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Inledning  

Riktlinjen fastställer vad som gäller för Norrtälje kommuns centrala barn- och elevhälsa 

utöver det som lagar och förordningar anger.  

 

Syftet med riktlinjen är att skapa en likvärdighet i det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet för barn- och skolnämndens samt utbildningsnämndens verksamheter i egen regi 

undantaget den kommunala vuxenutbildningen.  

 

Riktlinjen beskriver även uppdraget som Norrtälje kommun har i egenskap av 

hemkommun för de barn och elever som har en placering hos en fristående huvudman.  

 

Riktlinjen revideras årligen som en del av centrala barn- och elevhälsans systematiska 

kvalitetsarbete. 

 

Norrtälje kommun är i egenskap av huvudman ansvarig för att det bedrivs ett systematiskt 

kvalitetsarbete både på skol- och huvudmannanivå. I det ingår att besluta om 

organisationen och förutsättningarna för centrala barn- och elevhälsan.  

 

Den centraliserade barn- och elevhälsan innebär att de professioner som tidigare legat 

under en rektor nu är organiserade centralt. Skolkuratorer och skolsköterskor har oavsett 

detta en lokal placering och finns ute i de olika rektorsområdena.  

Vision 

Den centrala barn- och elevhälsan värnar om barn och elevers lika värde och rättigheter 

oavsett kön, etnicitet, ålder och nedsatt funktionsförmåga genom att främja allas 

välmående och utveckling inom förskolan, den obligatoriska grundskolan och 

grundsärskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

 

 

Välmående och utveckling förutsätter god självkänsla. Enligt KASAM1 – känsla av 

sammanhang utvecklar följande aspekter en god självkänsla: 

 En god livssituation 

 Begriplighet – förstå omgivningens krav och förmåga att bedöma verkligheten 

 Hanterbarhet – kunna möta och hantera omgivningens krav 

 Meningsfullhet – att kunna känna motivation, engagemang och delaktighet 

 

En god livssituation kan skolan inte erbjuda. Däremot samverkar vi med 

vårdnadshavare och med socialtjänsten, LSS-verksamheter och hälso- och sjukvården för 

att bidra till en fungerande livssituation. 

 

Begriplighet: Att skolpersonal säkerställer att barnet eller eleven begriper vad som 

förväntas av hen under hela dagen i verksamhet, bland annat med hjälp av tydliggörande 

pedagogik. 

 

                                                      
1 Aaron Antonovsky, sociolog och forskare som på 60-talet undersökte hur det kom sig att vissa överlevare från 

koncentrationslägren trots sina upplevelser hade god psykisk hälsa. Salutogent förhållningssätt innebär att man 
försöker hitta och utveckla de faktorer som skapar god hälsa.  
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Hanterbarhet: Att skolpersonal hjälper barnet eller eleven att kunna möta och hantera 

omgivningens krav bland annat  med hjälp av tydliggörande pedagogik, lågaffektivt 

bemötande, autonomistödjande pedagogik som till exempel motiverande samtal (MI)2. 

 

 

Meningsfullhet: Att barnet eller eleven görs delaktig och har möjlighet att kunna påverka 

sin situation, får möjlighet att lyckas med sina uppgifter dagligen och att använda barnets 

eller elevens styrkor. 

 

Generella motståndsresurser som vårt arbete syftar till att stödja: 

 
- Personella; personalen ska ha förståelse för barnets eller elevens nedsatta 

fysiska, psykiska och kognitiva funktionsförmågor, kunna identifiera och 
kompensera för dem. 
 

- Sociala; Alla goda beteenden uppmärksammas. 
 

- Materiella; till exempel hjälpmedel utifrån identifierade behov. 
 

- Kulturella; alla barn och elever har lika värde oavsett kön, etnicitet, ålder och 
funktionsförmåga.  
 

- Rätt kravnivå; det vill säga en kravnivå som utmanar barnet eller eleven men 
inte upplevs som starkt negativt stressande. Rätt kravnivå tar hänsyn till 
barnets och elevens livssituation samt personella och sociala 
motståndsresurser. 

 

Övergripande strategi för centrala barn- och elevhälsans arbete för de 
kommunala verksamheterna - huvudmannauppdrag 

Centrala barn- och elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för och i 

våra kommunala förskolor och skolor. Syftet är att bidra till en så positiv lärande- och 

utvecklingssituation som möjligt för alla barn och elever. 

 

Centrala barn- och elevhälsans förebyggande och främjande insatser genomförs med 

syftet att förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter med tonvikt vid tidiga insatser.  

