
Elevhälsobaserad modell för tidiga insatser 

 

Övningsmaterial 1. Samsyn  

I arbete med en elevhälsobaseradmodell för tidiga insatser ska olika professioner 

från olika verksamheter arbeta tillsammans. Det finnas olika sätt att se på 

begrepp, målgrupper och insatser. Gemensamt arbete underlättas av om det finns 

en grundläggande samsyn. Nedan följer förslag på övningar för att identifiera 

olika perspektiv och samsyn i arbetsgruppen.  

 

Övning 1. Min bild av psykisk hälsa/ohälsa i skolan 

De flesta av oss har någon erfarenhet av psykisk ohälsa, egenupplevd, närstående eller professionell.  

 Vad är din/er upplevelse/erfarenhet av psykisk hälsa/ohälsa hos skolbarn/skolungdomar och 

de tidiga insatser som ges? 

 Vilka framgångsfaktorer har du/ni varit med om? 

 Vilka utmaningar/problem har du/ni varit med om? 

 

Definitioner av psykisk o-/hälsa som används av Folkhälsomyndigeten  

 Psykisk hälsa är ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna 

möjligheterna, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle individen 

lever i. Psykisk hälsa innefattar således mer än frånvaro av psykisk sjukdom.  

 

 Psykisk ohälsa är en samlande beteckning för både mindre allvarliga psykiska problem såsom oro 

och nedstämdhet och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos .  

 

 Psykiatriska tillstånd innebär en allvarlig psykisk ohälsa, som tar sig uttryck i olika syndrom som 

uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos, t.ex. adhd eller depression.   

 

 Psykiska besvär innebär nedsatt välbefinnande i samband med psykisk obalans eller vid symtom 

såsom oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter.  

 

 Psykosomatiska symtom ingår i begreppet psykisk ohälsa, till exempel sömnsvårigheter, 

nedstämdhet, irritation och nervositet, huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen och yrsel. 

 
För mer utförlig beskrivning av definitioner kan man ladda ner eller beställa en broschyr framtagen av FORTE med titeln 

Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga 1. 

 

 

  

                                                           
1 https://forte.se/publikation/begrepp-matmetoder/ 
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Övning 2. Främjande – förebyggande - åtgärdande 

Elevhälsan ska i första hand arbeta främjande och förebyggande, och i mindre utsträckning 

åtgärdande. Vad innebär det i praktiken? 

 Ge exempel på aktiviteter som ni i era olika verksamheter ser som främjande, förebyggande 

och stödjande/behandlande/åtgärdande med inriktning på psykisk hälsa respektive psykisk 

ohälsa.   

 

Definitionerna nedan är de som står angivna i Vägledningen för elevhälsan.   

”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 har hänt. Det bedrivs långsiktigt, gäller alla, sker 

kontinuerligt både på och utanför lektionstid och det är målinriktat 

Förebyggande 

 

”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.” 

 

I det förebyggande arbetet ligger fokus på att identifiera och avvärja risker för som kan finnas eller riskerar att 

uppstå. 

 

”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.” 
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Övning 3a. Vägen från upptäckt till hjälp 

Tidiga insatser innebär att tidigt uppmärksamma barn och unga som riskerar eller visar tecken på att 

inte må eller ha det bra, och att se till att de får de stöd de behöver (i skolan, av socialtjänsten eller 

hälso- och sjukvården – och/eller i samverkan). 

En del barn och unga kommer man kunna erbjuda stöd och behandling inom ramen för modellen, 

andra kommer även fortsatt behöva lotsas till annan verksamhet.  

 Välj ut två till fyra kategorier ur listan nedan och resonera kring ärendegången inom modellen. 

Vem gör vad? (skola/elevhälsa, hälso- och sjukvård/socialtjänst). 

 Går det att formulera en generell ärendegång? 

 

 

Målgrupper som beskrivs i Första Linje-boken2  

• Barn och unga med flera problem samtidigt 

• Barn och unga som känner rädsla, oro eller ångest 

• Barn och unga som är ledsna eller nedstämda 

• Barn och unga som har svårigheter med stress 

• Barn och unga som har vårt att reglera uppmärksamhet och energi  

• Barn och unga med särskild begåvning 

• Barn och unga med låg begåvning 

• Barn och unga som har svårigheter med sömn  

• Barn och unga Barn och unga som har psykisk ohälsa kopplad till kroppen  

• Barn och unga som känner oro kopplad till identitet och framtid 

• Barn och unga med ätproblem 

• Barn och unga som gör sig själva illa 

• Barn och unga med beteendeproblem  

• Barn och unga med ett riskbruk, missbruk eller beroende 

• Barn och unga som behöver stöd i kommunikation och samspel 

• Barn och unga som har en besvärlig hemsituation 

• Barn och unga som har eller blir utsatt för kränkande behandling  

• Barn och unga som upplevt kris eller trauma 

• Barn och unga som flytt 

• Barn och unga med allvarlig eller omfattande problematik  

  

  

                                                           
2 Ett stödmaterial som tagits fram av Uppdrag Psykisk Hälsa och som kan användas i arbetet med tidiga insatser 

https://gammal.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2017/10/F%C3%B6rsta-linje-boken.pdf 
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Övning 3b. forts. Vägen från upptäckt till hjälp 

Resonera med i detalj kring vad som händer vid respektive steg i processen. 

