
Det är angeläget att samhället åter
tar ett ökat ansvar för att förebygga
ohälsa bland barn och ungdomar, inte
minst psykisk sådan. Insatser i skolål-
dern har sannolikt stor betydelse för
den framtida psykiska hälsan i vuxen
ålder. För skolans del handlar det dess-
utom om att skapa goda förutsättningar
för lärandet.

Framför allt är det i det direkta, dag-
liga arbetet med barnen och ungdomar-
na i skolan som insatserna måste stär-
kas och utvecklas. Välutbildade, moti-
verade lärare med tillräcklig tid och en
trivsam arbetsmiljö för alla berörda är
viktiga faktorer för hälsotillståndet.

Det förebyggande arbetssättet mås-
te börja i klassrummet. Detta är av be-
tydelse för både hälsan och skolans lä-
rande roll. Fungerar inte denna bas i
skolan ökar behovet av andra särskilda
insatser och olika former av särskilda
grupperingar – insatser som tyvärr ock-
så behövs, men egentligen är sekundä-
ra.

Hit hör elevvården, inklusive skol-
hälsovården. Elevvården föreslås nu av
den s k Elevvårdsutredningen döpas om
till »Elevhälsa» och ingå i en ny organi-
sation för en samlad socialmedicinsk
barn- och ungdomshälsovård (BUHV).
Grundtanken är god – att betona det fö-
rebyggande arbetet och att skapa en
sammanhållen organisation i samhället.

Även om åtskilligt i förslagen är värt
att både beakta och verkställa finns det
beklagligtvis också en del att kritisera
och helt avvisa. Det framgår av den re-
missbehandling som Läkarförbundet
låtit genomföra med hjälp av berörda
delföreningar, främst Skolläkarför-
eningen och Barnläkarföreningen.

Framför allt är det beträffande den
föreslagna nya organisationen som
invändningarna är många. Uppdragen
och avgränsningarna är oklara, och
sammanblandningen av huvudmän-
nens ansvar för olika delar av verksam-
heten befaras leda till mindre bra lös-
ningar.

Det låter sig inte görasinom ramen

för en ledare att diskutera alla detaljer i
organisationsförslaget, men en huvud-
punkt för kritiken är bl a att skolläkar-
na och skolsköterskorna skulle tillhöra
olika huvudmän – landstinget respekti-
ve kommunen. Erfarenheterna från
Ädel är ju inte goda av en sådan
uppdelning.

Att lägga det medicinska ansvaret
för skolans hälsovård på en medicinskt
ansvarig skolsjuksköterska (MASS) är
enligt Läkarförbundets uppfattning dis-
kutabelt. Detta skulle på kommunal
nivå leda till att skolhälsovården skulle
få en lägre medicinsk kompetensnivå.

Förbundet lägger i remissyttrandet
fram ett förslag till alternativ modell
med Elevhälsan i förskola/skola som en
del i en utbyggd Barn- och Ungdoms-
hälsa (BUH). Modellens syfte är att
minska gränsdragningsproblem genom
att kommun och landsting gemensamt
driver verksamheten, eventuellt under
en gemensam nämnd.

Läkarförbundets synpunkter gäl-
ler annars i första hand utredningens
förslag beträffande Elevhälsan och
skolhälsovården. Man efterlyser t ex en
tydligare skrivning om dimensione-
ringen av resurser för Elevhälsans olika
yrkeskategorier. Likaså bör övervägas
om inte Elevhälsans ekonomi bör sepa-
reras från övrig skolverksamhet för att
inte konkurrera om medlen.

Idag har endast skolsköterska och
skolläkare stöd i skollagen. Läkar-
förbundet stöder förslaget om att lag-
stöd även skall ges för skolpsykolog,
specialpedagog och skolkurator.

En viktig punkt i utredningens för-
slag gäller s k basprogram som skall ge
riktlinjer för skolhälsovårdens verk-
samhet. Utredningen har föreslagit att
sådana basprogram skall utformas på
regional basis. 

Läkarförbundet anser att barn och
ungdomar i Sverige bör ha rätt till sam-
ma grundläggande hälsovård oberoen-
de av var de bor. Basprogrammen bör
därför utformas på nationell nivå, och
likaså bör lagstödet för de årskursbund-
na undersökningarna bibehållas. 

Kompetensfrågorna inom Elev-
hälsan är viktiga. Utredningen har valt
att använda begreppet »kompetens» i
stället för yrkeskategorier – vilket läm-
nar ett alltför stort utrymme för tolk-
ningar. Yrkesutbildning ger en visserli-
gen ofullständig men dock basal garan-
ti för vissa grundkunskaper och färdig-
heter.

Somliga arbetsuppgifter är dessut-
om knutna till viss yrkesutbildning, t ex
läkare, sjuksköterska och psykolog.
»Behandling» är ett uttryck som bör
vara förbehållet de legitimerade yrkes-
kategorierna, framhåller Läkarförbun-
det. 

Det är också angeläget att fler
skolläkare har specialistutbildning
inom området. Möjligheten till kompe-
tensutveckling skulle sannolikt öka om
läkare inom skolhälsovården fick en
större del av sin totala arbetstid förlagd
dit, exempelvis minst 10 veckotimmar 

På utbildningsområdet är det vidare
bra att utredningen kommit med förslag
till speciell utbildning för skolsköterska
och socionom inom Elevhälsan. Posi-
tivt är också att Skolverkets kompetens-
utvecklingspengar också bör riktas till
Elevhälsans personal, inte minst läkar-
na.

Många andra delfrågor behandlas
i förbundets remissvar. Huvudbudska-

pet är dock att
det måste ska-
pas en väl fun-
gerande sam-
verkan mellan
de aktörer som
ansvarar för
och är verk-
samma inom
olika delar av
arbetet för våra
barns och ung-
domars hälsa.
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