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Inriktning av arbetet med studenthälsovården vid Umeå
universitet.
Grundläggande förutsättningar
Universitetet ska enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100 1 1 §) ansvara för att studenterna
har tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande hälsovård som har till ändamål attfrämja
studenternas fysiska och psykiska hälsa. Av detta följer att verksamheten skall bedrivas utifrån
de krav som ställs enligt lagstiftning inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Studenthälsovårdens syfte är att underlätta för studenterna att fullfölja sina studier mcd
bibehållen hälsa. Studenthälsan ska därför bedriva hälsofrämjande och förebyggande arbete
och vid behov hänvisa till den allmänna hälso- och sjukvården.
Studenterna skall tillförsäkras inflytande i verksamheten.
För att åstadkomma tidig identifiering i syfte att genomföra riktade förebyggande insatser av
hälsofrämjande karaktär ska den förebyggande studenthälsovården vid universitetet involvera
fler berörda än den personal som direkt arbetar i studenthälsovården.
Med hänsyn till studentpopulationens heterogena sammansättning skall verksamheten
utformas så att behoven i största möjliga utsträckning kan tillgodoses.
Övergripande mål
Studenthälsovården skall
vara en expertfunktion och ett stöd i universitetets strävan att skapa en så bra studie- och
studiesocial miljö som möjligt
arbeta med en helhetssyn på studenterna, deras studie- och studiesociala miljö
arbeta förebyggande med tonvikt på studiesocial och psykosocial verksamhet i nära samarbete
med företrädare för kärnverksamheten
vara väl omvärldsorienterad och samverka med andra myndigheter och organisationer soul
har beröring med studenter och studentrelaterad verksamhet
bedriva samarbete med interna aktörer, till exempel i nätverk med studievägledare och
studentkårer
arbeta hälsofrämjande genom information och rådgivning på organisations-, grupp- och
individnivå

Sid 1 (2)

Sid 2 (2)

som ett led i sitt arbete med förebyggande hälsovård kunna erbjuda begränsade stödjande
insatser på individnivå
hänvisa studenter, som är i behov av bedömning, vård eller behandling av sådan art eller
omfattning att studenthälsovården inte skall, kan eller bör erbjuda sådan, till
behandlande/vårdande instans
sträva efter att upprätthålla goda kontakter med medicinsk kompetens utanför universitetet
vara tillgänglig genom att informera särskilt nya studenter om verksamheten genom att
använda sig av effektiva kommunikationskanaler och beakta de handikappolitiska målen för
tillgänglighet
sträva efter korta väntetider för insats riktade till såväl organisation, grupp som individ.
Detta inriktningsbeslut har utarbetats av Studenthälsans personal i samarbete med studiesocialt
ansvariga vid Umeå universitets studentkårer under ledning av Studenthälsans verksamhetschef.
Dokumentet "Inriktning av arbetet med studenthälsovården vid Umeå universitet" (103-505-03)
upphävs härmed.
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