
 

 
 

 

 

2021-10-08 

 

 

Planiavägen 13 • Box 760 • 131 24 Nacka • 08-507 488 00 • kansli@arbetsterapeuterna.se • www.arbetsterapeuterna.se 

 

s.remissvar@regeringskansliet.se 

s.fs@regeringskansliet.se 

 

Dnr: S2021/04102 

Remissvar - Börja med barnen! Sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) 

 

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit del av delbetänkandet Börja med barnen! 

Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) av Utredningen om en 

sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 

  

Sveriges Arbetsterapeuter företräder en hög andel arbetsterapeuter i yrkesverksam 

ålder i Sverige. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeutens yrkesmässiga och fackliga 

intressen. Med en hög representativitet kan vi som organisation föra arbetsterapins 

och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt. 

 

Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga har haft i 

uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar 

förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. I 

uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära 

vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa. 

 

Utredningen lämnar flera positiva förslag för en mer likvärdig hälso- och sjukvård för 

barn och unga. Bland annat föreslås att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

ska förtydligas och regler för hälso- och sjukvårdens ansvar tas fram. Vidare föreslår 

utredningen ett nationellt hälsovårdsprogram som tydliggör vad som ska erbjudas 

under hela uppväxten och även hur sjukvård och elevhälsan kan hjälpas åt i detta. I 

utredningen föreslås även att det ska bli enklare för barn och unga att kunna få en 

fast vårdkontakt, stärkt samverkan mellan hälso- och sjukvård och skola samt att 

barn och unga ska bli mer delaktiga i att planera och utforma insatserna. 

 

Sveriges Arbetsterapeuter ser mycket positivt på utredningens breda 

tvärprofessionella ansats när det gäller elevhälsans uppdrag. För att elever i behov av 

insatser ska få rätt stöd så behöver elevhälsan stärkas med fler hälsoprofessioner, 

däribland arbetsterapeuter. Arbetsterapeuter inom elevhälsan skulle stärka skolans 

hälsofrämjande uppdrag att skapa förutsättningar för tillgängliga miljöer vad gäller 

stöd till elever som behöver ledning och stimulans i sitt lärande och personliga 

utveckling och som behöver individuella extra anpassningar eller kompensatoriska 

hjälpmedel som stöd. 
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Utredningen föreslår vidare att ett nationellt hälsovårdsprogram tas fram för 

hälsofrämjande och förebyggande insatser som tar ett helhetsgrepp om barns och 

ungas hälsa, utveckling och välmående under hela uppväxttiden. Sveriges 

Arbetsterapeuter är generellt positiva till ett nationellt hälsovårdsprogram, där många 

professioner inklusive arbetsterapeuter ges möjlighet att bidra med sin kompetens. 

Sveriges Arbetsterapeuter menar att flera hälsoprofessioner, särskilt arbetsterapeuter, 

dietister, fysioterapeuter, och psykologer har särskild kompetens i just det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Legitimerade arbetsterapeuter förenar 

vidare ett medicinskt och ett socialt perspektiv. 

 

Utredningen lägger stor vikt vid tvärprofessionell kompetens och tvärprofessionella 

team för att goda och allsidiga bedömningar och riktade fördjupade insatser ska 

kunna göras till stöd för barn och ungas hälsa. Sveriges Arbetsterapeuter instämmer 

helt i detta, och vill i sammanhanget även lyfta betydelsens av interprofessionell 

kompetens – professionernas förmåga att använda varandras kompetens på ett 

ändamålsenligt sätt. 

 

Utredningen bedömer att en resurs- och kompetensförstärkning 

av primärvården behövs så att primärvården blir bättre rustat att möta de psykiska 

vårdbehoven hos barn och unga. De förslag som lämnas av utredningen kommer 

inte kunna genomföras med nuvarande tillgång till kompetens. Tillgången till 

samtliga nödvändiga professioner i teamet behöver därför ses över för att uppfylla 

uppdraget, samt för att kunna säkerställa en jämlik tillgång till kompetens inom 

området. Det behövs en nationell reglering och nationella initiativ som säkerställer 

att den kompetens som behövs för uppdraget finns tillgänglig på ett likvärdigt sätt 

över hela landet. 

 

Slutligen vill Sveriges Arbetsterapeuter påtala betydelsen av att trygga övergången 

mellan barn och vuxen. Enligt våra erfarenheter är det allt för många individers 

behov av fortsatt rehabilitering och uppföljning som tappas bort i övergången mellan 

barn och vuxensjukvården. Utredningens bedömning är att det behöver tas fram 

kunskapsstöd för att stärka övergången, vilket vi instämmer i. Sveriges 

Arbetsterapeuter vill dock understryka vikten av att implementera arbetssätt som 

tryggar övergången. Detta är av stor betydelse för såväl den enskildes som samhällets 

bästa. 

 

 

 

Sveriges Arbetsterapeuter 

 
Ida Kåhlin 

Förbundsordförande 