 

Upptäcka och uppmärksamma 

Hur får jag kännedom om att en eller flera elever kan vara i behov av stöd?  

a. Kan barn och unga ta kontakt direkt och med vem som helst i personalen som arbetar inom 

den elevhälsobaserade modellen, tex direkt med personal från socialtjänsten eller hälso- och 

sjukvården? Eller ska barn och unga ta kontakt via en kontaktperson, tex skolsköterskan eller 

skolkuratorn? 

b. Kan föräldrar eller annan närstående ta kontakt direkt och med vem som helst i personalen 

som arbetar inom den elevhälsobaserade modellen, tex direkt med personal från socialtjänsten 

eller hälso- och sjukvården? Eller ska barn och unga ta kontakt via en kontaktperson, tex 

skolsköterskan eller skolkuratorn? 

c. Hur ska pedagoger och andra som arbetar i skolan göra personalen inom modellen 

uppmärksam på att man är orolig för en eller flera elever?  

d. Kan man använda systematiska screening metoder för att uppmärksamma risk för eller tecken 

på psykisk ohälsa? Tex frågor som ställs till alla elever under skolsköterskans hälsosamtal 

eller genom att systematiskt och kontinuerligt arbeta med att följa upp skolfrånvaro, som är en 

vanlig indikator på att eleven inte mår bra.  

e. Kan man via information som samlas in nationellt eller lokalt följa upp hur barn och unga mår 

på grupp nivå. Tex med hjälp av skolinspektionens uppföljning av trivsel, 

skolbarnshälsovanor, stockholmsenkäten etc.  

En första bedömning 

Hur går den första bedömningen till? 

a. Vem är det som tar emot och gör den första bedömningen? Är det alltid samma person eller 

kan det ske av vem som helst i personalen?  

b. Använder man sig av något verktyg för att ringa in hur barnet/ungdomen mår? Till exempel 

SDQ som är ett vanligt screening instrument som fångar in styrkor och svagheter hos barnet. 

c. Vad bör dokumenteras från den första bedömningen och hur sker dokumentationen?  

d. Om man vid en första bedömning bedömer att läget är akut, hur ser rutinen ut för att gå 

vidare? Tex vid suicidrisk eller att barnet utsätts för våld.  

Eventuell breddad bedömning  

Hur går en breddad bedömning till? 

a. Hur ser rutinen ut för att involvera fler elevhälsokompetenser eller hela elevhälsoteamet? 

b. Hur ser rutinen ut för att involvera de andra parterna i modellen (socialtjänst, hälso- och 

sjukvård) i ett elevärende? (handledning, tvärprofessionellt möte, träffa barnet m m)  

c. Hur ser rutinen ut för att involvera ursprungsorganisationerna/andra verksamheter för 

handledning och konsultation? 
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d. Hur ser rutinen ut för att involvera ursprungsorganisationerna/andra verksamheter för 

hänvisning eller remiss?  

Insats 

Hur utförs en stöd-/behandlingsinsats? 

a. Vad är lärarens roll? 

b. Vad är skolsköterskans roll? 

c. Vad är skolläkarens roll? 

d. Vad är skolpsykologens roll? 

e. Vad är skolkuratorns roll? 

f. Vad är specialpedagogens roll? 

g. Vad är socialtjänstens roll? 

h. Vad är hälso- och sjukvårdens roll? 

 

Uppföljning och utvärdering 

Hur ser formerna för uppföljning och utvärdering ut? 

a. Hur ser rutinen för att begära samtycke för delad dokumentation? 

b. Var förvaras dokumentationen? 

c. Hur ser ansvaret ut för uppföljning av ett elevärende? 

 

 

Övning 4. Samverkan med närliggande verksamheter 

Hur kommer samverkan med näraliggande verksamheter påverkas under försöksperioden? 

a. Hur påverkas remissvägarna? 

b. Är näraliggande verksamheter införstådda med den modell som ska testas och vad det kan 

innebära för dem? 

c. Hur sker återkoppling från näraliggande verksamheter till skolan i ett enskilt ärende?  

d. Finns det ett gemensamt sätt att hantera avvikelser i samverkan? 

e. Vad behövs inom en elevhälsobaserad modell för att få denna samverkansmodell att bli 

välfungerande, kvalitativ och lättarbetad.  

 


