sätt: 
 

Individnivå 

• Skapa ökad förståelse hos eleverna om betydelsen av rörelse/motion och kost 

• Tillgång till ändamålsenliga lokaler utifrån befintliga behov exempelvis samtals-
rum på mer avskild plats för möten med elever och vårdnadshavare 
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• Skapa tid för att mötas utifrån olika kompetenser 

• Medvetandegöra personal på alla nivåer i skolorganisationen om uppdraget 

• I samband med överlämnandet mellan olika nivåer i skolsystemet måste informa-
tionen vara faktabaserad. 

 
Ur ett ledningsperspektiv, där fokusgruppen med rektorerna ingår, uppfattas att en viktig 
del i att utveckla elevhälsoarbetet är att utmana de olika skolkulturerna och synen på 
exkludering eller inkludering för elever i skolsvårigheter. Det handlar om att arbeta med 
förhållningssätt och synsätt i syfte att bland annat både förstå och möta eleven på den nivå 
han eller hon är. 
 
Gruppnivå 
Några utvecklingsområden från individnivå återkommer på gruppnivå (arbetslag, elev-
hälsoteam) exempelvis skapa ökad förståelse hos eleverna om betydelsen av rörelse/ 
motion och kost, medvetandegöra uppdraget, överlämnandet mellan olika nivåer i 
skolsystemet.  
 
Andra områden viktiga att utveckla specifikt på gruppnivå är: 
 

• Skapa förutsättningar för spontanidrott 

• Se helheter och sammanhang mellan hälsa och lärande 

• Skapa fasta och strukturerade mötesplatser för arbetet med elevhälsouppdraget. 

 
Organisationsnivå 
Några utvecklingsområden från de andra nivåerna återkommer även på organisationsnivå 
exempelvis medvetandegöra uppdraget, överlämnandet mellan olika nivåer i skolsyste-
met, fasta och strukturerade mötesplatser för arbetet med elevhälsouppdraget. 
 
Andra viktiga områden att utveckla specifikt på organisationsnivå är: 
 

• Metoder och arbetssätt införs utifrån forskningsinriktning 

• Dokumentationen måste generellt utvecklas och förvaring av känsliga uppgifter 
måste förbättras 

• Utarbeta gemensamma normer och riktlinjer 

• Rektor måste få bättre förutsättningar för ökat fokus på det pedagogiska ledar-
skapet. 
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Ur ett ledningsperspektiv utifrån fokusgruppen med rektorer görs på grundskolan bedöm-
ningen att rektors arbetsinsatser år 7-9 består till 50 % av elevhälsoärenden och det är 
något lägre i yngre åldrar. Motsvarande för gymnasiet är 25 %.  

Inom fokusgruppen med rektorer framkommer att arbetet med att följa upp hur eleverna 
mår varierar på grundskolan. Det förekommer ingen regelbunden enkät eller liknande för 
att få en helhetsbild, utan ansvaret ligger på varje rektor att följa upp detta. Uppfattningar 
finns om att individuella utvecklingsplanen för varje elev (IUP) kommer att vara ett viktigt 
verktyg i processen att följa upp elevernas välmående. Däremot finns uppfattningar att 
identifiera problem och ställa diagnos är skolan bra på, men att det ibland är svårt att sätta 
in ”rätta” insatserna.  
 
I fokusgruppen med rektorer framkommer att gymnasiet saknar verktyg och personal med 
rätt kompetens. Här nämns bland annat avsaknad av psykolog och begränsad tillgång till 
kurativt stöd och hjälp samt specialpedagogisk kompetens. Begränsad tillgång till kurativt 
stöd gäller även grundskolan, vilket delvis har medfört att skolsköterskan i ökad utsträck-
ning tar på sig ”kuratorrollen”. Denna uppfattning delas i viss utsträckning av de intervju-
ade. 

En annan del, som togs upp i fokusgruppen med rektorer, är att det föreligger kulturella 
skillnader mellan grundskolan och gymnasiet avseende att ta hand om elever med skol-
svårigheter. Vad som menas är att grundskolan generellt är mer van vid ett omvårdande 
förhållningssätt, socialt omhändertagande och specialpedagogiskt arbete än gymnasiet. 
Genom att i stort sett alla elever börjar på gymnasiet så anses det att samma kompetenser 
krävs även på gymnasiet för att främja lärandet och skapa en god lärmiljö för eleverna. 
 
 

3.6 Samverkan med andra aktörer 
I tidigare statliga utredningar, som på olika sätt berör elevernas välmående i skolan (lär-
miljö), framkommer en röd tråd. Det är att behovet av mera samverkan inom skolan, 
mellan lärare, arbetslag och elevvårdens och skolhälsovårdens yrkesgrupper men också 
mellan skolan och andra aktörer.  
 
Av intervjuerna och fokusgruppernas analys av elevhälsans arbete framkommer samfällt 
att stärkt samverkan med socialförvaltningen är en viktig förutsättning för att klara upp-
draget på ett tillfredsställande sätt. Det har startat en process för detta och en arbetsgrupp 
har bildats med representant från respektive förvaltning för att i första skedet ta fram rikt-
linjer för en stärkt samverkan.  
 
Övriga insatser kopplat till hälsoområdet är att skolan har representanter i arbetsgrupper 
kopplat till kommunens övergripande Folkhälsorådet. Inom år 7-9 träffas socialtjänsten, 
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skola och polis ur ett förebyggande syfte. Dessutom har kommunledningen gett i uppdrag 
till förvaltningsledningarna inom skola, sociala och fritid att ta fram vad som görs för att 
stärka det förebyggande arbetet för ungdomar i kommunen. Denna handlingsplan skall 
vara klar före årsskiftet 06/07. 
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