
Vårdpodden avsnitt 43 
Transkribering av podavsnitt 43 från Vårdpodden. Medverkande är programledare Lena Löfgren och 

gästerna Lars Gelander och Anna Lindelöf. 

Lena: Jämlik vård genom standardiserade och gemensamma processer det är ett av målen för 

satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö i Västra Götaland. Den här gången 

uppmärksammar Vårdpodden ett exempel på nytänkande samverkan mellan vårdgivaren Västra 

Götalandsregionen (VGR) och den kommunala elevhälsans medicinska insats. 14 kommuner och 

VGR:s gymnasieskolor har tillsammans med Regionens hälso- och sjukvård tagit fram gemensamma 

rutiner för basprogrammet. Det säger vad som ska göras och när för att barns hälsa och eventuella 

avvikelser ska bedömas lika för alla oavsett var man råkar bo. På plats för att prata om det här är 

Anna Lindelöf som är processledare för elevhälsan inom option 2 och med många års erfarenhet av 

elevhälsa. Här finns också Lars Gelander som är barnläkare med en mängd olika roller och uppdrag 

bakom sig. Han är nu barnhälsovårdsöverläkare i Regionhälsan och dessutom medicinsk rådgivare i 

det regionala barn uppdraget som ska bidra just till ökad samordning av barnhälsovården. Det arbete 

som ni har gjort är en del av alla de förberedelser som ligger under FVM hatten, det vill säga arbetet 

med att utforma Framtidens Vårdinformationsmiljö. Välkomna båda två. 

Anna: Tack så mycket. 

Lars: Tack tack. 

Lena:  Ja Anna kan du kort beskriva situationen innan ni gjorde detta arbete? 

Anna: Det var så att i upphandlingen 2017 så genomförde vi en undersökning. Hur ser 

basprogrammet ut i de 49 kommunerna i länet? Och vi konstaterade, alla MLA, från 49 kommuner 

att vi gör olika i alla moment i basprogrammet och vi inventerade också att vi har olika rutiner inom 

Västra Götalandsregionen till de 49 kommunerna i till exempel en synundersökning eller en 

ryggundersökning. 

Lena: För den som möjligen inte är i den här branschen, MLA, får du förklara. 

Anna: Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska som ansvarar för den medicinska insatsen i 

elevhälsan. När vi startade förarbetet med dom kommunerna, 14 kommunerna, som ingår i option 2 

så visste vi sedan tidigare då att vi gjorde olika. Och vi började hitta en metod för hur vi skulle kunna 

skapa ett likvärdigt basprogram för att vi ska kunna designa det i Millennium för vi ska göra lika i 

Millennium. 

Lena: Vad betydde det, dom här skillnaderna för barnen? 

Lars: Ja, det betyder ju ganska många saker. För barnen betyder det ju att vi kanske inte gör de här 

undersökningarna eller Elevhälsan kanske inte gör de här undersökningarna som är viktiga för 

barnens hälsa då det är mest optimalt, det vill säga barn utvecklas ju delvis kopplat till ålder. Men 

definitivt så finns det då stora skäl att man genomför rätt undersökning i rätt årskurs i skolan och då 

har vi ju också större möjligheter att vara beredda inom Västra Götalandsregionen för att ta emot det 

som man då kan kalla för ett utfall, det vill säga man ser någonting som ger en indikation om att det 

här barnet är på väg att drabbas utav någon sjukdom eller ohälsa som borde hanteras. 

 

Lena: Vilken rent fysiska områden är det ni testar att screena? 



Lars: Den ena den ena biten som ju följs i elevhälsan det är ju barns tillväxt det är ju en egentligen 

fortsättning på det man gör i barnhälsovården där man kan se att det kan vara avvikelse på olika sätt. 

Det är också en koppling då till det här som vi har jobbat mest med hittills och det är ju tillväxt av 

ryggen som ju kan bli sned och där man kan behöva då insatser från ortopedi. Men det är ju också 

andra typer av insatser eller uppföljningar som till exempel uppföljning av syn och hörsel och jag tror 

säkert att Anna kan komplettera lite grann med olika andra områden som jag inte har riktigt klart för 

mig i nuläget. 

Anna: Men det stämmer Lars, det är ju som exempel syn hörselundersökning, rygg och längd och 

vikt. Och vi genomför ju även standardiserade hälsosamtal och vaccinationer inom elevens 

medicinska insats och det är viktigt att alla barn och ungdomar får detta på ett likvärdigt sätt inom 

elevhälsans medicinska insats och att vi sedan kan remittera dem till Regionens hälso- och sjukvård 

vid behov. 