 

Centrala barn- och elevhälsans medarbetare verkar även för att stödja det enskilda barnet 

eller elevens utveckling mot utbildningens mål.  

 

Målsättningen är att barn och elever ges samma förutsättningar för optimal utveckling och 

lärande oavsett vilken kommunal förskola eller skola barnet eller eleven befinner sig på.  

 

Centrala barn- och elevhälsans insatser och åtgärder vilar på att de olika professionella 

funktionerna tar del av vetenskaplig utveckling och forskning. 

 
  

                                                      
2 MI är en förkortning av Motivational Interviewing, utvecklat av en amerikansk psykolog; W.R. Miller. Det 
innebär i korthet ett förhållningssätt och en samtalsteknik som präglas av empati, acceptans och samarbete.  
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Organisation och resurser 
 

 
 

Den centrala barn-och elevhälsan handlägger specifika delar av det lagstadgade uppdrag 

som Norrtälje kommun har i egenskap av hemkommun för barn och elever som är 

folkbokförda i kommunen, oavsett deras skolplacering. Vidare omfattar centrala barn-och 

elevhälsans lagstadgade uppdrag insatser och åtgärder för de skolverksamheter där 

Norrtälje kommun är huvudman. 

Kvalitetsledningssystem 

Kvalitetsledningssystem för den centrala barn-och elevhälsans olika delar utarbetas och 

kommer att finnas tillgängligt i Skolfyren. Ledningssystemen kommer att innehålla 

processer, rutiner, styrande lagar, föreskrifter, definierade kvalitetskrav, 

befattningsbeskrivningar, policys och avvikelserapportering.  

Centrala begrepp 

Enligt skollagen (2010:800) ska det finnas en samlad elevhälsa i alla skolverksamheter. I 

begreppet skola menas i detta sammanhang förskoleklass, grund-, grundsär-, gymnasie- 

och gymnasiesärskola.   

 

Den samlade elevhälsan ska enligt lag omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala 

och specialpedagogiska insatser. Alla elever i de kommunala grund- och 

gymnasieskolorna ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, 

skolkurator och personal med specialpedagogisk kompetens.  

 

I Norrtälje kommun inkluderas även specialpedagogiska och psykologiska insatser mot 

förskola i barn- och elevhälsans uppdrag. 
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På varje skola finns lokala elevhälsoteam där centralt organiserade skolkuratorer och 

skolsköterskor ingår.  

 

ESU är den centrala barn- och elevhälsans enhet för stöd och utveckling. Här ingår 

arbetsterapeut, skolkuratorer, skolpsykologer och specialpedagoger.  

 

 

EMI är elevhälsans enhet för mediciniska insatser. Här ingår skolläkare och 

skolsköterskor.  

 

Centralt organiserade i barn- och elevhälsan är även en grupp handläggare som utövar 

den så kallade myndighetsutövningen som Norrtälje kommun ansvarar över. I den 

gruppen ingår även handläggare som arbetar med kvalitetsutveckling samt kvalificerade 

utredningar på huvudmannanivå som rör barn-och elevhälsan område.  

 

Hälsofrämjande förhållningssätt 

”Ett hälsofrämjande förhållningssätt kännetecknas av ambitionen att identifiera, stärka och 

ta hänsyn till individens egna resurser för att främja sin hälsa, förebygga och hantera 

sjukdom. Det innebär också att ha ett salutogent perspektiv”3 

 

Barn och elever ska vara delaktiga i sin lärmiljö. Det är en förutsättning för lärandet. 

Centrala barn- och elevhälsans professioner verkar för att barnperspektivet och barnets 

bästa är i fokus för insatser och åtgärder som genomförs i verksamheterna.  

 

Hälsofrämjande arbete  
”Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska 
och sociala välbefinnande. Hälsofrämjande åtgärder fokuserar på människors 
självskattade bedömning av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.” 
 
Det främjande arbetet pågår alltid och utan att något särskilt hänt. Det bedrivs långsiktigt, 
gäller alla, sker kontinuerligt både på och utanför lektionstid och det är målinriktat.  
 
För att åstadkomma miljöer som anpassas till alla barn och elever är det viktigt att 
centrala barn- och elevhälsan deltar i förskolans och skolans värdegrundsarbete, 
trygghetsarbete, arbete med att främja närvaro samt i undervisning om goda och 

hälsofrämjande levnadsvanor och vikten av fysisk aktivitet.  
 
