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    Ärendenummer ÅLR 2019/3102 
 
 
Utlåtande avseende utkast till Landskapslag om barnomsorg och grundskola 
    
Utkastet till landskapslag har distribuerats till berörda personer inom ÅHS primärvård. 
P.g.a. kort svarstid har tyvärr de yrkesverksamma inte haft möjlighet att ta ställning till 
ärendet inom utsatt tid. Därför är utlåtandet knapphändigt. 

I detta utlåtande tar vi ställning till de paragrafer som ÅHS berörs av och kan ha 
synpunkter på; d.v.s. hur elevhälsan är organiserad och dess uppgifter. 

1§ 

Ur lagtexten framgår inte helt klart på vilket sätt det sektoröverskridande samarbetet 
ska genomföras – tänker man sig en gemensam enhet för skolhälsa? 

5§ 

Vi anser att det är ett bra försök att garantera alla åländska barn rätt till kurator- och 
psykologtjänster. Det är särskilt viktigt att även hemundervisade barn få samma 
rättigheter som andra barn.  

Man beskriver i denna paragraf vilka yrkeskategorier som ska verka inom elevhälsan. På 
fastlandet har man i många kommuner, och även i Sverige, anställt sjukskötare med 
inriktning psykiatri och placerat ut dessa på skolor. Det verkar vara en bra åtgärd för att 
öka vuxennärvaron i skolorna och erbjuda möjligheter till samtal för att minska den 
psykiska ohälsan hos unga. Vi föreslår att man i denna paragraf skulle öppna upp för att 
även andra yrkeskategorier kan vara aktuella. 

 

11§ 

Vi tycker det är bra att man med denna lag förtydligar att det finns möjlighet att 
informera kurator och psykolog om ett barn mår dåligt, utan att invänta 
vårdnadshavares godkännande. 

 

13§ 

§29 i landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård, kapitlet om hälsofrämjande 
verksamhet, fastställer skolhälsovårdens uppgifter, vilka ytterligare definieras i 
landskapsförordningen (2015:28). 
  

http://www.ahs.ax/
mailto:info@ahs.ax


 
 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webb  
Centralförvaltning Doktorsvägen vxl (018) 5355 (018) 538 533 förnamn.efternamn@ahs.ax www.ahs.ax 
PB 1091    info@ahs.ax 
AX-22111 MARIEHAMN      2 

 
 Skolhälsovårdens uppgifter är  
1) att främja elevernas hälsa och att förebygga psykisk ohälsa,  
2) att främja en sund och trygg skolmiljö och välbefinnandet i skolan,  
3) att följa med och främja elevernas uppväxt och utveckling samt deras hälsa och välfärd  
årligen,  

4) att stödja elevernas föräldrar och vårdnadshavare i fostringsarbetet,  
5) att tillhandahålla mun- och tandvård för eleverna, i vilken ingår kontroll av munhälsan 
minst tre gånger samt enligt det individuella behovet,  
6) att i ett tidigt skede identifiera och stödja elevens behov av särskilt stöd eller 
undersökningar,  
7) att stödja egenvård av långvarigt sjuka barn i samarbete med övrig personal inom 
elevvården samt vid behov hänvisa barnet till ytterligare undersökningar och fortsatt vård,  
8) att tillhandahålla de specialundersökningar som är nödvändiga för att konstatera elevens 
hälsotillstånd samt  
9) att ordna förebyggande tobaks-, alkohol-, och drogarbete. 

Däremot är sjukvård inte en väsentlig del av skolhälsovårdens uppgifter. Det blir därför 
oklart varför skolhälsovårdaren ska vara tillgänglig dagligen, och på vilket sätt. Ska 
hälsovårdaren finnas i skolan, eller kunna komma på plats vid behov? Ska 
skolhälsovårdaren då förflytta sig från en annan arbetspunkt?  

Bedömning av vårdbehov utförs i enlighet med §20 i landskapslagen av en yrkesutbildad 
person. I praktiken utförs bedömning av vårdbehov på Hälsocentralerna. 

Skolhälsovårdarens närvaro i skolorna viktig och bidrar till att främja de allmänna målen 
med skolhälsovård. Det ingår i verksamhetens karaktär att vara tillgänglig i skolan så 
mycket som möjligt. Att lagstifta om ökad tillgänglighet med oklart syfte är 
kontraproduktivt och tar resurser från övrigt arbete inom den preventiva sektorn. 

 

Mariehamn, den 17 maj 2019 

Tora Woivalin 

Klinikchef 

Ålands hälso- och sjukvård 
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