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Kära vänner, 

Det känns som ett stort förtroende att få avsluta den här konferensen! Jag kommer direkt från 
Vimmerby och tillkännagivandet av årets ALMA-pristagare. Som ni säkert redan sett har årets pris 
gått till den belgiska bilderbokskonstnären Kitty Crowther.  

Kitty Crowther är både illustratör och författare, som bor och verkar i Belgien. Hon föddes i Bryssel 4 
april 1970 och ska alltså snart fylla 40. Det innebär att hon är av våra yngsta pristagare hittills. 
Hennes pappa kommer från England och hennes mamma från Sverige. Kitty Crowthers produktion 
omfattar ett 35-tal titlar främst utgivna på franska och belgiska förlag. Några av hennes böcker finns 
på svenska, men jag hoppas att priset kommer att leda till att många fler nu översätts. Det är de 
verkligen värda! 

När Kitty Crowther vid ett tillfälle fick frågan om vem hon var svarade hon: 

”Om jag var tvungen att välja ett ord för att beskriva mig själv skulle det vara historieberättare. Jag 
har genomströmmats av berättelser så länge jag kan minnas. Böcker var min trygghet, min bubbla.” 

Kitty Crowther har en hörselnedsättning, som upptäcktes sent. Hon utvecklade en talförsening och 
började inte tala förrän vid fyra års ålder. I stället började hon tidigt kommunicera i bild. Hon ritade 
och målade med hjälp av allt material hon kom åt. Hon säger själv att bildspråket på det sättet blev 
hennes förstaspråk, och att det förblivit det sedan dess.  

Också som vuxen har hon behållit barnets enkla och samtidigt sensibla sätt att framställa sina bilder. 
Hon har en restriktiv repertoar av verktyg, där blyerts, tusch och färgpennor är hennes främsta 
redskap. Trots denna skenbara enkelhet når hon ett personligt tilltal, som berör åtminstone mig på 
djupet. Hon skriver och illustrerar för barn, men äktheten i uttrycket gör att också jag som vuxen har 
svårt att värja mig.  

Den bok av Kitty Crowther som jag först fick en personlig relation till var La Visite de Petite Mort från 
2004. Boken finns ännu inte på svenska, men jag fann en dansk översättning, som jag blev mycket 
förtjust i. Det sammanföll med att vi drabbats av sorg i min egen familj. Boken, som ännu inte finns 
på svenska, är inspirerad av Schuberts stråkkvartett Döden och flickan. Det är en underbar och 
underfundig liten berättelse om Den lilla Döden, som visar sig vara ett barn, och Den lilla Dödens 
vänskap med en flicka som den just hämtat. Boken finns i dansk översättning (Døden og englen), och 
det är bara att hoppas att den snart kommer på svenska.  



Jag har förskrivit den här boken flera gånger till familjer som drabbats av sorg. Eller förskrivit… tipsat 
kanske är ett bättre ord. Men genom mitt arbete i ALMA-juryn har jag fått en bra överblick över 
aktuell barn- och ungdomslitteratur, och därför har det blivit naturligt med mycket bokprat i mina 
kontakter med elever och familjer. Jag gjorde en liten sammanställning över min 
läkemedelsförskrivning under mina två sista år som skolläkare och kunde då se att jag då och då 
skrev ett recept – men att jag dubbelt så ofta föreslog en bok. När det skett har jag alltid gett tid för 
ett återbesök, där jag samtalat med barnet om boken. Några av de samtalen hör till de bästa jag haft. 

Vid ett tillfälle föreslog jag en elvaårig flicka att läsa Døden og englen. Hon hade mist sin äldre bror, 
som varit sjuk länge. Hon såg först misstrogen ut – ”bilderbok… jag är ju elva!” Och så på danska till 
råga på allt. Men hennes föräldrar hjälpte henne, och de läste boken tillsammans. På återbesöket 
träffade jag henne ensam. ”Boken var jättebra”, sa hon. ”Jag tyckte om att man kan leka med döden. 
Tror du man kan det?”  

”I fantasin i alla fall”, sa jag. ”Ja, det är så jag menar förstås”, sa hon. ”I fantasin. Men fantasin är ju 
också verklig. Jag pratar med min bror. I fantasin alltså. Och då har jag berättat om boken för 
honom.”  

Därmed är jag inne på den första delen av mitt egentliga ärende idag – och den handlar om 
skolläkaren som kompanjon. Eller, om ni så vill, som elevernas förtrogne. För så har jag alltid sett på 
min uppgift – att vara den som eleverna kan vända sig till i stort som smått. Och den som alltid i 
första hand försöker se verkligheten utifrån elevens perspektiv. Identifikationen är alltså viktig. Ett 
verkligt möte, eller ett Jag-Du-möte för att använda Martin Bubers vokabulär, måste alltid vara 
målet. I detta läge är elevens kommentar: ”Du verkar ju fatta…” min bästa bekräftelse. 

Denna strävan är inte på något sätt unik för skolläkaren. Jag kan tänka mig att flera av er redan 
tänker: ”Men är inte det i första hand skolsköterskans uppgift? Hon finns ju på plats och är närmare 
eleverna än vi som läkare har möjlighet till!” Jo, visst är det så, och jag vore den siste att vilja tona 
ner skolsköterskans betydelse. Men att vara en elevens förtrogne ser jag som en gemensam uppgift 
för oss båda. 