Förebyggande förhållningssätt och arbete  

”Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa. Målet med det 

förebyggande arbetet är att minska riskfaktorers inflytande över individen och samtidigt 

stärka skyddsfaktorerna. Planeringen av det förebyggande arbetet utgår från kunskapen 

om vad som orsakar ohälsa, och vilka miljöfaktorer som kan leda till ohälsa eller 

svårigheter med att nå utbildningens mål” 

 

Centrala barn- och elevhälsans arbete syftar till att undanröja sådana hinder som orsakar 

svårigheter för våra barn och elever.  Det innebär bland annat att stötta förskolor och 

skolor i att uppmärksamma de förhållanden i miljöerna som kan orsaka skador, ohälsa, 

utsatthet och kränkningar.  

                                                      
3 Texten inom parenteserna som beskriver hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete är från 

Socialstyrelsens och Skolverkets dokument ”Vägledning för elevhälsan” 
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Åtgärdande arbete  

”Åtgärdande insatser är insatser för att hantera problem och situationer som har uppstått i 

en organisation, i en grupp eller hos en individ. För elevhälsan är åtgärdande insatser till 

exempel det arbete som sker inom ramen för ett särskilt stöd – och åtgärdsprogram. 

Elevhälsans insatser kan även behövas vid akut kris – och konflikthantering”  

 

Centrala barn- och elevhälsan bidrar till stöd då problem uppstår i förskolan eller skolans 

organisation, i en grupp eller då det rör en enskild individ. Det åtgärdande arbetet rör till 

exempel  insatser som sker inom ramen för särskilt stöd. Centrala barn- och elevhälsan 

bidrar även med insatser vid akut uppkomna krissituationer i våra förskolor och skolor.  

 

Beställning av insats från ESU-teamet inom centrala barn- och elevhälsan 

ESU-teamet tar emot beställningar om stöd från de kommunala verksamheterna via en E-

tjänsteblankett. Syftet är att verka för en tidig kontakt när verksamheten möter svårigheter 

att tillgodose barnets eller elevens lärande och utveckling. Det handlar om att bistå 

verksamheterna med förslag om vad som kan undanröja hinder för barnet eller elevens 

lärande, utveckling och hälsa, bistå med utredningsstöd kring vad som orsakar 

inlärningssvårigheter eller ohälsa samt bidra med förslag till åtgärder och anpassningar.  

Beställning om sådant stöd utförs av rektor eller av den person som rektor utsett.  

Stöd till verksamheterna ges i form av bland annat: 

 Rådgivning  

 Handledning 

 Observationer och kartläggningar 

 Psykologiska och/eller medicinska utredningar eller bedömningar 

 

Centrala barn- och elevhälsans handläggning i ärenden som är 
hemkommunens ansvar, så kallad myndighetsutövning 

Följande områden ansvarar handläggare på centrala barn-och elevhälsan över: 

  

 Prövning för mottagande om elev tillhör målgrupp för grundsär eller 

gymnasiesärskolan 

 Uppskjuten skolplikt 

 Rätt till att slutföra skolgång/Förlängd skolplikt  

 Problematisk frånvaro 

 Tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser till fristående skolor 

Överklaganden av beslut från friskolor och vårdnadshavare som rör Centrala 

barn- och elevhälsans insatser. 
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Processer som centrala barn-och elevhälsan inte ansvarar över men bistår i 

utredning av: 

 

 Skolskjutsärenden av särskilda skäl 

 Ansökningar till samhällsvetenskapliga programmet, FLEX, Rodengymnasiets 

särskilda inriktning för elever med diagnos autismspektrumstörning.  

Centrala barn- och elevhälsan handläggning i ärenden som är huvudmannens 
ansvar 

Följande områden ansvarar handläggare på centrala barn-och elevhälsan över: 

 

 Verksamhetsstöd för extraordinära stödinsatser till kommunala skolor 

 Prövning av ansökningar om placering i kommunövergripande särskilda 

undervisningsgrupper 

 Kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier 

 Klagomål mot utbildningen som rör centrala barn- och elevhälsans insatser. 

 Anmälningar till exempelvis Barn-och elevombudet, Skolinspektionen, 

Inspektionen för vård och omsorg som rör centrala barn- och elevhälsans 

insatser. 

 Utökad tid i förskola och fritidshem på grund av särskilda skäl 

Medicinska insatser, hälso- och sjukvård inom elevhälsan 

Den del av elevhälsan som motsvarar skolhälsovården utgör en självständig 

verksamhetsgren i förhållande till den övriga centrala barn- och elevhälsan och den 

särskilt barn-och elevstödjande verksamheten i övrigt.  

