RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR
Swedish Association of School Nurses

Verksamhetsberättelse 2017

Riksföreningen för skolsköterskor är en professionell sammanslutning för skolsköterskor
som företräder professionens kunskapsområde med syfte att:
 medverka till verksamhetens utveckling
 främja forskning, utveckling och utbildning inom elevhälsans medicinska insats
(EMI)
 klargöra och belysa gällande normgivning och regelverk som styr EMI
 främja samverkan med sektioner 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 27 april 2017 bestått av följande
förtroendevalda:
Ordförande Agnetha Fredin, verksamhetschef EMI Malmö stad
Vice ordförande och redaktör Susann Magnusson, enhetschef EMI Uddevalla kommun
Kassör Eva Sundbom, skolsköterska Luleå kommun
Sekreterare Ulrika Brännström, skolsköterska Skellefteå kommun
Kongressansvarig Charlotte Friberg, verksamhetschef Academedia grundskolor
Kongressansvarig Christina Leach, verksamhetschef EMI Nacka kommun
Redaktör Carina Strömqvist, skolsköterska Helsingborg stad
Webbmaster Christina Stenhammar, verksamhetschef elevhälsan Uppsala kommun
Medlemsansvarig Elisabet Lithammer, skolsköterska Västerås stad
Styrelsen har haft sex styrelsemöten under året, varav två möten kombinerats med arbetsmöte med
styrelsen för Svenska Skolläkarföreningen.
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Ledning av elevhälsans medicinska insats
Riksföreningen skall stödja skolsköterskor, skolsköterskor med ansvar för ledningsuppgifter och
verksamhetschefer inom EMI samt bidra till kompetensutveckling. För att tillförsäkra en god och
säker elevhälsa för EMI 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 EMI i remisser som besvarats
-Kongressen 2017 innehöll ett spår med specifika seminarier i ledarskapet i EMI
-fortlöpande besvara frågor som inkommer till styrelsen via e-post, gällande bland annat ledarskap
och lagstiftning
-Föreningen brukar tilldela stipendium för gott ledarskap men för året 2016 hade endast en sökande
inkommit när tiden för ansökan gått ut och styrelsen beslutade därför att inte tilldela något
Transversal stipendium för 2016.

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:

-arrangera skolsköterskekongress, i Stockholm. Kongressen 2017 besöktes av 1568 deltagare
-arrangera posterutställning i samband med kongressen 2017
-uppdatera Riksföreningens hemsida och Facebook med aktuell information
-Under 2017 har Skolhälsan publicerats digitalt i pdf format på föreningens hemsida.
- Föreningen brukar utse Årets skolsköterska. Ingen utsågs 2016 på grund av för få nominerade.

Hälsofrämjande arbete och forskning
Riksföreningen skall öka kunskapen om evidensbaserade metoder, det hälsofrämjande arbetet och
skolsköterskans uppdrag samt stödja forskning och utvecklingsarbete. För det hälsofrämjande
arbetet inom EMI 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 Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen,
Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet. Under 2017 har Riksföreningens styrelse
besvarat åtta remisser.
-informera kontinuerligt om nya riktlinjer, forskning och utvecklingsprojekt via tidningen Skolhälsan
och Riksföreningens hemsida och Facebook
-delat ut stipendier för hälsofrämjande arbete och forskning

Kvalitetsutveckling nationellt och internationellt
Riksföreningen skall stödja nationella och internationella kontakter samt bidra till att utveckla EMI.
En god och säker medicinsk elevhälsa 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 Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen,
Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet
- samarbetsmöte med NoSB (Nordiskt samarbete för sjuksköterskor som arbetar med barn)
-fortsätta arbetet med Nationellt kvalitetsregister för Elevhälsans medicinska insatser (EMQ) i
samverkan med Svenska Skolläkarföreningen.
- Styrelsen har deltagit vid School Nurses International (SNI) i San Francisco i juli 2017 och utsågs att
anordna SNI för 2019. En arbetsgrupp är utsedd och har påbörjat arbetet inför 2019.