I min bok Elevhälsa börjar i klassrummet finns en genomgående berättelse för att illustrera det som 
jag menar är ett gott elevhälsoarbete. Den handlar om Elias, elva år. Han har en komplicerad 
hemmasituation efter en tidig skilsmässa i familjen. I skolan visar han tecken på bristande 
impulskontroll, och efter en tids skolvägran kommer utredningen igång. Det visar sig, bland mycket 
annat, att Elias också har en APD, alltså en auditiv perceptionsstörning, som gör det svårt för honom 
att hantera röriga miljöer med starka ljudintryck.  

I ett tidigt skede av utredningen gör jag på egen hand ett hembesök, och det visar sig ge några viktiga 
och oväntade nycklar till bättre förståelse av pojkens situation. Berättelsen har verklighetsbakgrund, 
och de flesta som läst boken har varit positiva till den som helhet. Men några har ifrågasatt just 
skildringen av skolläkarens roll. ”Att göra hembesök som skolläkare, är det verkligen realistiskt? Hur 
hinner du med det? Hur många barn har du haft ansvar för egentligen?” 

Jag har svarat som det är. Att jag kanske varit lyckligt lottad under mina år i Örnsköldsvik och på 
Rosengård i Malmö med rimligt många barn att ansvara för och uppbackning av väl fungerade 
elevhälsoteam. Men att jag också fått göra hårdhänta omprioriteringar för att få tid och utrymme för 



det jag tycker har varit det viktigaste i mitt jobb: att i alla sammanhang jag kommit åt ge ett 
folkhälsovetenskapligt perspektiv på arbetet i skolan.  Och att samtidigt ägna mig åt de allra mest 
krävande elevärendena med multifaktoriell bakgrund. Och då har jag sett de hembesök jag då och då 
gjort som en god investering, också tidsmässigt, eftersom jag vid ett enda hembesök kan få mer 
information än vid fem konsultationstillfällen på skolläkarens mottagning.  

Hembesöket, liksom samtalet på tumanhand med en elev, har varit mitt sätt att nå fram till ett 
verkligt möte och etablera den typ av kompanjonskap med eleven som jag strävat efter och som jag 
sett som en nödvändig förutsättning för att komma vidare.  

Jag ska inte trötta er med för många fallbeskrivningar, men jag vill ändå säga några ord om Kim. Han 
var 14 år när jag mötte honom under mitt arbete som skolläkare i Örnsköldsvik. Anledningen var en 
långvarig skolvägran. Genom olyckliga omständigheter hade ett behandlingsarbete på barnpsyk 
totalhavererat, och nu vägrade både Kim och hans föräldrar all fortsatt kontakt med den 
mottagningen. Den enda som Kim accepterade att ha kontakt med var hans mentor, som då och då 
gick hem till honom med skoluppgifter. Men också hon var nu allvarligt bekymrad, eftersom hon 
upplevde Kim som deprimerad. 

Jag fick, efter en del resonerande, tillåtelse att komma hem. Jag tänkte att min viktigaste uppgift var 
att försöka motivera Kim och hans föräldrar till fortsatt kontakt med barnpsyk och ett annat 
behandlingsteam där. Men redan efter mitt första besök insåg jag att det bara var att skrinlägga de 
planerna. I stället tog en annan bild form, genom samtal med Kim och hans mentor: Kim hade under 
en längre tid varit utsatt för en ovanligt elakartad form av systematisk utfrysning, där både elever och 
ett par lärare spelat en aktiv roll. Här fanns mycket att jobba med, och när väl elevhälsoteamet insett 
vidden av denna problematik sattes också ett sådant arbete igång på skolan. 

Kim var verkligen deprimerad, och jag var till en början rejält orolig för honom. Han hade haft en del 
suicidala tankar men inga mer utvecklade självmordsplaner. Av Kim fick jag tillåtelse att diskutera 
hans ärende med chefen på barnpsyk, Kent-Åke Enström, som jag hade och har stort förtroende för. 
Kent-Åke kom sedan att fungera som min handledare under de kommande månaderna.  

Jag gjorde sammanlagt fem hembesök hos Kim. Redan vid andra besöket kom vi in på det som sedan 
till stor del dominerade våra fortsatta samtal, nämligen Kims intresse för manga. Det var innan 
mangakulturen gjort sitt stora intåg i svenska ungdomars värld. Jag visste mycket litet om manga och 
såg alltså en chans att lära mig mer. Och Kim var en utmärkt instruktör. Han måste vid den här tiden 
ha varit åtminstone Norrlandsmästare i ämnet! Dessutom var han en riktig bildkille, som nu hade 
börjat rita en egen variant på en av mangaserierna.  