 

De medicinska insatserna utförs av skolsköterska och skolläkare. Alla elever erbjuds 

hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och skolhälsovården bevakar 

elevernas vaccinationstäckning och erbjuder vaccinering i enlighet med det nationella 

barnvaccinationsprogrammet. 

 

Skolläkaren verkar för alla elevers rätt till goda och säkra medicinska insatser på lika 

villkor. Skolläkaren ansvarar för remittering till annan vårdgivare när ett behov 

identifierats. Ett sådant behov kan vara en vidare utredning för neuropsykiatriskt 

funktionsnedsättning. 

 

Den medicinska delen av elevhälsan verkar för att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla enklare sjukdomar och skador. Vidare bidrar den medicinska delen med att 

identifiera problem eller symptom hos elever som kan innebära att de är i behov av 

särskilt stöd.  

 

Skolsköterska och skolläkare ger handledning och konsultation till skolans övriga 

personal. Exempelvis egenvård.  

 

Skolsköterskorna erbjuder hälsobesök för samtliga elever när de går i förskoleklass, 

årskurs 2, årskurs 4, årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet.  

 

Skolsköterskan erbjuder även öppen mottagning utöver de lagstadgade besöken. 
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Psykologiska insatser inom barn- och elevhälsan 

De psykologiska insatserna utförs av en skolpsykolog. En skolpsykolog tillför psykologisk 

kompetens till skolan som stöd i skolans pedagogiska arbete och i den övergripande 

planeringen av centrala barn- och elevhälsans arbete. I det arbetet ingår bland annat att 

bidra med kunskaper kring skydds-och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och 

utveckling. Skolpsykologen ger handledning och konsultation till skolans pedagogiska 

personal samt övrig personal.  

 

Skolpsykologen genomför skolpsykologiska utredningar på rektors uppdrag. I det ingår att 

göra bedömningar av elever, grupper och organisationer. En skolpsykologisk utredning 

får inte förväxlas med de utredningar som görs av sjukvården.  

 

Skolpsykologen ansvarar för remittering till annan vårdgivare när ett behov identifierats. 

Ett sådant behov kan vara en vidare utredning för neuropsykiatriskt funktionsnedsättning. 

 

Skolpsykologen kan bidra med stödjande samtal till elever och vårdnadshavare. 

 

Psykosociala insatser inom elevhälsan 

De psykosociala insatserna utförs av en skolkurator som tillför psykosocial kompetens 

som ett stöd i skolornas pedagogiska arbete och i den övergripande planeringen av 

centrala barn- och elevhälsans arbete.  

 

Skolkuratorn utreder och bedömer elevens sociala och psykosociala situation. I det ingår 

att göra bedömningar av elever, grupper och organisationer och exempelvis genomföra 

fördjupad kartläggning rörande bakomvarande orsaker vid en elevs problematiska 

skolfrånvaro. 

 

Skolkuratorn ger handledning och konsultation till skolans pedagogiska personal samt 

övrig personal.  

 

Skolkuratorn erbjuder stödjande samtal till elever och vårdnadshavare. 

 

Specialpedagogiska insatser inom Centrala barn- och elevhälsan 

Specialpedagogen bidrar med förslag på insatser som krävs för att förskolan och skolan 

på ett tidigt stadium kan skapa förutsättningar för lärande och utveckling. Lärmiljöernas 

utformning påverkar och har betydelse för vilken kunskapsutveckling som möjliggörs för 

barnen och eleverna.  

 

Centrala barn- och elevhälsans specialpedagoger genomför och stöttar lärare samt 

skolans elevhälsoteam/specialpedagog i pedagogiska kartläggningar och utredningar på 

rektors uppdrag.  

 

Specialpedagogen ger handledning och konsultation till skolans pedagogiska personal 

samt övrig personal.  

 

mailto:kontaktcenter@norrtalje.se


 

 

  

   

POSTADRESS 

Box 803, 761 28 Norrtälje 

Barn- och utbildningskontoret 

BESÖKSADRESS 

Astrid Lindgrens gata 7 E 

KONTAKT 

0176-710 00 

kontaktcenter@norrtalje.se 

www.norrtalje.se 10 (15) 
 

Specialpedagogen bidrar med råd och stöd till barn, elever och vårdnadshavare. 

