
VÄGLEDNING FÖR ELEVHÄLSAN 
SOCIALSTYRELSEN OCH SKOLVERKET 

189 

Bilaga 9. Regelverket för 
elevhälsan 

Sedan den tredje upplagan av Vägledning för elevhälsan publicerades i 
november 2016 har det skett förändringar i det regelverk som nämns i 
vägledningen. Nedan ges en övergripande redogörelse för nya och ändrade 
lagar, förordningar och föreskrifter. En mer detaljerad beskrivning av 
gällande rätt kommer att ske i samband med en revidering av vägledningen.   

Lagar och förordningar 
Hälso- och sjukvård 
• Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har ersatts av hälso- och

sjukvårdslagen (2017:30).

• Till den nya hälso- och sjukvårdslagen finns Socialstyrelsens
Meddelandeblad Nr 3/2017.

• En hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) har införts. Genom
förordningen upphävdes bland annat förordningen (1996:933) om
verksamhetschef inom hälso- och sjukvården.

• I patientdatalagen (2008:355) har bestämmelsen om vilka personer som är
skyldiga att föra patientjournal ändrats. Ändringen träder i kraft den 1 juli
2019 (se 3 kap. 3 § 3).

• I patientsäkerhetslagen (2010:659) har det införts nya bestämmelser om
vårdgivares hantering av vårdskador och om  legitimation för kuratorer
inom hälso- och sjukvården. Bestämmelsen om legitimation för kuratorer
träder i kraft den 1 juli 2019 (se 3 kap. 8 – 8 e § och 4 kap. 1 §).

• I tandvårdslagen (1985:125) har det införts en bestämmelse om att
folktandvården ska svara för regelbunden och fullständig tandvård för
personer till och med det år då de fyller 23 (se 7 §).

Utbildning 
I skollagen (2010:800) har bland annat följande ändringar och tillägg gjorts:   

• En bestämmelse om överlämning av uppgifter vid övergång mellan och
inom skolformer har införts. När en elev byter skolenhet inom samma
skolform eller byter skolform är skolan som eleven lämnar under vissa
förutsättningar skyldig att lämna över uppgifter till elevens nya skola (se 3
kap. 12 j § skollagen).
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• En bestämmelse om utredning av frånvaro har införts som bland annat
syftar till att främja närvaro i skolan genom att tydliggöra rektors ansvar
för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro (se 7 kap. 19 a §, 15
kap. 16 § tredje stycket och 18 kap. 16 § tredje stycket skollagen).

• Till bestämmelsen om hemkommunens ansvar för att skolplikten fullgörs
har det gjorts ett tillägg som gäller att hemkommunen i vissa fall vid
behov ska samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller
andra som berörs (se 7 kap. 21 § skollagen).

• I bestämmelsen om huvudmannens ansvar för att skolplikten fullgörs har
det gjorts en ändring som bland annat innebär att både offentliga och
enskilda huvudman har en skyldighet att lämna uppgift till hemkommunen
när en utredning om upprepad eller längre frånvaro inletts (se 7 kap. 22 §
skollagen).

• Nya bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser har införts.
Bestämmelserna träder ikraft den 1 juli 2019 (se 3 kap. 4–5 §§).

• Nya bestämmelser om vissa stödåtgärder för nyanlända elever har införts
(se 3 kap. 12 a – i §§, 17 kap. 14 a § skollagen).

• Det har skett vissa ändringar i läroplanerna för de olika skolformerna.
Ändringarna handlar bland annat om jämställdhet, elevernas ansvar för
arbetsmiljö samt rektorns ansvar för arbetsmiljö, trygghet och studiero.

Övriga författningar 
• Förvaltningslagen (1986:223) har ersatts av förvaltningslagen (2017:900).

• Kommunallagen (1991:900) har ersatts av kommunallagen (2017:725).