Jag talade med skolans bildlärare, som genast blev intresserad. Vid mitt sista hembesök fick hon 
komma med, och tillsammans med Kim gjorde vi då en plan för hans återkomst till skolan. Hans 
comeback började med en liten utställning och en presentation för både lärare och elever om manga. 
Det blev flera bakslag i det här arbetet, men det gick till slut. Många fler än jag lade ner ett stort 
arbete på detta. Men jag tror faktiskt att det kompanjonskap vi från början utvecklade tillsammans, 
Kim och jag, var en av förutsättningarna för att det hela skulle lyckas. Ett kompetent arbete med 
skolans arbetsmiljö var en annan, där inte minst skolans psykolog visade prov på sin kompetens när 
det gäller att arbeta med grupprocesser.  



Det är viktigt att mitt tal om kompanjonskap inte missförstås. Det handlar inte om att tona ner min 
läkarroll och bli något slags kompis i stället. Det handlar mer om det som Martin Buber benämner 
som förmågan att hantera ”en bipolär situation med ensidig omfattning” – en pendling mellan 
positionen att vara en nära förtrogen som i själva mötet tar sikte på det vi just då har gemensamt, i 
det här fallet vårt gemensamma intresse för manga, och positionen att vara den vuxne, och läkaren, 
som vet vad jag gör och tar fullt ansvar för vad som händer i detta möte. I det här fallet gällde det att 
bedöma och värdera Kims depression liksom att värdera möjligheten av andra förklaringar inom 
främst det neuropsykiatriska området till Kims tendens att isolera sig och hans till synes lite ”nördiga” 
intresse för manga.  

Jag nämnde vikten av samarbete med pedagogen och det övriga elevhälsoteamet, och därmed är vi 
inne på tema nummer 2: Skolläkaren som institution.  

För några veckor sedan var jag inbjuden att delta i ett presseminarium som anordnades av Svenska 
föreningen för Psykisk Hälsa (Sfph). Temat var Vad har hänt med barnperspektivet? och seminariet 
leddes av Per Anders Rydelius. Först talade Annika Holm från Majblomman om barnfattigdom. Så var 
det Hugo Lagercrantz’ tur. Han berättade om det reformprogram för ett återupprättat 
barnperspektiv, som han redogjorde för vid Riksstämman häromsistens – en serie punkter med 
uppfriskande men delvis kontroversiellt och inte alltid evidensbaserat innehåll. I samband med det 
berörde han förhållandena i skolan. Han såg den sjunkande kunskapsnivån och oron i klassrummen 
som stora misslyckanden. En del av skulden lade han på en nedrustad skolhälsovård. Och så kom han 
in på skolläkaren av idag: 

”Förr var det fint att vara skolläkare”, sa han. ”Då var det till och med lite status att vara det. Men hur 
ser det ut idag? Vad har vi för skolläkare egentligen? Inte särskilt uppmuntrande, när man ser sig 
omkring. Hur många av dem har till exempel disputerat? Knappast någon! Jämför med de läkare som 
tjänstgör på min klinik. Där har hälften redan disputerat, och resten är på väg att göra det.” 

Han menade vidare att ingen förbättring var i sikte, så länge skolhälsovården låg i händerna på 
okunniga politiker och rektorer ute i kommunerna. Enda möjligheten att upprusta skolhälsovården 
på nytt var att lyfta ut den ur skolans organisation och knyta den direkt till barnklinikerna.  

Sedan var det min tur. Något provocerad kunde jag inte låta bli att presentera mig som ”en av dessa 
skolläkare utan status”, varvid Hugo teaterviskade så att alla kunde höra det: ”Ja, men du är ju 
docent, för fan!” Jag replikerade att jag känner ett inte så litet antal skolläkare, som, docenter eller 
inte, har bred kompetens inom sitt område och stort engagemang för det de gör. De gör ett viktigt 
arbete i skolan idag! Visst ska vi diskutera skolläkarinstitutionen, men att vid ett presseminarium av 
det här slaget dissa en hel yrkeskår kunde jag inte se någon riktig mening i. 

Men - i detta slutna sällskap ska naturligtvis frågan tas upp. För Hugo kanske har rätt!? Eller?  

Skolläkarens roll, skolhälsovårdens ställning i förhållande till den övriga elevhälsan, skolöverläkarnas 
vara eller inte vara – allt detta har ju, inte minst inom Skolläkarföreningen, diskuterats livligt under 
de senaste åren. De faktiska förhållandena som skolläkaren arbetar under har redan de gett 
tillräckligt underlag för diskussion. Men till det kommer vad som rörts upp i kölvattnet efter den 
statliga utredningen Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19), propositionen Hälsa, lärande och 
trygghet (2001/02:14) - och så nu senast arbetet med en ny skollag. 



Något förenklat kan man kanske urskilja två olika positioner i debatten. Utifrån den ena betonas, 
precis som av Hugo Lagercrantz, skolhälsovårdens särart jämfört med annan verksamhet i skolan. Vi 
läkare, liksom för övrigt också våra sjuksköterskor, kommer från hälso- och sjukvården och har vår 
professionella hemvist där, och vi arbetar till och med under en egen lagstiftning, Hälso- och 
sjukvårdslagen. Redan detta gör det svårt för oss att med bibehållen integritet underordna oss det 
regelsystem och den kultur som finns i skolan. De flesta läkare är rädda om denna medicinska 
identitet och den tillhörighet som den ger – med andra möjligheter till forskningsanknytning och 
avancemang. Kommunaliseringen av skolan har snarast bidragit till att öka den känsla av 
främlingskap som en skolläkare kan uppleva, när förvaltningschefer och rektorer börjar peka med 
hela handen.  

