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SYV-nätverket 

Anteckningar 2021-09-24, kl.13.00-15.00 
Plats: Digitalt möte via Teams 
 

Anteckningar 
 
Välkomna till SYVnätverket                      13.00-13.05 
 
Vägledarens roll i elevhälsoteam                   13.05-13.40 
 
PAUS                                13.40-13.55 
 
Vägval för framtiden, trender som påverkar det kommunala och 
regionala uppdraget fram emot 2030                 13.55-14.40 
 
Information och omvärldsbevakning                 14.45-15.00 
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Inbjudna till dagens möte 
Louise Paulsson, Ale 
Therese Olsson, Ale 
Emma Bresche Hellström, Alingsås 
Linda Westler, Alingsås Kan ej delta 
Eleine Håmark, Göteborg Kan ej delta 
Therese Af Donner, Göteborg Kan ej delta 
Åsa Rindbäck, Göteborg 
Jürgen Martens, Göteborg NY! 
Glenn Castenbladh Rafors, Härryda Kan ej delta 
Lina Gustafsson, Härryda 
Mikaela Åström, Kungsbacka NY! 
Sanna Andersson, Kungsbacka NY! 
Camilla Dichter Hakkarainen, Kungälv NY! 
Johanna Bojlert, Kungälv Deltar tillfälligt 
Maria Allerdahl, Lerum 
Ann-katrin Johannsson, Lilla Edet 
Mari Lundberg, Lilla Edet Kan ej delta 
Sofia Grimberg, Mölndal 
Elin Gustafsson, Mölndal Kan ej delta 
Katrin Algotsson, Partille 
Carina Pedersen, Stenungsund 
Louisiana Hanna, Stenungsund 
Vakant, Tjörn 
Lina Häggman, Öckerö 
 
Päivi Malmsten, Ordförande 
Sandra Ström, GR, Sekreterare 
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Vägledarens roll i elevhälsoteam                    13.05-13.40 
 
Vid en deltagarenkät som gjordes hos SYVnätverket vintern 2020/2021, inkom önskemål om 
att ta upp frågan om SYVs medverkan och roll i skolans elevhälsoteam, EHT. 
 
Gruppen delades in i rum med 3-4 deltagare i varje, och fick under 15 min diskutera frågorna: 
1. Vad kan du bidra med som SYV i elevhälsoarbete? 
2. Hur bör man arbeta som SYV i elevhälsoarbete, var går gränsen gentemot andra 
professioner? 
innan de sedan återkopplade resonemanget i storgrupp. 
 
1. Vad kan du bidra med som SYV i elevhälsoarbete? 
Ingen i första gruppen ingick i EHT, bland annat av resursskäl. Flera tycker det är bra att inte 
ingå. En utav deltagarna hörde nyss vid en föreläsning kommentaren att SYV inte ingå i EHT 
med anledning av att SYV inte är hälsofrämjande på samma sätt som andra professioner. 
Reaktioner på det, då flera anser det motsatta. Fördelar med deltagande är att det skapar 
nätverksmöjligheter att vara med mer i skolan och i hela skolans ansvar. 
 
I den andra gruppen var vissa med, andra inte. Kunna ge ett objektivt synsätt, och vara elevens 
röst i frågor som uppkommer. Kan få kunskap om elev tidigare och kan vara mer förberedd vid 
kommande samtal. 
 
I den tredje gruppen var med i EHT, och har erfarenhet av att inte vara med. Ibland kan man 
känna sig överflödig, men det är säkerligen detsamma även för andra professioner. Man får 
reda på saker i tid. 
 
I den fjärde gruppen satt de med i EHT allihop, och poängterar hur viktigt det är att veta vilken 
del som är min. Ibland kan elev ”vägra” gå till viss profession eller viss person och kan då starta 
hos annan person i EHT. Ibland har övriga professioner inte tanken vidare i vad konsekvenser 
kan bli av ex ändrade studieplaner, flera har erfarenhet av detta. EHT kan fungera olika bra; 
fantastisk grupp och vara riktigt dåligt fungerande. 
 
2. Hur bör man arbeta som SYV i elevhälsoarbete, var går gränsen gentemot andra 
professioner? 
Gruppen behöver tydliggöra gränserna tillsammans med andra i EHT, prata om SYVs roll oh 
gräns gentemot andra professioner.  
Hur fint det kan vara att man möts i gråzonerna, vem av oss är bäst lämpad att ta detta med 
denna elev, vem passar bäst? 
Hjälpa varandra att hitta gränserna, är man inte med i EHT kan de andra ”hitta på” vad SYV ska 
hjälpa till med. De elever man pratar om är ofta tacksamma att man faktiskt vet lite om dem 
redan innan, ”oskrivet blad” är inte ofta till fördel. 
På vissa arbetsplatser saknas riktlinjer. SYV är hela skolans ansvar, men elevhälsa är också 
hela skolan ansvar. 
 
