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Sammanfattning 

Fysioterapeuterna vill tacka för möjligheten att lämna synpunkter på kommissionens 

betänkande. Fysioterapeuterna avgränsar sitt remissvar till kapitel 9.3 ”En stärkt och 

mer tillgänglig elevhälsa”.  

Sammanfattningsvis delar vi kommissionens syn att elevhälsan utgör en viktig del i 

skolans samlade arbete för elevers välbefinnande, utveckling och lärande. Vi delar 

också kommissionens bedömning att elevhälsan utgör en viktig resurs för skolans arbete 

med elevers välbefinnande, utveckling och lärande. 

Dock anser Fysioterapeuterna att kommissionens analys av elevhälsan är otillräcklig 

och därmed att kommissionens förslag för en stärkt och mer tillgänglig elevhälsa är 

otillräckliga för att uppnå elevhälsans mål. 

 Fysioterapeuterna rekommenderar att följande tillägg bör göras i Skollagen (2010:800): 

-  I 25 § Elevhälsans omfattning, bör tilläggas fysioterapeut.  

 

Nedan utvecklar vi vårt resonemang kring kommissionens förslag och vår 

rekommendation. Inledningsvis belyser vi ett område inom elevhälsan som vi anser 

behöver lyftas fram tydligare i kommissionens betänkande. 

 

 



 

 

Barn och unga med särskilda behov 

Kommissionen belyser i sitt betänkande vikten av en elevhälsa av god kvalitet till alla 

barn och särskilt dess betydelse för elever med särskilda behov och svårigheter att 

tillgodogöra sig undervisning. Dock saknar vi i kommissionens betänkande en analys av 

elevhälsans roll för dessa barn och unga och ett förslag för att stärka likvärdigheten. Ca 

40% av alla elever behöver särskilt stöd någon gång under sin skolgång. De flesta barn 

och elever med funktionsnedsättning går i ordinarie skola, ibland helt eller delvis i 

särskild grupp1. I Myndigheten för delaktighets samlade uppföljning av 

funktionshinderspolitiken konstateras att skolorna brister i att ge elever med 

funktionsnedsättning det särskilda stöd de har rätt till. Vidare framkommer att många 

lärare inte har möjlighet att ge det stöd som behövs eftersom de saknar kompetens, stöd 

från speciallärare och lämpliga hjälpmedel2. Dessutom visar en undersökning från 2015 

att 25% av de elever med rörelsehinder saknade tillgång till anpassade läromedel och 

andra lärverktyg utifrån sina behov3. 

Avsaknaden av anpassade hjälpmedel innebär en risk att barnen begränsas och hämmas 

i sin utveckling. För att elever ska kunna tillgodogöra sig hela sin utbildning är det 

viktigt att hjälpmedel finns på plats redan då utbildningen startar samt att man får 

tillgång till nya hjälpmedel om behoven förändras under utbildningens gång. Att lyckas 

i skolan har ett starkt samband med framtida möjligheter att etablera sig i arbets- och 

samhällslivet. 

I utredningen På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i 

hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43) slås fast att elevhälsans kompetens och 

tvärprofessionella samarbete har stor betydelse för att skapa en god miljö för elevernas 

kunskapsutveckling och personliga utveckling och att elevhälsan ska stödja lärarna och 

medverka i det förebyggande arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer. Vidare skriver utredningen i sin analys att det är problematiskt att de 

yrkesgrupper (bland andra fysioterapeuter, arbetsterapeuter och logopeder) som arbetar 

med hjälpmedel och kompensatoriska förebyggande insatser inom vården sällan ingår 

inom elevhälsan. Utredningen fastslår att det finns en tydlig förbättringspotential i att 

stärka elevhälsan med dessa yrkesgrupper.  

Fysioterapeuterna står bakom utredningen På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och 

effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen förslag att stärka kompetensen med fysioterapeut 

inom elevhälsan. 

Kapitel 9.3.2 Kommissionens förslag och bedömningar 

                                                   

1 Skolverket (2015). Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning – En sammanställning av 

forskning, utvärdering och inspektion 1994–2014 
2 Myndigheten för delaktighet (2015). Samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken – Hur är läget 

2015? 
3 Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (2015) År efter år av väntan. 



 

 

Vi välkomnar förslaget att skolans uppdrag att främja elevers hälsa och välbefinnande 

förtydligas i läroplanen. Dock anser vi att kommissionens analys och bedömning av 

elevhälsan är otillräcklig och därmed att förslagen för en stärkt och mer tillgänglig 

elevhälsa behöver utvecklas.  

 

I bedömningen saknar vi en analys av två av vår tids största hälsoutmaningar, fysisk 

inaktivitet och övervikt bland barn och unga. Fysisk inaktivitet är den fjärde största 

orsaken till förtida död och den bidrar med 2,1 procent av sjukdomsbördan i världen och 

med 5,5 procent i Europa4.  