En konsekvens av detta synsätt är att man söker lösningen snarare i uppbyggnad av ett parallellt 
system vid sidan av skolan, i någon form knutet till landstinget. Några har föreslagit en utbyggnad av 
familjecentralen, där BVC kompletteras med en liknande enhet för ungdomsmedicin – och hit skulle 
då skolhälsovården föras. Det innebär i så fall en total skilsmässa mellan skolan och skolhälsovården, 
i varje fall rent administrativt.   

Från en helt annan position, som jag för övrigt själv har känt mig mer besläktad med, betonas i stället 
vikten av att vi som läkare finns inom systemet skolan, om vi ska bli legitima där och kunna göra vår 
röst hörd. Ska vi kunna påverka skolan som elevernas arbetsmiljö och få gehör för våra 
folkhälsovetenskapligt förankrade tankegångar måste vi ha den legitimiteten. Och då måste vi också, 
både bokstavligt och organisatoriskt, finnas på plats. 

Jag ska gärna medge att jag argumenterat från en gynnad position. Under flera år arbetade jag som 
skolöverläkare i Örnsköldsvik. Jag rekryterades dit av en förvaltningschef med ett ovanligt 
engagemang för elevhälsans frågor – Jan Roxén, sedermera generaldirektör för Specialpedagogiska 
institutet. Jag fick en stabsfunktion med mitt rum placerat strax intill förvaltningschefens. En ovanligt 
väl utbyggd elevhälsa, som jag var verksamhetschef för, och en stark ledningsfunktion, där 
elevhälsans frågor hela tiden fanns högt på dagordningen, gjorde det roligt och meningsfullt att 
jobba. Mitt intryck var att just min placering, som en i förvaltningschefens egen stab, lade grunden 
för det inflytande jag faktiskt fick. Och det bästa stödet fick jag faktiskt från några drivande rektorer 
med starkt personligt engagemang för sårbara barn.  

En liknande erfarenhet fick jag under mina tre år som skolläkare på Rosengård. Också här fick jag en 
stabsfunktion med mitt rum placerat strax intill barn- och ungdomschefen, Leif Åhlander. När jag 
kom till Rosengård var varje rektor verksamhetschef för skolhälsovården på sin skola – en helt 
omöjlig konstruktion, som innebar att jag hade fem olika verksamhetschefer att försöka samarbeta 
med. Men sedan detta snabbt ändrats, så att barn- och ungdomschefen blev verksamhetschef med 
det medicinska ledningsansvaret delegerat till mig, fick jag arbetsförhållanden som gav mig både 
frihet och stort inflytande.  

Med dessa erfarenheter som grund var det lätt för mig att se fördelarna med ett system där 
skolläkaren finns inne i skolans organisation och nära knuten till förvaltningschefens stab. Men jag 
vet alltså att jag varit privilegierad, mest på grund av ren tur men kanske också i någon mån 
beroende på att jag var så pass etablerad att det var svårt att köra över mig. För den kontakt jag haft 
med kollegor runt om i landet har visat att förhållandena för många av dem inte varit jämförbara 
med mina. Jag har mött skolläkare som stångat sin panna blodig mot en oförstående förvaltningschef 



som prioriterat helt andra frågor än de som har med elevhälsa att göra. Och, kanske vanligare – jag 
har också talat med kollegor som visserligen haft stöd från sin förvaltningschef, men där denna haft 
en så svag position i den egna organisationen att enstaka rektorers tämligen godtyckliga inställning 
och nyckfulla agerande raserat många goda initiativ.  

Frågan är om det går att finna en kompromiss, ett slags tredje ståndpunkt, där båda dessa 
positioners erfarenheter kan tas till vara. Jag vill ändå tro det. Vi befinner oss just nu i norra 
Västerbotten. Om vi ger oss inåt landet och kommer till orter där jag tidigare varit konsulterande 
barnläkare, jag tänker på orter som Sorsele, Tärnaby, Malå och Vilhelmina, har jag svårt att se andra 
eller bättre lösningar än att distriktsläkaren också i framtiden är skolläkare och fungerar som 
skolsköterskans medicinskt sakkunnige partner och backup. Att Bjurholm, Sveriges minsta kommun, 
under många år kunde ha en docentkompetent barnläkarspecialist som skolläkare på Castorskolan 
får väl ändå räknas som ett undantag!  

I städerna, som Piteå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik, menar jag att en skolöverläkare, knuten till 
förvaltningschefens stab, fortfarande väl försvarar sin plats. Och sedan får man väl, precis som nu, 
söka olika lösningar på hur och av vem det övriga skolläkararbetet ska bedrivas. Min egen erfarenhet 
är att den personliga lämpligheten, och inte minst det personliga intresset, är det viktigaste för att 
det ska bli bra. Jag har sett barnläkare som säkert gör ett briljant jobb på sjukhusets 
nyföddhetsavdelning men som inte alls passar för arbetet ute i en skola. Jag har sett andra 
barnläkare, pensionerade sedan mer än tio år, men som fortfarande har en unik fallenhet för svåra 
samtal med tonåringar i kris. Jag har sett företagsläkare utan barnutbildnings alls göra en alldeles 
utmärkt insats som skolläkare i gymnasieskolan. Och, uppriktigt sagt, i det praktiska arbetet ute på en 
skola undrar jag om docentkompetensen ger så många fördelar. Där är det annat som räknas!  

