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Vad handlar det om?
1. Barn och unga ska må bra och klara skolan

2. Ett digitalt metodstöd för elevhälsan med Rikshandboken för 
barnhälsovård som förebild

3. Utgår ifrån Vägledning för elevhälsan, men ger förslag på mer 
praktiska arbetssätt (HUR). 

4. Ambition att ta fast på elevhälsans främjande och förebyggande 
uppdrag

5. Initialt fokus på Psykisk hälsa, p.g.a.
1. En stor utmaning i skolan enligt flera rapporter
2. Uppdrag Psykisk Hälsas (SKL) överenskommelse med regeringen

6. Samlar kunskapsmaterial och erfarenhetsbaserad kunskap



Navigationen – olika perspektiv 
och i olika faser



Definitioner
Främjande 
insatser 

Syftar till att stärka och bibehålla hälsa och välbefinnande. 

Kan vara strukturinriktade (organisatoriska), gruppinritade eller 
individinriktade 

 

Förebyggande 
insatser 

 

Syftar till att förhindra uppkomst av ohälsa/problem (s k primär-
/universell prevention) och att latent ohälsa/problem ska 
uppstå/återuppstå (s k sekundärprevention/selektiva-; indikerade 
insatser) 

Minskar risker för ohälsa genom att minska riskfaktorer och 
riskbeteenden samt stärka skyddsfaktorer för hälsa  

Kan vara strukturinriktade (organisatoriska), gruppinritade eller 
individinriktade 

 

Åtgärdande 
insatser 

 

Syftar till att hantera ohälsa eller ett uppstått problem 

Kan vara strukturinriktade (organisatoriska), gruppinritade eller 
individinriktade 

 

 

Bra förutsättningar 
och uppmuntra 

positiva val

Påverka sannolikheten 
för problem

När problemet 
redan finns


		Främjande insatser

		Syftar till att stärka och bibehålla hälsa och välbefinnande.

Kan vara strukturinriktade (organisatoriska), gruppinritade eller individinriktade





		Förebyggande insatser



		Syftar till att förhindra uppkomst av ohälsa/problem (s k primär-/universell prevention) och att latent ohälsa/problem ska uppstå/återuppstå (s k sekundärprevention/selektiva-; indikerade insatser)

Minskar risker för ohälsa genom att minska riskfaktorer och riskbeteenden samt stärka skyddsfaktorer för hälsa 

Kan vara strukturinriktade (organisatoriska), gruppinritade eller individinriktade





		Åtgärdande insatser



		Syftar till att hantera ohälsa eller ett uppstått problem

Kan vara strukturinriktade (organisatoriska), gruppinritade eller individinriktade











Definitioner
Insatser på 
organisationsnivå 

 

Riktar sig till skolan/elevhälsan som verksamhet 

Påverkar hur verksamheten är organiserad och fungerar 

Insatser på 
gruppnivå 

 

Riktar sig till ett kollektiv eller grupp av elever 

Har ett generellt innehåll anpassat efter gruppens behov och 
förutsättningar 

 

Insatser på 
individnivå… 

 

Riktar sig till en elev som enskild person  

Kan individanpassas efter elevens förutsättningar och behov 

 

 

Så organiseras 
verksamheten

Så arbetar jag 
med eleverna 

Så arbetar jag 
med en viss elev 


		Insatser på organisationsnivå



		Riktar sig till skolan/elevhälsan som verksamhet

Påverkar hur verksamheten är organiserad och fungerar



		Insatser på gruppnivå



		Riktar sig till ett kollektiv eller grupp av elever

Har ett generellt innehåll anpassat efter gruppens behov och förutsättningar





		Insatser på individnivå…



		Riktar sig till en elev som enskild person 

Kan individanpassas efter elevens förutsättningar och behov













Nuläge och framtid

−Revidera texter utifrån inkomna synpunkter och WS (juni 2018)
− Tydliggöra källor 

− Former för samarbeten och förvaltning

−Utvecklingsområden (åldersanpassning, professionsinriktning)
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