Riksföreningen har under året arbetat för kvalitetsutveckling nationellt
genom att representera Riksföreningen i samband med:
-ordförandekonferens arrangerad av Svensk sjuksköterskeförening
-Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma och sektionsträff
-samverkan med andra riksföreningar och sektioner inom Svensk sjuksköterskeförening
-medverkan i debatter om frågor kring EMI på lokal-, regional-och nationell nivå i media
-seminarium med fokus på barns och ungas hälsa, Folkhälsomyndigheten
-referensgruppen för de Nationella vaccinationsprogrammen, Folkhälsomyndigheten
-arbetsgrupp gällande Nationell elevhälsodatabas, Sveriges Kommuner och Landsting
-arbetsgrupp gällande nationellt kvalitetsregister för neuropsykiatriska sjukdomar, Karolinska
Institutet
-Folkhälsomyndighetens insynsråd
-Säker suicidpreventions styrgrupp samt deltagit i två pilotprojekt
-konferens, Nationell samling mot hedersvåld och förtryck
-konferens, Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete och utbildning

-Öppna jämförelser för barn och- ungas psykiska hälsa, Socialstyrelsen
-behovsinventering av för barn och unga, Socialstyrelsen
-projekt Psychosocial Support for Promoting Mental Health and Well-being among Adolecent Young
Carers, medverkat och föreläst på konferensen
- hearing angående Skolverkets och Socialstyrelsens regeringsuppdrag om utvecklingsarbete för
tidiga och samordnade insatser för barn och unga
- referensgrupp om elevhälsa och stöd, Utbildningsdepartementet, Skolmyndigheten,
Socialdepartementet och Socialstyrelsen.
- Pep Forum Karolinska Institutet, beslutsfattare från näringsliv, offentlig sektor och ideella
organisationer
- redaktionsråd för EMI frågor på 1177 och UMO
-deltagit vid skolläkardagarna
-Barn och ungas psykiska hälsa MUCF och Nordens välfärdscenter
Ekonomi
Årsbokslutet redovisar ett överskott på 271000 kr. Förlagstjänst, support till hemsidan, bokföring
samt tjänster av kongressbyrå köps in av Riksföreningen.

Styrelsens interna arbete
Arbetet som styrelsemedlem är stimulerande, inspirerande och utvecklande, det är även krävande
gällande tid och engagemang. Styrelsens olika uppdrag kräver varierande grad av tidsåtgång och
kompetens. Flera av Riksföreningens rutiner har granskats och reviderats, i syfte att eftersträva en
hög kvalitet och effektivitet. Riksföreningen har under året arbetat för det genom att:
-utvecklat ett årshjul för stöd och struktur i styrelsens arbete
-besluta att ledningsdagarna år 2017 och 2019 kommer att ligga samtidigt som kongressen
-beslutat om nytt medlemssystem för att spara tid och förenkla arbetsuppgiften för medlemsansvarig
-gått över från dropbox till google drive

För en stabil ekonomi har Riksföreningen:
-vid varje styrelsemöte ser över det ekonomiska läget
- försökt hålla hög kvalitet på kongress, tidning, hemsida som leder till ökat medlemsantal och
rekordhögt deltagarantal på kongressen.

En uppgift som styrelsen har är att värna om varumärket för Riksföreningen för skolsköterskor.
Riksföreningen har under året arbetat för det genom att:
-revidera, aktualisera och snabbare uppdatera hemsidan

-använda Facebookkonto för att sprida aktuell information och medlemskontakt
-välja gåvor till kongressens föreläsare, som stödjer Riksföreningens intentioner

Slutord

Valberedningens sammanställning från november 2017 bedömer att Riksföreningen är en väl
fungerande förening som både utvecklar sin verksamhet och driver medlemmarnas frågor i
diverse sammanhang där styrelsen representerar föreningen på ett professionellt sätt.
Styrelsen tar ödmjukt emot dessa omdömen och ser fram emot ett nytt spännande
verksamhetsår 2018.
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