Men när detta är sagt vill jag ändå på nytt återvända till Hugo Lagercrantz och delvis ge honom rätt i 
sak. Om vi på sikt ska kunna hävda skolhälsovårdens och elevhälsans status och kompetens, och om 
vi också i framtiden ska kunna rekrytera dem som verkligen kan göra skillnad – då krävs någonting 
mer och annorlunda än det vi har idag. Personligen har jag argumenterat för regionala forsknings- 
och utvecklingscentra för barns och ungdomars utveckling, hälsa och rättigheter. Här bör finnas en 
liten fast stab med kvalificerade forskare inom dessa områden – men också platser som står till 
förfogande för dem inom barnhälsovården och elevhälsan som vill genomföra ett forskningsprojekt. 
Centret skulle också fungera som ett clearinghouse för ny kunskap och stå för fortlöpande 
fortbildning och handledning inom området. Initiativ av detta slag är på väg att tas på olika håll i 
landet, och det är bara att hoppas att den utvecklingen får fortsätta. En nåd att stilla bedja om är att 
den nya skollagens ändå ganska kraftfulla markering av elevhälsans uppgifter och roll gör framtida 
satsningar av det här slaget mer eller mindre ofrånkomliga. Från just skolhälsovårdens sida, och ur 
skolläkarsynpunkt, hade vi kunnat önska oss än tydliga skrivningar – men jag ser ändå den nya lagen 
som ett steg framåt och som en stadigare plattform att arbeta vidare ifrån.  

Oberoende av hur lagstiftningen ser ut återstår en roll för skolläkaren att diskutera, nämligen 
skolläkaren som provokation. Observera att jag använder orden ”som provokation” – inte ”som 
provokatör”. Min avsikt är alltså inte att uppmuntra landets skolläkare att vara provocerande i 
största allmänhet – utan att i stället slå vakt om den provokation som ligger i själva rollen. Jag ska 
försöka förklara lite närmare hur jag menar. 



Ni som känner Per-Anders Rydelius vet att han gärna anlägger ett historiskt perspektiv när han talar 
eller skriver om barnpsykiatrin och skolhälsovården.  Flera av våra föregångare under de senaste 
hundra åren, som Isak Jundell, Alfhild Tamm, Karl Grunewald, Gustav Jonsson och Anna-Lisa Annell, 
har bidragit till att utveckla det som länge kom att kallas ett läkepedagogiskt betraktelsesätt på 
verksamheten i skolan. För att göra en lång historia kort innebär det en insikt om att alla barn inte är 
stöpta i samma form. Skolan måste därför anpassas efter de barn som faktiskt finns där, med alla 
deras resurser och skavanker - inte efter en idealiserad bild av hur elever ”borde” vara.  

Från början handlade det om barn med utvecklingsstörning och barn med andra mer påtagliga 
funktionsnedsättningar eller allvarliga beteendestörningar av olika slag. Det krävdes en långvarig och 
hård kamp för att dessa grupper av barn skulle få tillgång till en skola på sina villkor med en för dem 
anpassad pedagogik och kravnivå. Särskolan blev ett resultat av denna kamp. Senare kom det också 
till särskilda undervisningsgrupper, ibland i form av så kallade obs-klasser, för dem som hade svårt att 
tillgodogöra sig undervisningen i ett klassrum med många elever. Den skolläkare som i början av 
1900-talet stod upp för dessa barns rättigheter kunde räkna med både hårt motstånd och, faktiskt 
ibland, förlöjligande kommentarer även från en del kollegor, som under denna tid var mer uppfyllda 
av rasbiologiskt tänkande än av socialt patos.  

Under senare år har frontlinjen i denna kraftmätning förskjutits till att främst gälla barn med mindre 
synliga funktionsnedsättningar, som barn med olika former av neuropsykiatrisk problematik – jag gav 
tidigare ett exempel på det när jag beskrev Elias med sin auditiva perceptionsstörning. En 
försvårande omständighet i arbetet för dessa barns rättigheter har varit den inflammerade debatt 
om diagnoser, som vi haft under senare år - med grova övertramp från alla sidor. För oss som läkare 
har det varit viktigt att peka på den forskning som faktiskt finns kring dessa barns svårigheter. Ny 
kunskap om hur hjärnan fungerar måste få den vikt den förtjänar i skolans värld, där just kraven på 
effektivt hjärnarbete faktiskt är ganska höga – trots allt vad som påstås i den mediala debatten om 
skolan. Men vi får heller inte låsa fast oss i ett ensidigt medicinskt sätt att betrakta tillvaron, och 
ibland tycker jag vi har haft en benägenhet att ge våra medicinska diagnoser ett alltför högt 
förklaringsvärde. Elias kan vara ett exempel på det. Han hade faktiskt en APD, och det krävdes viss 
envishet från skolläkarens sida för att få honom utredd och hans funktionsnedsättning klarlagd. Men 
den var inte allt – säkert hade hans hemsituation, liksom en havererad relation med en av skolans 
lärare, lika mycket att betyda för hans samlade problembild. 

