
Vägledning för elevhälsan   
Den samlade elevhälsan ska främja alla elevers hälsa, utveckling och lärande samt 
stödja deras utveckling mot utbildningens mål. Skolverket och Socialstyrelsen ger ut  
en gemensam vägledning för att stärka elevhälsans arbete. Vägledningen ska bidra till 
utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över hela landet och vara ett kunskapsstöd och 
beslutsunderlag för personal och ledning.

Riktar sig både till beslutsfattare och profession
Vägledningen riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer, verksamhetschefer 
för elevhälsan samt vårdgivare, skolhuvudmän och beslutsfattare. 

Vägledande men inte styrande
Vägledningen ska vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag, men är inte allmänna råd eller 
en nationell riktlinje. Den är inte tänkt att läsas från pärm till pärm, utan ska kunna användas 
som en uppslagsbok. Innehållet kan vara en utgångspunkt för gemensamma diskussioner om 
elevhälsan på en skola, hos en huvudman eller i ett elevhälsoteam. Vägledningen har tagits 
fram i samverkan med yrkesföreträdare inom elevhälsan. 

Beskriver uppdrag, utgångspunkter, arbetssätt och ansvar
Både inom skolan och hälso- och sjukvården finns krav på att arbeta utifrån vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. Krav finns även på att ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas för att 
kvalitetssäkra och utveckla elevhälsans arbete. Vägledningen beskriver rådande regelverk, utgångs- 
punkter för verksamhetens uppdrag och ansvarsfördelning. Den tar också upp vikten av samver-
kan mellan elevhälsans insatser och övrig skolpersonal, liksom samverkan med andra verksam-
heter som arbetar för barns hälsa, till exempel barnhälsovården och socialtjänsten. Vägledningen 
lyfter fram exempel på arbetsområden för elevhälsan och hur man kan arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande. Vägledningen belyser hanteringen av dokumentation, journaler och regelverket 
kring sekretess. Möjliga tidpunkter och innehåll för hälsoundersökningar beskrivs också.

Uppdateringar i tredje utgåvan november 2016
I den tredje upplagan av vägledningen för elevhälsan har vi främst förtydligat juridiska frågor 
som inte var färdigutredda då första upplagan publicerades 2014. Vägledningen har  
också genomgått en allmän översyn och kompletterats med hänvisningar till  
kunskapsstöd/stöddokument som tillkommit sedan första  
upplagan. Utgåvan finns som POD eller att  
ladda ner som pdf. Se artikel- 
nummer: 2016-11-4 på  
socialstyrelsen.se
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