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Elevhälsodata: om kvalitet 
 

PROGRAM 18 maj kl 10-16, SKL Hornsgatan 20 (Runda rummet) 

Anmälningslänk: 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?ProjectId=6122&ReglineNo=1&Re

glineId=26067&ReglinePageNo=1&edit=off&clear=yes 

 

Tiderna är ungefärliga 

09.30 – 10.00 Morgonfika 

10.00 – 10.30 Hänt sedan sist 

 Yttrande från Datainspektionen: Betydelse för arbetet på lokal och på 
nationell nivå 

 Insamling av data i PND (Psynks nationella databas): nytt tjänstekontrakt 

 Kvalitetsregister 

 Viktigaste händelserna i det lokala arbetet: Västernorrland, Jönköping 
(validering av enkäter gentemot varandra), Joliv-kommunerna, Övriga 

10.30 – 11.00  

 

Att kommunicera med unga, så lyckades UMO 

Anna Eklund, Ungdomsmottagning på nätet (UMO.se)   

11.00 – 12.00 Vilka frågeområden är viktiga för att veta något om barns psykiska hälsa på 

individ och gruppnivå 

Sven Bremberg, Folkhälsomyndigheten och KI 

 Vad säger forskningen? 

 Vilka frågeområden har stark evidens/prediktionsvärde 

 Vilka frågeområden har mindre stark evidens/prediktionsvärde men kan ända 

vara värdefulla? 

Gruppdiskussion: Vilka frågor i de lokala enkäterna är bra för att mäta psykisk hälsa? 
Vilka frågor är bra i samtalet med eleven om psykisk hälsa, men mindre viktiga för att 
samla data? 

12.00 – 13.00 Gemensam lunch 

13.00 – 13.30 Hur ställer man frågor så att barn och unga förstår (och vill berätta)? 

Ulf Jonsson, Socialstyrelsen 

 Vad säger forskningen? 

 Hur ska frågor och svarsalternativ vara formulerade för att fungera för olika 

åldrar? 

 Ska skolsköterskan hjälpa barnet att förstå frågan? Hur mycket? Betydelse 

för validiteten? 

 Finns behov av stödmaterial för skolsköterskan för hur frågorna kan 

förtydligas eller utvecklas i samtal med barnet. (Sätta samman arbetsgrupp?) 

 Gruppdiskussion: Hur ser det ut i de lokala enkäterna? 

 Storgruppsdiskussion 

13.30 – 14.30 Vad är validering 

Del 1. Rolf Holmqvist, Linköpings universitet 

Del 2. Niclas Olofsson, statistiker på Landstinget i Västernorrland 

 Vad och hur? Övergripande genomgång av var validering är i förhållande till 
enkätinstrument (Rolf) 

 Kvalitetssäkring av Västernorrlands enkät (Niclas) 

 Kvalitetssäkring av Jönköpings enkät (Marie Golsäter och Hans Lingfors) 

 Kommentar från experter 

 Storgruppsdiskussion 

14.30 – 15.00 Fika  
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15.00 – 16.00 Hur går vi vidare? 

 Ska vi arbeta för att omformulera några frågor och svarsalternativ så att vi får 
mer tillförlitlig information om barns psykiska hälsa?  

 Sätta samman arbetsgrupp med experter och referenspersoner från de lokala 
områdena?  

 Validera förbättrade frågor och svarsalternativ? (Hur? Var? När?) 

 Övrigt: Material om självskadebetende för elevhälsan. Hur är det att 
använda? 

 

  

 

 