Det är just avvägningar av det här slaget som blir viktiga och naturliga i en skolläkares vardag men 
som också kan uppfattas som en dubbel provokation. För skolan blir vi provocerande genom att 
ständigt påminna om biologiska och medicinska förklaringsmodeller. Och för våra kollegor inom de 
olika kliniska specialiteterna blir vi lika provocerande genom att påminna dem om att deras 
utredningar och diagnoser bara är en del i ett större och mer komplext sammanhang.  

Lösningarna ser idag också annorlunda ut, jämfört med hur det var för femtio år sedan. Det är inte 
givet att alla barn med funktionsnedsättningar ska flyttas till särskilda undervisningsgrupper. Men det 
är inte heller givet att ett dogmatiskt och okänsligt inkluderingstänkande gynnar de mest sårbara 
barnen. Också här krävs avvägningar, som ibland kan vara svåra. Ofta är en kombination den bästa 
lösningen. För många barn kan det vara bra att både få tillhöra en klass och därmed en större 
gemenskap, men samtidigt garanteras tillräckligt mycket tid och mer kvalificerad pedagogik i en 
mindre grupp – eller rentav individuellt. Det vi som skolläkare ständigt måste hävda är själva 



grundidén bakom FN:s barnkonvention, nämligen det konsekventa hävdandet av det enskilda 
barnets rätt, inte av barns rätt i största allmänhet. Skolan har alltså alltid ett ansvar för att se varje 
enskild elev och söka den lösning som är bäst för just den eleven. Inte ett enda barn får offras för att 
något slags allmänna skolpolitiska mål, eller godtyckligt uppfunna lokala principer, ska få företräde. 
Och den ståndpunkten, när den intas av en rakryggad skolläkare, är garanterat en provokation i vissa 
lägen!  

Jag vill nämna några exempel på frågor, där skolläkarens kunskaper och ställningstagande kan blir 
kontroversiella i skolans värld. En fråga, av somliga ansedd som mindre viktig, som jag fått engagera 
mig i är hur vi ska se på ”tidsanarkisterna”. Termen är Ingrid Westlunds och hämtad från hennes 
avhandling om skolbarns tidsuppfattning. Vi vet idag att det finns barn och ungdomar (och vuxna 
med för den delen) som har oerhört svårt att passa tider. Från neuropsykiatrisk forskning vet vi att 
barn med det vi ibland kallar dyskalkuli också ofta har svårt med sin tidsuppfattning. Men, som Ingrid 
Westlund visar, finns det också andra barn som har dessa svårigheter. Hur de än anstränger sig så 
beräknar de tiden fel och kommer därför ofta för sent. De här barnen är inte hjälpta av 
moraliserande eller negativa konsekvenser, som låsta dörrar, kvarsittning etc. Sådant riskerar bara 
att sänka barnens självkänsla ännu mer och öka deras aversion mot skolan. Skolverket har just 
publicerat en studie om långtidsfrånvaro och konstaterat att den ökar – något som vi skolläkare varit 
väl förtrogna med sedan många år. Det är en komplex problematik som ligger bakom detta. Men i 
mina egna kontakter med barn och ungdomar som inte längre vill gå till skolan har jag, bland mycket 
annat, vid flera tillfällen också stött på typiska tidsanarkister, som till slut tröttnat på alla snipiga 
kommentarer om sen ankomst. Jag menar förstås inte att man bara ska låta det hela vara. Men de 
här barnen är, precis som andra barn med funktionsnedsättningar, förtjänta av att få sina svårigheter 
tagna på allvar och inte som uttryck för slarv eller nonchalans. Det finns nämligen utmärkta metoder 
att hjälpa dem! En välutbildad skolpsykolog är väl förtrogen med dem.  

Jag fick nyligen, i ett kanske lite oväntat sammanhang, uppleva förståelse för denna problematik. Jag 
besökte Madeira i vintras, strax före jordskreden, och var med på en utflykt till norra sidan av ön. Vi 
var ett tiotal personer i en liten minibuss. Guiden, som arbetat länge på ön, sa när hon presenterat 
sig: 

”Vi har ett tufft program idag, det är mycket vi ska hinna med. Därför är tidspassningen nödvändig. 
Av erfarenhet vet jag att det alltid finns några som har svårigheter med sådant. Inget fel med det, 
men just idag kan det ställa till en del problem. Jag har lärt mig att många efterhand kommit på egna 
knep för att råda bot för de här svårigheterna, men har ni inte det får ni gärna hålla er i närheten av 
mig så ska jag försöka hjälpa er!”  

Ingen kom för sent vid något enda stopp, men jag såg ett par som hela tiden höll sig nära guiden!  

En annan orsak till för sen ankomst på morgnarna är den förskjutning av dygnsrytmen som sker 
under tonåren, åtminstone till en del på grund av rent hormonella faktorer. Också här finns en stor 
okunnighet bland många vuxna och därmed en tendens till en moraliserande hållning som inte 
hjälper någon. Långt bättre vore det med senarelagd skoldag under denna period, gärna med 
möjlighet till visst flexande. Om skolan började klockan 10 varje morgon skulle många fler tonåringar 
komma utvilade och alerta till skolan. Och de morgontidiga kan ju använda timmarna fram till dess åt 
läxläsning och projektarbeten.  