Lena: Ni ska snart få berätta här om hur ni har gjort det här samarbetet, men först, vad är det då ni 

har kommit fram till, vad är det som är mer enhetligt nu och samordnat, Anna? 

Anna: I förarbetet så identifierar vi en stor mängd olika rutiner som vi behövde samverka med 

Regionen om och som ett exempel är den vi har startat med. Det är ryggrutinen där vi utsåg 

kommunrepresentanter att företräda rutinen från de 14 kommunerna och skapade kontakt med 

Regionen till Lars som ansvarade för den grupperingen av läkare, bland annat inom Regionen som 

ansvarar för ryggrutinen. Och dom här två olika grupperna av medicinskt ledningsansvariga 

skolsköterskor och skolläkare från kommunen har då träffat Lars och Västra Götalandsregionens 

ansvariga läkare för ryggkontroller och tagit fram en gemensam rutin. 

Lena: För det var då olika även inom ortopedin i VGR då Lars om jag förstår det rätt? 

Lars: Man kan väl säga att den största olikheten förstås var ju kopplad till det här med tidpunkt och 

men man kunde också se det är att det fanns inte en samordning som var färdig när det gäller det här 

med att säkra att man gjorde riktigt samma saker, att man hade samma bedömningsgrund. Det är en 

utav dom sakerna vi arbetat med. 

Lena: Hur ska jag nu den här rutinen användas och hur, hur går det till? 

Anna: Den nya rutinen innebär att vi har standardiserat basprogrammet gällande ryggar så vi vet att 

vi gör lika mellan de 14 kommunerna i ryggkontroller. Vi gör lika i bedömning av när vi skall skicka 

remiss till Regionen för fortsatt utredning kring en sned rygg hos barn och ungdomar. Detta skapar 

en hög patientsäkerhet och en likvärdig vård för alla barn och ungdomar. 

 

Lena: Vad blir det för skillnad för vården då i Västra Götalandsregionen som vårdgivare som ska ta 

emot barnen, Lars, och ungdomarna? 

 

Lars: Ja, när man ska få effektiva flöden så är det klart att det är väldigt viktigt att Regionen får rätt 

underlag och det är ju en utav de sakerna som vi beskriver i rutinen. Vad är det för någonting som 

behöver levereras? Alltså vilka undersökningar ska ha gjorts? Hur ska de beskrivas? Det vill säga, vad 

är det för fynd som beskrivs när man då har undersökt barnet? Och det är ju till exempel om vi pratar 

ryggar just så är det ju till exempel det här med man kan mäta upp då hur sned ryggen är med 

särskilda metoder. Men det är också så att i rutinen så ingår det att när det blivit en tillräcklig 

snedhet så gör man också röntgenundersökning och det betyder att vi tar bort en massa moment där 

man säkrar just att det här blir effektiva flöden. För Regionen betyder ju att vi också det här, att man 



är säker på att alla gör en ganska likartad bedömning eftersom vi har en ganska tydlig rutin just det 

där med att man bollar remisser fram och tillbaka eller man säger nej när det kommer en remiss är ju 

någonting som faktiskt är ganska stort problem och ganska dyrt problem så att jag tror att det är 

faktiskt innebär en kostnadsbesparing även för Regionen att slippa ha dom här flödena fram och 

tillbaka. 

 

Lena: Och mindre frågetecken för barn och föräldrar också, kanske. 

 

Lars: Ja självklart, jag blir tydligt vad som ska göras och det är kan också öka möjligheten blir tydligt 

när det ska göras om man tittar på möjligheterna med digitalisering 

Anna: I Västra Götaland så finns det cirka fyrahundratusen barn mellan 6 år och 20 år som går i skola 

och gymnasieskola. Samtidigt är man patient inom Regionen under dessa åldrar. Vi behöver 

standardisera övergången till Regionen från Elevhälsans medicinska insats. Jag skulle vilja 

understryka att den rutinen vi tar har tagit fram och dom rutinerna som vi har tänkt att fortsätta 

jobba med är inte beroende på något system, utan vår förhoppning är att det här ska tas till alla 49 

kommuner och även till alla friskolor som barn går på. Alla barn och ungdomar flyttar mellan 

kommuner och mellan friskolor under sin skoltid mellan 6 år och 20 år så det är viktigt att rutinerna 

sprids inom hela länet till alla kommuner. 

 

Lena: Och det blir nästa steg för er del, eller? 

 

Anna: Det kommer vi att fortsätta arbeta med och se hur vi ska kunna sprida denna rutinen. 

Lena: Där sätter vi punkt för idag, tack för att ni var med Anna Lindelöf och Lars Gelander, och vi som 

gjort Vårdpodden den här gången är Elin Roos,  Lars Karlsson och jag som heter lena Löfgren. 

 