 

Fysisk aktivitet är därmed en av de absolut viktigaste faktorerna att påverka i 

hälsofrämjande syfte. Eftersom endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av 

flickorna i Sverige är tillräckligt fysiskt aktiva5 är behovet av hälsofrämjande åtgärder 

vad gäller fysisk aktivitet akut. Dessutom visar en rapport från 2002 att fysiska 

hälsoproblem bland barn i Sverige är i genomsnitt 60 procent vanligare bland socialt 

mindre gynnade barn jämfört med mer gynnade. Psykiska problem är 70 procent 

vanligare och riskfaktorer för ohälsa 80 procent vanligare6. Även om siffrorna är gamla 

visar de tydligt att socioekonomiska faktorer har betydelse för barn och ungas hälsa och 

att förutsättningarna för god hälsa bland barn och unga är ojämlik.  

 

I Skolinspektionens rapport av elevhälsan 20157 framkom att skolornas förebyggande 

och hälsofrämjande arbete mycket sällan omfattas av en tydlig strategi och ett 

systematiskt utvecklingsarbete. Fysioterapeuterna anser att det är grundläggande att 

elevhälsan stärks med sådan kompetens att ett strategiskt hälsofrämjande arbete kan 

utföras. Vidare anser Fysioterapeuterna att elevhälsan måste in i det dagliga arbetet i 

klassrummet för att kunna jobba förebyggande och hälsofrämjande och att elevhälsans 

personal ges möjlighet att arbeta tvärprofessionellt med bland andra lärarna.    

 

Betydelsen av elevhälsans hälsofrämjande uppdrag, både vad gäller jämlik hälsa och 

lärande, får inte underskattas. Som exempel vill vi uppmärksamma att elevhälsan i 

Norge har utvecklat riktlinjer för hur fysisk aktivitet ska inkluderas i det hälsofrämjande 

uppdraget, se nedan: 

 

                                                   

4 Folkhälsomyndigheten Fysisk inaktivitet-ett farligt beteende 2017 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/fysisk-inaktivitet-ett-skadligt-beteende/  
 
5 Centrum för idrottsforskning (2016) De aktiva och de inaktiva-om ungas rörelse i skola och på fritid 

http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2017/06/Fa-unga-ror-sig-tillrackligt.pdf 
6 Statens folkhälsoinstitut (2002) Sociala skillnader i ohälsa bland barn och ungdom i Sverige 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/65a971cb1fee46a2a90fa0fae05e9ff7/2002-13-

sociala-skillnader-i-ohalsa.pdf. 
7 Skolinspektionen (2015) Rapport 2015:05 Elevhälsa.Elevers behov och skolans insatser 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar

/2015/elevhalsa/15-04-elevhalsa-rapport.pdf 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/fysisk-inaktivitet-ett-skadligt-beteende/
http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2017/06/Fa-unga-ror-sig-tillrackligt.pdf


 

 

Elevhälsan (Skolhelsetjenste) ska: 

 • bidra till att åtgärder vidtas för att barn och ungdomar har goda och säkra möjligheter 

att vara fysiskt aktiva i skolan, i samhället och på vägen till och från skolan  

• Initiera samarbete med skolan för att främja och underlätta fysisk aktivitet och 

förbereda skriftliga vägledande dokument och handlingsplaner inom detta område  

• Ta upp fysisk aktivitet och stillasittande i möten med elever och föräldrar 

 

I Norge har man också valt att inkludera fysioterapeut i elevhälsan då det är en 

profession som har specifik kompetens i relationen mellan anpassad fysisk aktivitet och 

hälsa.  

 

Fysioterapeut ingår inte i den svenska elevhälsan idag. Av Sveriges 290 kommuner är 

det färre än fem som har en fysioterapeut anställd inom elevhälsan. Vi vet dock att 

elevhälsan idag remitterar ett flertal barn och unga till fysioterapeut inom primärvården. 

Dessa fysioterapeuter vittnar enstämmigt om att deras åtgärder hade blivit mer effektiva 

och mindre kostsamma om de hade funnits inkluderade i elevhälsan; tiden från remiss 

till åtgärd hade kunnat kortas och det tvärprofessionella samarbetet, inte minst med 

lärarna, hade kunnat utnyttjas bättre. Dessutom innebär detta att fysioterapeuters 

kompetens att arbeta hälsofrämjande med förebyggande insatser på gruppnivå inte 

utnyttjas. Istället begränsas kompetensutnyttjandet till behandlande åtgärder på 

individnivå.  

 

Fysioterapeuter har en specifik kompetens att visa på sambandet mellan anpassad fysisk 

aktivitet och hälsa. Denna kompetens används flitigt inom häls-och sjukvården idag och 

borde vara tillgänglig även för barn och unga inom elevhälsan.   

   

Förslag 

Fysioterapeuterna föreslår att följande tillägg bör göras i Skollagen (2010:800): 

- Skollagen (2010:800) Elevhälsans omfattning 25 § bör tilläggas fysioterapeut.  

 

Med vänlig hälsning   

 
Stefan Jutterdal  

Förbundsordförande 

Fysioterapeuterna  
  



 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

   