Jag nämner detta som kanske något triviala exempel på hur elementär kunskap om hur barn och 
ungdomar fungerar kan skingra missförstånd och fördomar. Det gäller också kunskapen om 
tonåringarnas temporärt sänkta impulskontroll och nedtonade empatiska förmåga. Återigen: Jag 
menar verkligen inte att ungdomar ska få göra som de vill. Men den kunskap vi som läkare har om 
hur naturliga biologiska och psykologiska processer styr och ibland begränsar barns och ungdomars 
kognitiva förmåga liksom mer komplexa funktioner, till exempel förmågan till kreativt social samspel, 
borde kunna tas till vara mycket bättre – både i planeringen av skolans arbetsmiljö i stort och när vi 
ska försöka förstå och hjälpa enskilda elever med särskilda svårigheter. 

Men jag vill också peka på ett par andra områden, där vi som läkare, åtminstone efter hand, får 
särskild kunskap. Det är förhållanden som primärt kanske inte hör till det medicinska sakområdet 
men som kan påverka barns inlärningssituation i skolan - och också, på längre sikt, deras fysiska och 
psykiska hälsa.  

Jag har ibland fått frågan varifrån jag fått mitt patos för utsatta barn. Och jag brukar svara att en 
läkare som haft förmånen att under många år få arbeta med barn från de mest skiftande 
förhållanden måste ha en ovanligt stor förmåga till bortträngning om hon eller han inte ska utveckla 
ett sådant patos! Vi får ju se så mycket! Jag är säker på att alla ni som lyssnar på mig idag har mött 
barn som varit utsatta för vanvård och övergrepp, liksom barn som växt upp i miljöer där deras 
emotionella behov förbisetts eller negligerats. Ofta handlar det om ett socialt arv – någon av 
föräldrarna, eller ibland båda, har inte kunna möta sina barns behov eftersom de själva haft ett svårt 
liv, ibland på grund av egna barndomsupplevelser, ibland beroende på annat som tillstött efter hand: 
psykisk sjukdom, långvarig arbetslöshet, svåra relationskonflikter, missbruk, flyktingskap.  

Vi möter allt detta i vår vardag och vi ser hur det färgar barnens liv, utveckling och möjligheter – hur 
skulle vi kunna undgå att utveckla ett slags vrede över sakernas tillstånd och en beredskap att stå upp 
och försvara barnets grundläggande rättigheter?  

Jag kan bara ta mitt arbete på Rosengård som exempel. Jag är glad över att jag fick avsluta min 
kliniska verksamhet som skolläkare just där. Jag trivdes på Rosengård, och varje dag var det lika roligt 
att åka dit. Jag mötte underbara människor, en otrolig överlevnadskraft – och många engagerade 
medarbetare. Men samtidigt blev jag djupt bekymrad: segregationen, utanförskapet, 
marginaliseringen på en nivå som jag hade haft svårt att föreställa mig innan jag kom dit… mitt i vårt 
välfärdsland…  

Tillsammans med två av mina kollegor, Marie Köhler och Stefan Kling, gjorde jag en inventering av 
förhållandena i Mosippan, ett slumliknande område med primitiva baracker, där de familjer 
dumpades som, ibland av oklara skäl, blivit vräkta av hyresvärdarna. Kanske minns ni det reportage 
om vårt arbete på Mosippan som visades i Uppdrag Granskning. Den miljö som erbjöds barnen var 
definitivt inte människovärdig. Marie Köhler anmälde ett antal av dessa barn till socialtjänsten för 
”samhällelig vanvård”. Stor förvirring utbröt. Man hade rutiner för att handlägga ärenden för 
föräldrars omsorgssvikt – men samhällets…? Hur skulle man göra då? Jag nämner detta som exempel 
på hur ett egentligen ganska naturligt och konsekvent agerande från en kollegas sida kan uppfattas 
som en provokation.   

Själv anmälde jag Socialtjänsten i Malmö, liksom den i Gävle, till respektive länsstyrelse på grund av 
deras agerande, eller brist på agerande, i ett annat ärende. Det gällde en flyktingfamilj med många 



barn från Irak. Familjen bodde på Rosengård. Pappan var märkt av sina krigsupplevelser och 
arbetslös, mamman skör och deprimerad. Nära släktingar i Gävle kände till familjens belägenhet och 
erbjöd sig att hjälpa till under förutsättning att familjen flyttade till Gävle. Jag uppvaktade 
socialtjänsten på Rosengård om detta men fick beskedet att en eventuell flyttning var upp till 
familjen själv och till socialtjänsten i Gävle – man var inte beredd att hjälpa till eller ta någon kontakt 
kring detta och menade att det skulle vara helt meningslöst.  