Skolornas lokala elevhälsoteam 
På varje skola finns lokala elevhälsoteam där de olika professionerna samverkar för att 

kunna planera det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. De lokala 

elevhälsoteamen planerar, följer upp och utvärderar årligen sitt interna elevhälsoarbete 

som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete. Skolans rektor ansvarar för arbetet och 

elevhälsoteamet på en skola har ett nära samarbete med skolans övriga personal.  

 

Lokalt placerade skolsköterskor och skolkuratorer ingår i skolornas lokala elevhälsoteam. 

Skolpsykologerna roterar och deltar i skolornas elevhälsoteam två gånger per termin.  

 

Förskolornas arbetslag  

I förskolan finns inget lagkrav om elevhälsoteam som motsvarar de krav som finns i 

övriga skolformer. Förskolans pedagoger ingår i arbetslag och den centrala barn-och 

elevhälsan kan genom bland annat specialpedagogisk kompetens, stötta ett arbetslag 

genom rådgivning och handledning.  

 

Centrala barn- och elevhälsans systematiska kvalitetsarbete 

Dessa riktlinjer följer barn-och utbildningsförvaltningens fastslagna riktlinjer för det 

systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetschefen för centrala barn- och elevhälsan 

sammanfattar årligen en kvalitetsrapport. Rapporten synliggör statistik, analys av resultat i 

form av elevhälsoindex och ger förslag på utvecklingsområden till huvudmannen att ta 

ställning till.  

 

Rapporten presenteras för barn-och skolnämnden och utbildningsnämnden så tidigt på 

hösten som möjligt.  
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Planera 

 
Inför varje läsår planerar centrala barn- och elevhälsan sitt kommande arbete både på 

kort och på lång sikt i en arbetsplan. Utgångsläget för planeringen är såväl skolornas som 

nämndernas prioriterade utvecklingsområden som rör centrala barn- och elevhälsans 

verksamhetsområde såväl som egna identifierade utvecklingsområden. Centrala barn- 

och elevhälsan formulerar årligen ett antal mål och utvecklingsarbeten som är konkreta 

och uppföljningsbara. Till målen kopplas de aktiviteter som krävs för att uppnå målen.  

 

Genomföra  

 
När centrala barn- och elevhälsans planering är fastställd upprättas arbetsplanen. Den 

innehåller aktiviteter, ansvar och tidsplan för genomförande. Verksamhetschef och 

enhetschefer ansvarar för regelbunden uppföljning för att säkerställa att organisationen 

agerar som planerat.  

 

Följa upp 

 

 
 

Genomföra

Följa upp

Utvärdera

Analysera

Planera

Genomföra

Följa upp

Utvärdera

Analysera

Planera

Genomföra

Följa upp

Utvärdera

Analysera

Planera
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Exempel på områden som centrala barn- och elevhälsan regelbundet följer upp: 

 

Per månad till berörd nämnd: 

 Omfattande frånvaro och frånvaro som utreds. 

 Inkomna klagomål mot utbildningen. 

 Inrapporterade anmälningar rörande upplevda kränkande behandling, 

trakasserier eller sexuella trakasserier.  

 

Per termin till berörd nämnd: 

 

 Ansökta tilläggsbelopp samt bevilja tilläggsbelopp till fristående huvudmän. 

 Verksamhetsstöd för extraordinära insatser till de kommunala verksamheterna. 

 Rektorers beställningar av ESU-teamets olika stödinsatser.  

 Skolformsutredningar, antal, kön, årskullar, antal placeringar i särskolorna. 

 Antal ansökningar om utökad tid i förskola och fritidshem av särskilda skäl. 

 

Per termin och/eller läsår:  

 

 Olika kvalitativa underlag som till exempel enkäter till rektorer, 

trygghetsundersökningar och andra övergripande kartläggningar och 

enkätundersökningar. 

 Vaccinationstäckningen 

 Antal erbjudna och genomförda hälsobesök 

 Hälsotal tagna ur hälsobesök såsom fysisk aktivitet, sömn och kost  

 Patientsäkerhetsberättelsen 

 

Vartannat år: 

 

 Skolinspektionens ”Skolenkäten” 

 

Utvärdera och analysera 

 
Barn- och elevhälsan centralt placerade funktioner har årligen kvalitetsdagar. Resultaten 

från både kvantitativa och kvalitativa underlag utvärderas och analyseras och 

utvecklingsområden identifieras.  

 

Lokalt placerade skolsköterskor och skolkuratorer deltar också i respektive skolors 

kvalitetsdagar. 

