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Plats: digitalt möte via teams 

Anteckningar 
 

Mötet öppnades 

1. Inledning och presentation av nya deltagare                                              

Ordförande inledde mötet och hälsade alla välkomna. Ett extra välkomnande riktades till 

de nya deltagarna i nätverket.  

2. Information om arbetet med elevhälsodatabas inom VGR                

Charlotta Sundin Andersson, regionutvecklare på VGR, samt Krister Arlinger, IT-strateg, 

på VGR berättade om arbetet med en regiongemensam elevhälsodatabas inom VGR.  

 

Arbetet med elevhälsodatabasen görs inom ramen för projektet Elevens hälsa i fokus som 

har pågått sedan 2013. Tre delmål som lyfts fram för projektet är likartat arbetssätt runt 

hälsosamtal och datainsamling, regiongemensamma elevhälsoenkäter och 

regiongemensam elevhälsodatabas. Nyligen har projektet genomfört en pilot i Uddevalla 

kommun. En spridningskonferens där erfarenheter från Uddevalla lyfts fram äger rum 

den 20 maj, se särskild inbjudan till konferensen. 

Ur följande dialog lyftes frågor kring bland annat tidplan och samverkan med FVM 

(Framtidens vårdinformationsmiljö). Charlotta och Krister berättade att de försöker 

påverka elevhälsodelen inom FVM samt att tidplan för respektive kommun påverkas till 

viss del av vilket journalsystem man har idag. Likaså kommer kostnadsbilden se lite olika 

ut beroende på nuvarande journalsystem, det stora inköpet står VGR för men 

kommunerna behöver komplettera för personella resurser.  

=> För detaljer kring kostnad och tidplan eller andra frågor kontakta Charlotta: 

charlotta.s.andersson@vgregion.se 

 

Bilderna samt inbjudan till konferensen bifogas anteckningarna. 

3. Återkoppling angående arbetet med VGR-uppdrag                             

Annica Garpebring, Alingsås, gav en återrapportering från uppdraget med revidering av 

överenskommelse från 2008 gällande ansvar för hjälpmedel. Underlaget som är 

framtaget inom ramen för uppdraget är godkänd och ute för beslut. De som ingår i 

överenskommelsen är förskola, förskoleklass, grundskola, grundsär, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, daglig verksamhet inom LSS, hälsosjukvård inom VGR och kommunal 

hälsovård. Syftet är att tydliggöra ansvar för hjälpmedel.  

 

Annica gjorde ett särskilt medskick till nätverket gällande definitioner och ansvar och 

skillnad mellan personligt hjälpmedel för det dagliga livet och pedagogiska hjälpmedel.  

Det har även förts diskussioner under arbetets gång gällande grundutrustning och 

personligt förskrivna hjälpmedel samt vad som gäller kring dubbelförskrivning.  

 

Överenskommelsen är nu i beslutsprocess hos VGR där underlaget lyfts vid det politiska 

samrådsorganet (SRO) senare i april och går därefter vidare till huvudmännen för beslut 

mailto:charlotta.s.andersson@vgregion.se


   

 

  2 (5) 

Nätverket för barn- och elevhälsa 

Anteckningar, 2021-03-12, Kl 08.30-12.00 

Plats: digitalt möte via teams 

både inom VGR och de 49 kommunerna. Nätverket tackade Annica för hennes bidrag i 

arbetet.  
 

4. Tema: Frånvaro och fullföljda studier                                                    

 

Arbetsgruppen som hade förberett temat inledde och gav en bakgrund till dagens 

upplägg. Planen är att arbeta med temat fullföljda studier utifrån olika perspektiv i ett par 

möten framåt, dagens fokus blir mer övergripande. I arbetsgruppen ingick Pernilla 

Lundmark, Stenungsund, och Anna Orvefors, Tjörn. 