Mer information: 
Sandra Hasselgrens och Evelina Franssons examensarbete Studie- och yrkesvägledare i 
välfungerande elevhälsoteam - En kvalitativ studie om hur vägledare bidrar med 
hälsofrämjande och förebyggande arbete genom elevhälsan, 2020. 
 
 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1492128&dswid=8844
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1492128&dswid=8844
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1492128&dswid=8844
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Vägval för framtiden, trender som påverkar det kommunala och 
regionala uppdraget fram emot 2030                 13.55-14.50 
 
Vägval för framtiden är en omvärldsanalys som beskriver 10 trender som påverkar det 
kommunala och regionala uppdraget fram emot 2030. Det är den fjärde omvärldsanalysen som 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, presenterar och analysen utgör professionella 
bedömningar tillsammans med handledningsmaterial. 
 
Vägval för framtiden består av tre delar; film, omvärldsanalys samt handledningsmaterial. 
 
Vi tittar tillsammans på filmen; https://youtu.be/PXoo75tY3Z8 
Gruppen delas in i rum om 3-4 deltagare i varje, och fick under 25 min diskutera frågor utifrån 
utskickat handledningsmaterial för trenden Ökat behov av livslångt lärande. 
Återkoppling skedde i storgrupp tillsammans med inskickade ifyllda handledningsmaterial, se 
bilder nedan. 
 
Frågorna var: 
1. Vilka tecken ser vi på att trenden existerar? 
2. Hur kommer trenden påverka oss och hur hanterar vi den? 
 
Anteckningar: 
Val görs hela tiden; du väljer tröja, mat att äta etc. SYV kan hjälpa till att ta med väljandet 
vidare, varför gjorde jag som jag gjorde? Slippa hamna i ”det bara blev så” eller att det är någon 
annans fel. 
 
Vår profession får inte alltid det utrymmet vi tycker behövs, och känslan av att inte räcka till. 
Ibland hör andra verksamheter utifrån av sig om att komma och göra föreläsningar etc, att 
andra har koncept de vill sälja in. Vissa yrkeskategorier kan tycka att ”vi kan göra detta så 
slipper vi”, och SYV kan tappas där. 
 
Hur formell utbildning ibland kan upplevas viktigare än andra erfarenheter och kompetens hos 
individ. Det kanske inte behövs mer utbildning, utan att bättre ta vara på det individen har. 
Sänka trösklarna från näringslivets sida. Livslångt lärande kan bli fokus på det man lär sig ”i 
skolan”. Att lära sig av vardagen syns inte alltid på CVt. Ofta brist på arbetskraft, men inte ”tid” 
att ta in prao eller praktikanter, det blir en ond spiral. 
 
Yrken förändras, ex fanns influencers inte för några år sedan, och andra har i princip försvunnit 
eller ersatts av andra. Risker med vissa digitala SYV-tjänster som blir en ren matchningstjänst 
och ersätter det personliga mötet. 

https://youtu.be/PXoo75tY3Z8
https://youtu.be/PXoo75tY3Z8


   

5 (7) 

SYV-nätverket 

Anteckningar 2021-09-24, kl.13.00-15.00 
Plats: Digitalt möte via Teams 
 
 

 
 

 
  



   

6 (7) 

SYV-nätverket 

Anteckningar 2021-09-24, kl.13.00-15.00 
Plats: Digitalt möte via Teams 
 

 
 

 
 
 
 
  



   

7 (7) 

SYV-nätverket 

Anteckningar 2021-09-24, kl.13.00-15.00 
Plats: Digitalt möte via Teams 
 
Information och omvärldsbevakning                  14.45-15.00 
 
Nytt datum för den nationella valideringskonferensen i Göteborg, 23-24 mars 2022, 
Att praktiskt arbeta med validering. 
Information och länk bifogas anteckningarna 
 
Från den 23 september har elevwebben indra2.se nytt utseende och en förbättrad stabilitet och 
prestanda för att bättre hantera elevernas gymnasieval. Visning kommer att ske för berörda vid 
informationsträff för SYV senare i höst 
 
Gymnasiedagarna 4e dagen: 
fel information hade kommit ut, men det är den 18 november som gäller och inget annat. 
 
 

 
Inbjudan, anteckningar och övrigt material från SYV-nätverkets möten återfinns på 
www.goteborgsregionen.se.  

 
/Sandra Ström 
sekreterare 
 

 

http://www.grkom.se/Utbildning
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