Genomföra

Följa upp

Utvärdera

Analysera

Planera
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Elevhälsoindex 

Goda resultat leder till bättre hälsa samtidigt som god hälsa ger bättre förutsättningar för 

barn och elever att nå kunskapsmålen. 

 

Resultaten från de underlag som centrala barn- och elevhälsan för statistik över genererar 

ett ”elevhälsoindex” som sammanställs årligen. Elevhälsoindexet ska generera en bild 

över situationen på en skola rörande till exempel den problematiska skolfrånvaron, 

kränkningar, hälsotal som aktivitet, sömn och så vidare. Ett elevhälsoindex på aggregerad 

nivå för skolan kan visa vilka förebyggande och hälsofrämjande insatser skolan behöver. 

Dokumentation 

Samtliga kompetenser inom den centrala barn- och elevhälsan dokumenterar sitt arbete 

utifrån de regler som gäller för varje yrkeskompetens. Hur dessa olika handlingar 

arkiveras styrs av lagstiftning och av kommunens dokumenthanteringsplan.  

Samverkan 

Centrala barn- och elevhälsan samverkar internt med eller har representanter i bland 

annat följande funktioner och grupper: 

 

 Förvaltningsdirektörens ledningsgrupp på barn-och utbildningsförvaltningen 

 Förvaltningsdirektörens pedagogiska ledningsgrupp på barn-och 

utbildningsförvaltningen 

 Samverkan och utveckling av barn- och elevhälsa, utvalda rektorer samt chefer 

och kvalitetsutvecklare från centrala barn och elevhälsan 

 Enhetssamverkan med de fackliga organisationerna, Ensam 

 

På centrala barn-och elevhälsan organiseras finns bland annat följande forum för 

samverkan: 

 Arbetsplatsträffar, APT för de som är centralt placerade. Övriga är med på APT 

på respektive skola 

 Professionsträffar 

 Ledningsgrupp 

 

Centrala barn- och elevhälsan samverkar externt och ingår bland annat i följande forum:  

 

 

 Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) 

 Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) 

 Socialtjänsten 

 Hälso- och sjukvården  

 Tandvården  

 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 

 Nordostkommuner för trygghetsarbetet (Danderyd, Täby, Vaxholm, Norrtälje) 

 Chefsnätverk för elevhälsa i nordostkommunerna (UNO) 

 Särskolenätverk mitt 

 Skolläkarnätverket 
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 Nätverk för gymnasieskolkuratorer 

 Ledande skolsköterskor i Stockholms län 

Myndigheter som granskar verksamheten 

Staten utövar även styrning genom tillsyn och inspektion. Skolinspektionen har tillsyn över 

elevhälsan utifrån skollagen. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsynsansvaret 

över hälso- och sjukvårdsdelen4.  
  

                                                      
4 Inspektionen för vård och omsorg har ansvar för tillsynen av elevhälsans hälso-och 
sjukvård.  
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Styrdokument som reglerar verksamheten 

Centrala barn- och elevhälsan omfattas av flera regelverk som huvudmän, skolledare, 

skolpersonal och elevhälsan behöver förhålla sig till exempelvis: 

 

Konventioner och deklarationer 

 FNs konvention om barnets rättigheter 

 Salamancadeklarationen (principer, inriktning och praxis vid undervisning av 

elever i behov av särskilt stöd) 

 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

 

Lagar 

  Skollagen (2018:800) 

 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

 Patientlagen (2014:821)  

 Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

 Patientdatalagen (2008:355) 

 Patientskadelagen (SFS 1996:799) 

 Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),  

 Dataskydds-förordningen GDPR (EU) nr 2016/679 

 Förvaltningslagen (2017:900)  

 Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

 Lag om hälso-och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan 

nödvändiga tillstånd (SFS 2013:407) 

 Lag om hälso-och sjukvård åt asylsökande med flera (2008:344) 

 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387) 

 Föräldrabalken (1949: 381) 

 Arkivlagen (1990:782) 

 Brottsbalken (1962:700) 

 Diskrimineringslagen (2008:567) 

 Kommunallagen (2017:725) 

 Socialtjänstlagen (2001:453) 

 

 

 

Förordningar 

 Skolförordningen (2011:185) 

 Patientdataförordningen (2008:360) 

 Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 

 Förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med plan mot 

diskriminering och kränkande behandling (SFS 2006: 1083) (2016:1011) 

 Förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen (2001:707) 

 Förordningen om verksamhetschef inom hälso-och sjukvården (SFS 1996:933) 

 Gymnasieförordningen (2010:2039) 
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