 

Arbetsgruppen lämnade över ordet till Stina Bergman Lindskog och John Nelander som 

är projektledare inom ramen för GR:s arbete med fullföljda studier. Stina och John 

poängterade betydelsen av en nära samverkan med nätverket i syfte att kunna lyssna in 

perspektiv från barn- och elevhälsan och gav en bakgrund till GR:s arbete med fullföljda 

studier. 

 

2011 startade ett projekt som hette GR Dropouts, vilket blev starten för det regionala 

arbetet med fullföljda studier. Nästa steg blev Plug In i samverkan med SKR med 

finansiering från ESF. Från början låg mycket av fokus på gymnasieåldrar och 

studieavbrott till att nu också inkludera tidigare åldrar och främjande arbete. Nästa steg i 

det regionala arbetet är en ESF-finansierad förstudie som syftar till att undersöka vilka 

förutsättningar och vilken kompetens skolpersonal har för att möta behoven hos elever i 

riskzon för att inte fullfölja sina studier – i synnerhet elever med psykisk ohälsa och 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I detta arbete kommer Nätverket för barn- och 

elevhälsa kunna vara med och lämna inspel. 

 

John gav även en beskrivning av definitionen av fullföljda studier och hur begreppet kan 

skilja sig mellan skolformer. Skiftet i perspektiv och förändrat fokus har tex inneburit att 

man gått från skolk till problematisk skolfrånvaro och i stället för att motverka 

studieavbrott pratar man om att främja fullföljda studier. Nya nyckelbegrepp som lyfts 

fram i sammanhanget är närvarokultur och skolanknytning.  

 

Utifrån Göteborgsregionens 10-åriga arbete med frågan om fullföljda studier har ett 

teoretiskt ramverk växt fram och framgångsfaktorer har identifierats. En av dessa är 

betydelsen av att identifiera elevens skolanknytning. I USA finns mycket forskning på 

området och där lyfts skolanknytning fram och dess motsats skoldistansering för att tidigt 

kunna identifiera behov och sätta in insatser. I projektet Plug Innan användes fyra 

dimensioner för att screena elevers skolanknytning: beteende, akademiskt, kognitivt och 

affektivt.    

 

Stina beskrev de framgångsfaktorer som har identifierats från Plug In till Plug Innan.  

Dessa är tillsammans verksamma insatser för att stärka elevers skolanknytning:  

- att alltid utfå från elevens behov, sedan addera aspekter av samverkan, flexibilitet, 

undervisningens kvalitet, bemötande samt koll och uppföljning.  

 

Avslutningsvis visades bild av hur olika nivåer av insatser kan användas för att stärka 
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skolanknytningen.  

 

Andra passet i temapunkten utgjordes av diskussioner i smågrupper, följande frågor 

belystes: 

- Utifrån lagförtydligandet från 2018 om skyldighet att utreda frånvaro, hur ser arbetet 

ut i din kommun på olika nivåer kopplat till SPSM:s triangel? 

- Vilken plats har närvarofrågan i det systematiska kvalitetsarbetet?  

Ses det tex som en mjuk eller hård fråga? 

- Vilka arbetssätt och dokument används i kommunerna kring närvaroplaner/ 

frånvaroutredningar?  

 

Ur diskussionen som följde lyftes bland annat: 

- Frågan ses både som hård och mjuk, hård när det gäller statistik och mjuk när det 

gäller identifiering av åtgärder som ofta utgår ifrån identifiering av problem, behov av 

få ihop de båda perspektiven 

- Koppla ihop med SKA-arbetet 

- Pandemin har försvårat arbetet med att följa upp frånvaro och fullföljda studier, vissa 

elever har ökad registrerad närvaro som behöver följas upp 

- Behov av att fokusera mer på de yngre åldrarna 

- Fysiska lärmiljön är viktig 

- Hur får vi in tidig och bra föräldrasamverkan? Ofta finns en historik redan från 

förskolan, hur kan information överlämnas på ett bra sätt redan vid övergången från 

förskola?  

