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Hälsa, lärande och trygghet (prop. 2001/02:14)
Skolhälsovård för förskoleklassen
Riksdagen beslutade den 20 mars 2002 om nya bestämmelser gällande skolhälsovården (prop. 2001/02:14, Hälsa, lärande och trygghet).
Skolhälsovården utökas till att gälla även elever i förskoleklass. Fristående
skolor ska också erbjuda skolhälsovård i sina förskoleklasser. Den första hälsokontrollen som tidigare har ägt rum under det första läsåret i den obligatoriska skolan ska i stället äga rum under året i förskoleklassen.
Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2003.
Finansieringen av reformen är ännu inte klar, men en reglering av medel från
landsting till kommun är under diskussion. Vi återkommer så fort alla parter
är överens och kommit fram till ett beslut.
Man förutsätter att nuvarande nivå på barnhälsovården upprätthålls. Organisationen av hur man handhar överförandet av hälsokontrollen från barnhälsovården till skolhälsovården är huvudmännens ansvar. Det handlar bl.a. om
att ta ställning till vem som kommer att utföra vilka moment av vården, t.ex.
vaccinering m.m.

Nya uppdrag i propositionen
Elevernas arbetsmiljö
Regeringen har för avsikt att initiera en översyn av arbetsmiljölagen. Syftet är
bl.a. att förtydliga elevernas inflytande över arbetsmiljön i skolan. Skollagskommittén har också i uppdrag att se över frågor om arbetsmiljön. Kommittén kommer att behandla bestämmelserna om elevskyddsombud och elevskyddsombudens inflytande på arbetsmiljön i skolan.
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Skolverket och Arbetsmiljöverket ska utarbeta föreskrifter om elevskyddsombudens uppgifter och utbildning.
Inom Socialstyrelsen pågår en kunskapsinventering om skolhälsovård som
ska resultera i ett dokument vilket visar på de bästa metoderna. Detta kommer eventuellt att leda till ett nationellt basåtagande för skolhälsovården.
Arbetsmiljöverket gör en enkätundersökning som riktar sig till alla grundskolor och gymnasieskolor. Rektorerna ska ge svar på vilka fysiska, psykosociala
problem som finns i skolan.
Elevhälsa – ett nytt verksamhetsområde
Förslag om elevhälsan som ett nytt verksamhetsområde avvaktar i väntan på
en av regeringen tillsatt utredning.
Elevhälsans kompetens- och kunskapsutveckling
Den specialpedagogiska kompetensen bland lärare i skolor kommer att förstärkas genom att specialpedagogik ska ingå i det allmänna utbildningsområdet för alla lärarstuderande.
Bidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem ger också möjlighet
att prioritera de områden man vill satsa på.
Regeringen har nyligen fattat beslut om examen för specialistsjuksköterska
inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.
Socialstyrelsen har presenterat ett antal förslag i en plan för kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten som rör socionom- och socialomsorgsutbildningarna.
Samordning av tillsyn
Regeringen har vidare uttalat att en ökad samsyn och samordning mellan de
tre tillsynsmyndigheterna Skolverket, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket,
som finns för skolans och elevhälsans verksamhet, bör eftersträvas.
Ytterligare frågor angående cirkuläret kan ställas till Sofia Larsson, skolsektionen tfn 08 – 452 79 38 eller e:post sofia.larsson@svekom.se
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