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INLEDNING
Riksföreningen för skolsköterskor är en professionell sammanslutning för skolsköterskor som
företräder professionens kunskapsområde med syfte att;
- medverka till hälso- och sjukvårdens utveckling
- främja forskning, utveckling och utbildning inom elevhälsans medicinska insats
- klargöra och belysa gällande normgivning och regelverk som styr verksamheten för den

medicinska insatsen i elevhälsan
- främja samarbete med Riksföreningar och nätverk inom Svensk Sjuksköterskeförening samt
andra organisationer och myndigheter
Verksamhetsberättelsen har utformats utifrån verksamhetsmålen i Riksföreningens verksamhetsplan
2014-2017.

STYRELSEN
Vid årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, väljs styrelsen vilken sedan leder
verksamheten. Styrelsens sammansättning har efter årsmötet 9 maj 2014 varit som följer:
Agnetha Fredin, Hörby - ordförande
Susann Magnusson, Uddevalla - vice ordförande och redaktör
Marina Lundquist, Lindesberg - kassaförvaltare
Christina Leach, Värmdö – kongressansvarig
Lena Wessén, Östersund – medlemsansvarig
Elisabet Lithammer, Västerås - redaktör
Eva Sundbom, Luleå – sekreterare
Birgitta Iström, Stenungsund - webmaster
Charlotte Friberg, Åhus - kongressansvarig
Styrelsen har haft sex styrelsemöten under året, varav två möten kombinerats med styrelsemöten
med Svenska Skolläkarföreningen.

LEDNING AV ELEVHÄLSANS
MEDICINSKA INSATS
Riksföreningen skall stödja skolsköterskor, chefer med verksamhetsansvar/ledningsansvar samt bidra till deras
kompetensutveckling. För att tillförsäkra en god och säker elevhälsa för elevhälsans medicinska insats i
skolhälsovård krävs såväl professionella skolsköterskor som ett bra ledarskap.

Ett av Riksföreningens viktigaste uppdrag är att klargöra och belysa gällande lagar och föreskrifter,
det vill säga, den normgivning och det regelverk som styr verksamheten för den enskilda
skolsköterskan och/eller huvudmannen för elevhälsans medicinska insats. Riksföreningen har under
året arbetat för det genom att:
- belysa vikten av ett kompetent ledarskap för elevhälsans medicinska insats i remisser som
besvarats
- utse och uppmärksamma Maria Håkansson, Östra Göinge, 2013 års Trans-ver-sal stipendiat
för hennes ledarskap
- fortlöpande besvara frågor som inkommer till styrelsen via e-post gällande bland annat
ledarskap och lagstiftning

KOMPETENSUTVECKLING
Riksföreningen skall verka för att utveckla skolsköterskans specifika omvårdnadskompetens ur ett
hälsofrämjande folkhälsoperspektiv med kvalitetstänkande. För att säkerställa att den medicinska insatsen i
elevhälsan har en god, säker och hög kvalitet behövs kompetensen och den professionella rollen tydliggöras.
Yrket som skolsköterska ställer stora krav på förmåga till självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt,
mångkulturellt- och professionellt kunnande.

Riksföreningen bidrar med kompetensutveckling inom professionen och verksamhetsområdet.
Riksföreningen har under året arbetat för det genom att:
- utkomma med tidningen, Skolhälsan, 4 nummer per år. Tidningen har ett stort utbud av
artiklar som berör skolsköterskans kompetensområde
- uppdatera Riksföreningens hemsida och Facebook med aktuell information
- arrangera skolsköterskekongressen i Stockholm. Kongressen besöktes av 1395 deltagare
- arrangera posterutställning i samband med kongressen där skolsköterskor kunde ta del av
utställarnas projekt, uppsatser och studier
- utse och uppmärksamma ”Årets skolsköterska 2013”, Helen Rafstedt Jonsson från Lund

HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE OCH
FORSKNING
Riksföreningen skall öka kunskapen om evidensbaserade metoder, det hälsofrämjande arbetet och
skolsköterskans uppdrag samt stödja forskning och utvecklingsarbeten. För att främja hälsa och det
hälsofrämjande arbetet inom elevhälsans medicinska insats krävs att skolsköterskor omsätter och använder
kunskap/evidensbaserade metoder som finns inom området.

Riksföreningen har under året arbetat för det genom att:
- besvara remisser från myndigheter såsom Socialstyrelsen och Utbildningsdepartementet
- informera kontinuerligt om forskning och utvecklingsprojekt via Riksförenings hemsida och
Facebook
informera kontinuerligt om forskning och utvecklingsprojekt i tidningen, Skolhälsan
delta i regeringsprojekt med SSF gällande förebyggande mot kroniska sjukdomar, med
inriktning mot barn- och ungdom
styrelseordförande invals som ledamot i Folkhälsomyndighetens insynsråd

Kvalitetsutveckling nationellt och
internationellt
Riksföreningen skall stödja nationella och internationella kontakter samt bidra till att utveckla skolhälsovården.
En god och säker elevhälsa inom den medicinska insatsen, förutsätter en samverkan som överbryggar gränser
internt och/eller externt samt främjar kontinuitet inom verksamheten.

