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Utgångspunkter för 
elevhälsans arbete 

• Elevers lika tillgång till en likvärdig utbildning 
• Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
• Evidensbaserad praktik inom elevhälsans 

hälso- och sjukvård 
• Dubbelriktat samband mellan hälsa och 

lärande 
• Skolans värdegrund 
 



Elevhälsans uppdrag 
• Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar 

elevernas lärande, utveckling och hälsa 
• Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att 

skolan bidrar till att skapa goda och trygga 
uppväxtvillkor 

• I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett 
särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild 
elevs lärande och utveckling 

• Elevhälsans insatser ska vara hälsofrämjande och 
förebyggande och ha ett salutogent perspektiv 

 



Utgångspunkter från våra 
kommunala styrdokument 

• En stark och trygg skola för bättre 
kunskaper (Kommunplan 2019-2022) 

• Likvärdig utbildning, som utformas 
utifrån elevernas olika förutsättningar 
och behov 

• Undervisningen ska utformas utifrån 
detta och där är elevhälsans stöd och 
arbete en viktigt resurs ( Skolplan 2016- 2019) 



Vad är elevhälsa? 
• Omfattar 
     - medicinska                   
     - psykologiska 
     - psykosociala 
     - specialpedagogiska insatser 

 



Professioner hos oss 
• Skolpsykologer 
• Skolkuratorer 
• Specialpedagoger      
• Socialpedagoger 
• Skolsköterskor 
• Skolläkare 

 



Hälsofrämjande och 
förebyggande arbete 

• Elevhälsan är en resurs i den 
hälsofrämjande skolutvecklingen 

 
• Hälsofrämjande arbete: Vi ska stärka och bibehålla. 

Salutogent perspektiv 
• Förebyggande arbete: Förhindra uppkomst. Minska 

risken för ohälsa.  
• Åtgärdande arbete: Insatser för att hantera problem 

och situationer som uppstått i en organisation, i en 
grupp eller hos en individ 

 



Vårt önskade läge 



Samverkan, samarbete och 
samordning 

• Av yttersta vikt 
• Internt på skolan 
• Tvärprofessionella team 
• Externt med andra aktörer 



Exempel på insatser i 
samverkan  

• SkolFam 
• SamTid 
• VITS, för skola och förskola 
• Kultur på recept 
• Uppdrag psykisk hälsa 



Utöver det 
• Länsövergripande nätverk 
• Nätverk tillsammans med sjukvården 

region Sörmland 
• Nätverk mellan förvaltningarna i 

kommunen 
• Professionsnätverk  

 



Elevhälsoteam 
• Tvärprofessionell kompetens 
 
 



Viktiga utvecklingsområden 
för elevhälsan 

Styra om vårt arbete mot mer hälsofrämjande och 
förebyggande arbetessätt 
• I det arbetet ingår 
      - Förbättrade kunskapsresultat 
      - Arbetsmiljön för våra elever 
      - Minska skolfrånvaro 
      - Barn och ungas psykiska hälsa 

 



Till sist…. 
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