• Personuppgiftslagen (1998:204) har ersatts av EU:s så kallade
dataskyddsförordning och lagen (2018:218) med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och dess förordning
(2018:219).

• I diskrimineringslagen (2008:567) finns nya bestämmelser om
utbildningsanordnares ansvar för aktiva åtgärder mot diskriminering (se 3
kap. 14 – 20 §§).

• I brottsbalken (1962:700) finns nya bestämmelser om sexualbrott (se 6
kap.).
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Föreskrifter och allmänna råd 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om

anmälningsskyldighet enligt Lex Maria har ersatts av Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares
systematiska patientsäkerhetsarbete.

• Det finns en ny handbok för tillämpningen av HSLF-FS 2017:40.

• Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering
och journalföring i hälso- och sjukvården har ersatts av Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och
behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.

• Det finns en ny handbok för tillämpningen av HSLF-FS 2016:40.

• Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg
inom hälso- och sjukvården m.m. har ersatts av Socialstyrelsens
föreskrifter (HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg i hälso- och
sjukvården.

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården har ersatts av
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

• Det finns en ny handbok för tillämpningen av HSLF-FS 2017:37.

• Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för
sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel trädde i kraft den 1
november 2018. I 9 § HSLF-FS 2018:43 finns en bestämmelse om
sjuksköterskors behörighet att ordinera läkemedel för vaccination, som
ersätter 3 kap. 10 § SOSFS 2000:1.

Till HSLF-FS 2018:43 finns Socialstyrelsens Meddelandeblad Nr 5/2018. 

Skolverkets föreskrifter och allmänna råd 
• Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:8) om arbete med

åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd har ersatts av
Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:40) om arbete med extra
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

• Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling har upphört att gälla.
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• Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:20) om mottagande i
grundsärskolan och gymnasiesärskolan har reviderats och ersatts av
Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2018:251) om mottagande i
grundsärskola och gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans
nationella program.


	Rättelseblad till vägledningen för elevhälsan
	Tredje upplagan av vägledningen
	Förord
	Sammanfattning
	Läsanvisning
	Vem vänder sig vägledningen till?
	Förklaring och definitioner av vissa begrepp

	Inledning
	Hur vägledningen tagits fram

	Utgångspunkter för elevhälsans arbete
	Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
	Evidensbaserad praktik inom elevhälsans hälso- och sjukvård
	Dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande
	Skolans värdegrund
	Barnkonventionen
	Barnperspektiv
	Etiskt perspektiv
	Genusperspektiv
	Normkritiskt perspektiv
	Funktionshindersperspektiv
	Centrala begrepp för elevhälsan

	Vad är elevhälsan?
	En samlad elevhälsa
	Elevhälsan består av flera insatser
	Elevhälsans hälso- och sjukvård och dess personal

	Elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter
	Elevhälsan – en resurs för hälsofrämjande skolutveckling
	Elevhälsans uppdrag
	Elevhälsans arbetsuppgifter

	Styrning av elevhälsan
	Nationell styrning av elevhälsan 
	Elevhälsan omfattas av flera regelverk 
	Olika aktörers ansvar för elevhälsan
	Skolhuvudmannens ansvar utifrån hur elevhälsan organiseras
	Skolinspektionens och IVO:s tillsyn

	Vad innebär tillgång till elevhälsa?
	Elevhälsans insatser ska vara kostnadsfria för eleven
	Skolhuvudmannens ansvar för tillgången till elevhälsans kompetenser
	Skolhuvudmannens ansvar för att informera om elevhälsan
	Vårdgivarens ansvar för en god vård
	Skolinspektionens bedömningar av tillgång till elevhälsa
	Socialstyrelsens och IVO:s bedömningar av elevhälsans hälso- och sjukvårdspersonal

	Systematiskt kvalitetsarbete
	Systematiskt kvalitetsarbete i skolan
	Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- och sjukvård inom elevhälsan