Riksföreningen har under året arbetat för det genom att:
- besvara remisser från myndigheter såsom Socialstyrelsen och Utbildningsdepartementet
- delta i projektgrupp med Skolverket och Socialstyrelsen i framtagande av
”Vägledningsdokument för elevhälsan”
- samarbeta med ” Nordiskt samarbete för sjuksköterskor ” [NoSB] som arbetar med barn
- arrangera en nordisk konferens inom NoSB på temat ”lyssna på barnen”
- samarbetsmöte NoSB
- lämna in en ansökan om att få starta ett Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans
medicinska insatser (EMQ) i samverkan med Svenska Skolläkarföreningen. Beslut om att
bevilja medelstilldelning till EMQ kom i december 2014
- utdela Riksförening stipendium till:
Helen Almquist, Lerum, till studieresa
Christina Stenhammar, Uppsala, studie ”Tallriken med fokus på övervikt och
grönsakskonsumtion”
Inger Lundholm, Luleå, Tobakskonferens i Umeå
Elisabeth Ragnarsson, Umeå, utbildning ”Mäta barns hälsa”
- representera Riksföreningen vid ordförandekonferens arrangerad av Svensk
sjuksköterskeförening [SSF]
- samverka med andra Riksföreningar och nätverk inom [SSF] samt andra organisationer och
myndigheter
- delta på Barnallergiforumdagen
- medverka i debatter om frågor kring elevhälsans medicinska insats på lokal-, regional- och
nationell nivå i media
- representera Riksföreningen i:
- Socialstyrelsens referensgrupp att ta fram en kunskapsöversikt för ADHD
- Socialstyrelsen konsensusgrupp för framtagande av läkemedelsbehandling av ADHD hos
barn och vuxna.
- Socialstyrelsens arbetsgrupp för framtagande av kunskapsstöd för kvinnlig könsstympning
av flickor och kvinnor
- Self Harm and Eating Disorders Organization [SHEDO] som referens i deras arbete att
utarbeta ett informationsmaterial
- Socialstyrelsens referensgrupp ”Barn som far illa eller riskerar att fara illa”
- Adjungerad i ”Nationellt kvalitetsregister för Barnhälsovården, BHVQ)(
- Arbetsgruppen för cervixcancerprevention, regionalt cancercenter
- Referensgrupp gällande vaccinuppföljning på Smittskyddsinstitutet (SMI)
- Referensgrupp gällande regeringsuppdrag om kommunikation och vaccination
- Referensgrupp för vaccinationsregister
- Arbetsgrupp gällande Nationell elevhälsodatabas, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
- Referensgrupp gällande Pertussis, SMI
- som sakkunnig i Socialstyrelsens gällande Hepatit
- Riksföreningen stödjer Tobacco Endgame

EKONOMI
Årsbokslutet redovisar ett överskott på 152 547,21 kronor. Förlagstjänst, support till hemsidan,
bokföring samt tjänster av kongressbyrå köps in av Riksföreningen. Styrelsen avsatte år 2014
200 000 kronor inför Riksföreningens 70-årsjubuleum.

STYRELSENS INTERNA ARBETE
Arbetet som styrelsemedlem är stimulerande, inspirerande och utvecklande men också krävande
gällande tid och engagemang. Styrelsens olika uppdrag kräver varierande grad av tidsåtgång och
kompetens. Vid årsmötet 2014 invaldes fyra nya ledamöter. Flera av Riksföreningens rutiner har
granskats och reviderats, i syfte att ha hög kvalitet och effektivisera.
Riksföreningen har under året arbetat för det genom att:
- uppdatera dokumentet ”PM för styrelsearbete”
- startat försäljning av profilprodukter via nätet
För en fortsatt stabil ekonomi har Riksföreningen
- planerat inför framtida annonsering på hemsidan
- öka medlemsantalet
En uppgift som styrelsen har är att värna om varumärket för Riksföreningen för skolsköterskor.
Riksföreningen har under året arbetat för det genom att:
- starta Facebookkonto för att sprida aktuell information och medlemskontakt
- stödja ”Rätten till vård för papperslösa”, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och
Narkotikafrågor [KSAN], Nätverket för Barnkonventionen, Migränförbundet samt Astma och
allergiförbundet
- välja gåvor till kongressens föreläsare som stödjer Riksföreningens intentioner
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