- Göteborg har statistik utifrån sin lämna- och hämtaapp 

- Behov av att utveckla den sociala kartläggningen, lätt att hamna i den pedagogiska 

och den medicinpsykologiska 

- Behov av struktur på huvudmannanivå och att stödja skolorna med huret 

- Barnhälsoteam för de lägre åldrarna 

- Bredda kompetensen bland personalen, förstudie börjar 1 april, koppla på Barn- och 

elevhälsonätverket 

- Stödmaterial kring skolanknytningsbegreppet  

Avslutningsvis konstaterades att det finns många spår att följa upp i det fortsatta 

tematiska arbetet i nätverket inom ramen för ämnet fullföljda studier. Nämndes särskilt 

behov av tidiga insatser och föräldrasamverkan och behovet av att bredda kompetensen 

bland personalen då det skett förskjutningar i frågan samt metoder och stöd för att 

inkludera frågan mer i det systematiska kvalitetsarbetet. Lyftes även att det är flera som 

är på gång att starta upp närvaroteam.  

 

Kommande arbetsgrupp kommer att utgöras av Anna Orvefors, Åsa Hansen Algar och 

Gunilla Cederberg som tar fram förslag på fördjupning och diskussionsfrågor inför nästa 

nätverksmöte utifrån dagens dialog samt kompletterar med inspel från Stina och John. 

Liksom tidigare blir temapunkten både erfarenhetsutbyte och möjlighet att koppla på det 

strategiska arbete som görs inom frågan i regionen och på så sätt spetsa nätverksarbetet 

ytterligare. 
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5. Aktuell statlig utredning:                                                                        

- Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete 

samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, SOU 2021:11 

 

Den 26 februari kom slutbetänkandet (länk) som redovisar uppdraget att kartlägga och 

analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång 

till elevhälsans professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka 

särskolan.  

 

Nätverket ser positivt på att elevhälsan kopplas till kunskapskraven och vill gärna följa 

frågan framåt. I sammanhanget nämndes även en annan utredning som också berör barn- 

och elevhälsa: En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (länk).  

6. Övriga frågor eller tips från nätverket                                                   

 

Gunilla Cederberg tipsade nätverket om en konferens om bland annat utredningar kring 

ADHD som bidrog till en del förtydliganden om ansvar, se mer här.  

 

Ingela Andersson tipsade om ny överenskommelse (VGR, VästKom): Samverkan för 

barns och ungas hälsa som ska innehålla riktlinjer och tydliggörande av roller och 

ansvarsfördelning, överenskommelsen bifogas anteckningarna.  

7. Mötet avslutades 

Ordförande tackade nätverkets deltagare för givande dialoger och avslutade mötet.  

Nästa nätverksmöte äger rum den 28 maj.                       

    

                      

 

 

 

  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/02/sou-202111/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/en-sammanhallen--god-och-nara-vard-for-barn-och-unga/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/webbsandning-lanseringskonferens-for-nationellt-vard-och-insatsprogram-for-adhd/
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Deltog 
Helena Balte, Alingsås, ordförande  

Gustav Leandersson, Ale  

Åsa Hansen Algar, Alingsås  

Gunilla Cederberg, Härryda  

Helena Jonsson, förskola, Göteborg 

Linda Sinclair, förskola, Göteborg 

Filippa Norlin Wiedel, grundskola, Göteborg  

Christina Olsson, Kungsbacka  

Linda Bjälkenborn, Kungälv  

Ingela Andersson, Lerum  

Maria Amström, Partille  

Pernilla Lundmark, Stenungsund  

Anna Orvefors, Tjörn  

Anna Bondemark, Öckerö 

 

Deltog ej 
Cecilia Fossan, Kungsbacka  

Marie Wilhelmsson, Härryda  

Emilie Torbjörnsdotter, Lerum  

Leif Gardtman, Lilla Edet  

Maria Fritzon Ölander, Mölndal  

Anette Karlsson, Stenungsund  

 

 

 

 