	Dokumentation och journalföring
	Generella regler
	Dokumentation av psykosociala och specialpedagogiska insatser 
	Elevhälsans hälso- och sjukvård

	Sekretess och tystnadsplikt
	Offentlig verksamhet
	Enskild verksamhet (fristående skolor och enskilt bedriven elevhälsa)
	Sekretess och tystnadsplikt inom skolan
	Sekretess och vårdnadshavare
	Samtycke behövs för att lämna ut en sekretessbelagd uppgift
	Tillfällen när sekretessbelagda uppgifter kan lämnas ut utan samtycke

	Samverkan, samarbete och samordning
	Vad är samverkan?
	Förutsättningar för samverkan 
	Elevhälsoteam
	Samverkan och samarbete med skolans övriga personal
	Samverkan mellan skolformer
	Samverkan med andra verksamheter
	Samverkan med barnhälsovården
	Samverkan med övrig hälso- och sjukvård
	Samverkan med tandvården
	Samverkan med ungdomsmottagningarna
	Samverkan med socialtjänsten
	Samarbete med elevers vårdnadshavare

	Barn som far illa eller riskerar att fara illa
	Barn kan fara illa på olika sätt
	Anmälningsskyldighet
	Vad ska skolan och elevhälsan reagera på?
	Exempel på orsaker till en anmälan
	Riskfaktorer för att ett barn far illa
	Efter en anmälan
	Uppgiftsskyldigheten
	Anmälan till polisen
	Barn som utsätts för eller bevittnar våld i nära relationer

	Elevhälsans hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete
	Arbetet bedrivs på tre nivåer
	Hälsofrämjande arbete
	Förebyggande arbete
	Åtgärdande arbete

	Arbetsmiljö
	Skolans systematiska arbetsmiljöarbete

	Hälsofrämjande och förebyggande arbete kring levnadsvanor
	Sex och samlevnad
	Alkohol, narkotika, dopning och tobak
	Goda matvanor och fysisk aktivitet
	Sömn

	Att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa
	Skolan är en viktig arena
	Skyddsfaktorer som främjar psykisk hälsa
	Elever med extra sårbarhet 
	Psykisk ohälsa
	Elevhälsans uppgifter för elever med psykisk ohälsa
	Att skapa en bra skolsituation för en elev med psykiska problem
	Självmord och självmordsförsök
	Självskadande beteende
	Ätstörningar

	Skolfrånvaro
	Främja skolnärvaro

	Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
	Kort om skolans ansvar 
	Två former av stödinsatser
	Elevhälsan
	Hur uppmärksammas behov av stödinsatser?
	Särskilt stöd

	Mottagande i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och specialskolan
	Beslut om mottagande i grund- och gymnasiesärskolan samt i specialskolan
	Utredning inför beslut om mottagande
	Integrerade elever
	Övrigt om anpassning och lärotider
	När en mottagen elev inte tillhör målgruppen

	Elever med autismspektrumtillstånd eller adhd
	Elever med autismspektrumtillstånd

	Hälsobesök
	Syftet med hälsobesök 
	Matvanor och fysisk aktivitet
	Sömnvanor
	Speciella insatser för inflyttade barn
	Tidpunkter och innehåll för hälsobesöken
	Skolsköterskans öppna mottagning

	Vaccinationer
	Skolhuvudmannens ansvar
	Vårdnadshavares samtycke krävs

	Referenser
	Bilaga 1. Deltagare arbetsprocessen
	Bilaga 2. Underlag för vägledningen
	Bilaga 3. Elevhälsans framväxt – en kort historik
	Bilaga 4. Skollagen om elevhälsa
	Bilaga 5. Regelverk för elevhälsan
	Bilaga 6. Olika sömnproblem
	Bilaga 7. Screening
	Bilaga 8. Specifika hälsoundersökningar
	Bilaga 9. Regelverket för elevhälsan
	Lagar och förordningar
	Föreskrifter och allmänna råd 




