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Svar på remiss gällande Börja med barnen! Följa upp hälsa 

och dela information för en god och nära vård (SOU 

2021:78) 

 

Inledning 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tillstyrker utredningens förslag och 

delar utredningens bedömningar. SPSM ser positivt på att utredningen 

genomgående har ett barns- och funktionsrättsperspektiv och utgår från ett 

salutogent synsätt.  

SPSM kommenterar bara de delar av utredningens bedömningar och förslag som 

SPSM bedömer är av störst betydelse utifrån myndighetens uppdrag. 

5.1 Uppföljning av barn och ungas hälsa 

SPSM delar utredningens bedömning och tillstyrker utredningens förslag. SPSM 

instämmer i att det är nödvändigt att inkludera elevhälsans medicinska insatser i 

hälsodataregister, för att få ett helhetsperspektiv på barn och ungas hälsa.  

Det är enligt SPSM av största vikt att möjliggöra systematisk uppföljning för att 

kunna ta fram statistik och utveckla ett hälsovårdsprogram som följer och främjar 

barn och ungas hälsa och utveckling. Detta är särskilt angeläget när det gäller barn 

och unga med funktionsnedsättning. Samtidigt måste uppföljningen ske genom ett 

system som skyddar den personliga integriteten och som följer intentionerna i 

FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. 

5.2 Förtydliga om uppgifter om hälsovård i kvalitetsregister 

SPSM tillstyrker förslaget och delar bedömningen. SPSM menar att det är viktigt 

det tydligt framgår hur elevhälsans medicinska insatser fångas upp i förhållande 

till kvalitetsregistren. Detta för att främja möjligheterna till en helhetssyn på barns 

och ungas utveckling och ett sammanhållet hälsovårdsprogram.  
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5.3.1 Uppdrag till Socialstyrelsen att stödja genomförandet av 

den nationella hälsovårdsreformen 

SPSM tillstyrker förslaget. Särskilt fokus bör läggas på att stödja elevhälsans 

medicinska insatser och ungdomsmottagningarnas hälso- och 

sjukvårdsverksamhet.  

5.3.4 Inspektionen för vård och omsorg bör granska barn- och 

ungdomshälsovårdens verksamhet 

SPSM delar utredningens bedömning.  

SPSM vill uppmärksamma att de brister i samverkan mellan elevhälsan, 

primärvård och barn- och ungdomspsykiatrin, som utredningen tar upp, kan ge 

upphov till en särskild sårbarhet för barn och unga med funktionsnedsättning. 

 

Sakkunniga har i detta ärende varit Emma Morawski, Kristina Tinglöf och Lena 

Hammar. Föredragande har varit Eva Klubb Degsell. I den slutliga 

handläggningen har även juristen Rebecka Pomering deltagit. 

 

För Specialpedagogiska skolmyndigheten 
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