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Praksisbaserede abstracts
Titel
Hälsosamtal i skolan, Norrlandstingens gemensamma arbete för att implementera
en elevhälsodatabas i Norrland

Type af præsentation (det skal fremgå, om der er et særligt ønske
i forhold til posterpræsentation eller mundtlig præsentation i
delplenum eller workshop)
Muntligt

Tema (ENTEN et eller flere af de oplistede temaer - ELLER
beskrivelse af et andet tema)
Tema 5 Sundhed gennem partnerskaber

Forfatter - inkl. institution/organisation og emailadresse
Anna Gidlund, Folkhälsoenheten, Landstinget Västernorrland,
anna.gidlund1@lvn.se
Eva Söderberg, Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen,
eva.soderberg@regionjh.se

Stikordsliste (for emne/fokus)
Hälsosamtal i skolan, elevhälsodata, regional och lokal samverkan,
elevhälsoenkät, implementering, Norrlandstingen

Særlig læring/særlig succes (hvorfor er projektet/indsatsen et
vigtigt bidrag ved konferencen? - evt. i stikord)
Vid en workshop kommer vi att presentera lärdomar, både framgångsfaktorer och
fallgropar, av att samverka mellan olika huvudmän för att skapa en gemensam
metod för att samla in och rapportera elevhälsodata som underlag för
folkhälsoinsatser lokalt och regionalt.

Baggrund (kontekst, problembeskrivelse, problemstilling og
formål)
Norrlandstingen påbörjade 2012 ett formaliserat samarbete för att skapa en
norrlänsgemensam elevhälsodatabas. Uppdraget kom från Folkhälsocheferna och
en arbetsgrupp med folkhälsoplanerare och statistiker har sedan bedrivit arbetet
fram till och med årsskiftet 2016/17.
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Målgrupper/deltagere
Elever
Elevhälsan
Skolhuvudmän
Landsting/Region

Centrale aktiviteter/indsatser
Samverkan mellan norrlandstingen och de fyra länens kommuner runt
uppbyggnation av webbapplikation och elevhälsodatabas inklusive juridiska
lösningar för att mellan olika huvudmän samarbeta om elevhälsodata.

Forventninger til resultater/effekter (evt. forandringsteori)
Enhetlig metod och jämförbar elevhälsodata i Norrland.

Faktiske resultater – og hvorfor projektet/indsatsen opfattes som
en succes
En norrlänsgemensam elevhälsodatabas. Skolsköterskor i hela Norrland genomför
hälsosamtal utifrån ett gemensamt elevhälsoformulär. Svaren i formuläret
registreras sedan i en elevhälsodatabas. Elevhälsodata används som
planeringsunderlag på skol-, kommun-, läns- och Norrlandsnivå. Bland annat
används underlag från elevhälsodatabasen som indikatorer för uppföljning av
barns hälsa i Folkhälsopolitiskt program för Norrlandstingen 2015-2017.

Proces – inkl. evt. barrierer/løsninger og justeringer i forhold
forventninger
Samverkan för ett Norrlänsgemensamt Hälsosamtal i skolan har utmanat och
uppmuntrat ny praktik (skolsköterskornas och folkhälsoplanerarnas arbete), nya
IT-lösningar, juridik och en norrlänsgemensam styrgrupp för Hälsosamtalet i
skolan. Olika förutsättningar hos olika huvudmän har både lett utvecklingen
framåt och bromsat andra processer.

Vedlagt dokumentation eller henvisning til netadresse/webside
https://www.lvn.se/Vard-o-halsa/Fakta-och-rad/Landstingetsfolkhalsoarbete/Halsosamtal-i-skolan/

