
Hej Yvonne, 
 
 
Vad skulle du säga om du som skolledare erbjöds gratis psykiatriresurser för dina elever? 
 
Jag vet vad flera skolledare i Stockholmsregionen sagt när de fått samma fråga… 
 
 
Bakgrunden är att i mina möten med personal och elever runt om i Sverige har det framkommit att: 

 elever önskar en vuxen att prata med om livsfrågor  
 många lärare känner sig inte komfortabla med att vara denna vuxna person  
 rektorer och elevhälsopersonal säger att de har brist på resurser för att kunna hantera 

elevernas behov  
 
 
Det ser enkelt ut, bara att stoppa in mer resurser! Det är vad skolan brukar skrika efter. 
 
 
Med detta som grund vaskade jag fram en privatpraktiserande kognitiv psykiatriker med lång 
erfarenhet, utmärkta resultat och som dessutom givit ut en bok nyligen. 
 
Denna psykiatriker erbjöd mitt företag till ett antal kommuner i Stockholms län som gratis resurs 
under sex månader. 
 
Det fanns ett tydligt beskrivet förslag till form och metod för att bistå de elever som var önskade 
medverka. 
 
Psykiatrikern skulle finnas på plats i skolan och i gruppsamtal med de elever som önskade, efter 
skriftligt medgivande från föräldrarna, samtala om livsfrågor med ett fokus på förebyggande 
arbete. 
 
Det fanns inga som helst andra åtaganden från kommunernas sida och det erbjöds som ett försök i 
sex månader där formerna kunde komma att ändras med anledning av behov som kunde dyka upp. 
 
 
 
Möten genomfördes beroende på kommun och skola med 
rektorer/förvaltningschefer/psykologer/kuratorer/sjuksköterskor, för att berätta om denna möjlighet. 
 
 
Hur många tror du tackade ja av sex kommuner? 
 
 
Utan att gå in på vilken kommun, så vill jag återge en del ur ett samtal med en kommuns psykolog när 
förslaget presenterades för dem: 
 
Kommunen: Vad gör ni om en elev bryter samman under ett möte? 
Vi: Då tar vi hand om det. (Min kommentar: det är det psykiatriker gör i sitt normala arbete eftersom de 
har utbildning för det) 
Kommunen: Vi vill inte riskera att elever bryter samman i skolan.  
Vi: Vi vill inte heller att elever skall bryta samman och det är därför vi erbjuder denna resurs som skall 
arbeta förebyggande och vara ett komplement till era befintliga resurser. 
Kommunen: Vi kan inte riskera att någon bryter samman. 
Vi: Menar du att det är bättre att en elev går omkring och mår dåligt i skolan än att eleven riskerar att 
bryta samman? 
Kommunen: Ja, då vet i alla fall jag inte om att eleven mår dåligt. 
 
 



Vi satt där med gapande munnar och tänkte på att här sitter en ansvarig psykolog, som får lön varje 
månad och som har som arbete att hjälpa elever som har problem, och säger att hon hellre blundar för 
att elever mår dåligt än att ge dem hjälp. Behöver jag säga att denna kommun tackade nej? 
 
Svaret är att ingen kommun sade sig vilja ha gratis psykiatriresurser. 
 
Detta trots även officiella rapporter som den från BRIS. 
 
 
Vad tror du anledningen är att skolledare nekar sina elever möjligheten att samtala med 
professionell personal, trots ett enormt behov? 
 
 
Är Aftonbladet intresserat av detta? 
 
 
Då kan du kontakta mig nedan. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
  
Mikael Flovén 
KMF Ventures AB 
www.kmfventures.se 
0706-82 96 00 
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