Den bedömningen, alltså att det knappast var att vänta  något samarbete från Gävles sida, visade sig 
vara riktig. För när familjen på eget bevåg tog sig till Gävle och sökte kontakt med socialtjänsten där 
var det enda som erbjöds dem enkelbiljetter tillbaka till Malmö. Efter att familjen då försökt att 
återvända till Irak men funnit sitt tidigare hem helt raserat och släktingarna borta med vinden 
återvände man till Malmö. Ett nytt försök gjordes för att beveka socialtjänsten i Gävle – åter utan 
resultat. Den här familjen bosatte sig då, mitt i vintern, i en jordkällare i utkanten av Gävle. Det blev 
stor medieuppmärksamhet kring det hela, och en socialchef i Gävle beskyllde familjen offentligt för 
att ha arrangerat alltsammans i syfte att få egna fördelar på bekostnad av andra. 

Till min glädje var länsstyrelsen i Gävleborgs län mycket skarp i sin kritik av socialtjänstens agerande. 
Och extra glad blev jag över att man, i detta noggrant avvägda och välskrivna yttrande, flera gånger 
direkt hänvisade till barnkonventionen. 

Det är omöjligt att beröra temat skolläkaren som provokation utan att ytterligare understryka 
barnkonventionens avgörande roll. Den som läst in sig på konventionens innehåll och formuleringar, 
som dessutom tagit del av de rapporter som FN:s barnsrättskommitté skrivit,  och som sedan med 
detta som grund och med viss emfas tar upp dessa frågor till diskussion i sin kommun, eller i samtal 
med företrädare för landsting och stat, får snart erfara att man uppfattas som obekväm, ja som 
provokatör, även när man försöker anslå en resonlig samtalston.  

Ett exempel på det är den kamp vi nu fört i många år för gömda barns rätt till skolgång. Här är 
barnkonventionen glasklar, och FN:s barnrättskommitté har gett Sverige en skarp reprimand för att vi 
på den punkten inte levt upp till konventionens krav. Ändå har det tagit många år innan vi nu 
äntligen börjar närma oss en godtagbar lagstiftning på området. Jag vågar påstå att det omfattande 
arbete som Svenska Barnläkarföreningen, och främst då Arbetsgruppen för flyktingbarn, lagt ner på 
denna fråga har haft betydelse. Vår, liksom andras, skarpa kritik av det första, helt otillräckliga 
utredningsförslaget, ledde till en ny utredning. Nu är detta förslag ute på remiss. Det är mycket 
bättre, men fortfarande finns oklarheter när det gäller polisens rätt att söka gömda barn i skolan. Så 
vi får se vad det blir av det hela till slut. Barnläkarnas, och skolläkarnas, aktiva engagemang både på 
riksnivå och på lokal nivå lär behövas för att ro frågan i hamn.  

En annan aktuell fråga är elevhälsans tillgänglighet. Också här borde förhållandet vara klart, om vi ser 
till vad barnkonventionen stipulerar. I artikel 24 anges att alla barn ska ha rätt till ”bästa uppnåeliga 
hälsa”, och i artikel 2 slås fast att en sådan rättighet ska gälla alla barn utan åtskillnad av något slag. 
Dessa principer tillsammans leder till ställningstagandet att en fullvärdig elevhälsa ska erbjudas alla 
barn i skolan, oberoende av skolform eller geografi. Elevhälsan måste alltså organiseras så att den 
utan inskränkning av något slag når ut till samtliga elever, också till elever i friskolor och 
glesbygdsskolor. En utopi? Nej, inte alls! Det handlar om flexibilitet, prestigefrihet, klok fördelning av 
de gemensamma resurserna inom en kommun – och ett regelverk som inte lämnar utrymme för 
godtycke. Här har den nya skollagen definitivt flyttat fram positionerna. Nu är det upp till oss att 



bevaka att den efterlevs också i praktiken. Jag förutser att vi, när vi med stor bestämdhet hävdar 
detta, kommer att ses just som den provokation som vi faktiskt ska vara och som våra elever är 
beroende av!  

Jag är nu på väg att sätta punkt för ett långt och innehållsrikt liv som barnläkare, under de senaste 
femton åren främst som skolläkare - i varje fall för den institutionella delen av det hela. Jag hoppas 
förstås att också i fortsättningen kunna vara kompanjon till åtminstone de barn och ungdomar som 
finns i min närmaste krets, glädjande nog ganska många. Och så hoppas jag att ännu en tid kunna 
duga som provokation. Just i dagarna utkommer min senaste bok, Växa – inte lyda, på Norstedts 
förlag. Och om inte den uppfattas som en rejäl provokation – ja, då skulle jag faktiskt bli riktigt 
besviken!  

Jag har nogsamt instruerat mina närmaste att blockera min dator och slita ner mig från talarstolen 
när de märker att jag börjar yra och svamla. Men till dess lär ni få stå ut med mig! 

Jag vill tacka er alla för gott kompanjonskap genom åren! Jag har haft mycket roligt och känt stort 
stöd från många av er. Vi måste ha högt i tak i vår krets och tåla varandras oftast välmenta 
provokationer. Samtidigt måste vi hålla ihop nu. Annars kommer vi snart att ha svårt att stå oss som 
institution, och det vore mycket illa. För oss, för våra skolsköterskor – men mest för våra elever.  

Tack ska ni ha – och allt gott framöver!  

Lars H Gustafsson 
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