Basprogram för hälsobesök och vaccinationer inom elevhälsan
Enligt skollagen 2010:800 ska varje elev i grundskolan, grundsärskolan och
specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsoundersökningar.
Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven ska dessutom mellan
hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade
hälsoundersökningar. Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst
ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsoundersökning.

Årskurs
(Grundskolan)
Förskoleklass
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Skolsköterskan
Skriftlig information till vårdnadshavare.
Broschyr om Elevhälsans medicinska insatser lämnas.
Hälsouppgift och hälsoenkät fylls i av vårdnadshavare.
Genomgång av epikris och sammanfattning från barnhälsovården och
upprättande av medicinsk journal.
Hälsobesök:
Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare gällande bland annat
inlärning, hälsa och livsstil.
Hälsoundersökning: Uppföljning av längd, vikt, syn- och
hörselundersökning.
Hälsobesök:
Hälsosamtal med elev gällande inlärning, trivsel och kamrater.
Hälsoundersökning: Uppföljning av längd och vikt.
Synundersökning vid behov.
Skriftlig information till vårdnadshavare med resultat av hälsobesöket.
Hälsouppgift fylls i av vårdnadshavare.
Hälsoenkät fylls i av elev.
Hälsobesök:
Hälsosamtal med elev gällande inlärning, trivsel, kamrater, livsstil m.m.
Hälsoundersökning: Uppföljning av längd, vikt och rygg.
Synundersökning vid behov.
Skriftlig information till vårdnadshavare med resultat av hälsobesöket.
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Hälsofrämjande undervisning om pubertetsutveckling på individ- eller
gruppnivå.
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Hälsouppgift fylls i av vårdnadshavare.
Hälsoenkät fylls i av elev.
Hälsobesök:
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Hälsosamtal med elev gällande inlärning, hälsa, trivsel, kamrater, livsstil
och ANT.
Hälsoundersökning: Uppföljning av längd, vikt och rygg.
Synundersökning vid behov.
Skriftlig information till vårdnadshavare med resultat av hälsobesöket.
9

Avsluta grundskolans medicinska journal och sortera/gallra
pappersjournal enligt Uppsala kommuns gallringsplan.
Barnhälsovårdsjournal skickas till Landstingsarkivet.

Årskurs 1
(Gymnasiet)

Inhämta medicinsk journal från grundskolan.
Hälsouppgift fylls i av vårdnadshavare.
Hälsoenkät fylls i av elev.
Hälsobesök:
Hälsosamtal med elev gällande inlärning, hälsa, trivsel, livsstil, ANT,
sex- och samlevnad.
Hälsoundersökning: Uppföljning av längd och vikt.
Rygg och synundersökning vid behov.
Hörselundersökning för elever på bullerprogram.
Vissa program kräver läkarintyg innan påbörjad utbildning, t.ex. inom
billackering och arbete med tunga fordon.

Årskurs

Vaccination enligt det svenska vaccinationsprogrammet
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Mässling, Påssjuka, Röda Hund (MPR). Vårdnadshavare medföljer
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Humant Papillom Virus (HPV). Tre doser ska ges med särskilt intervall
(0, 2 och 6 mån) Endast flickor erbjuds.
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Mässling, Påssjuka, Röda Hund (MPR).Tom 2013/2014
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Diftteri, Stelkramp, Kikhosta (dTp). From 2016/2017
Skolsköterskan ansvarar för att komplettera vaccinationer för de elever
som inte har tagit del av det svenska barnvaccinationsprogrammet upp
till 18 års ålder (SOSFS 2006:22 §8).

Samtliga
årskurser i
grundskolan
och
gymnasieskolan
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Öppen mottagning
Enligt skollagen (2010:800) får elever vid behov anlita
skolsköterskan för enkla sjukvårdsinsatser.
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Samtliga
Skolläkaren
årskurser i
grundskolan
och
gymnasieskolan.
Skolläkaren kommer ut till skolan för skolläkarmottagning, minst två
halvdagar per termin. Antal mottagningar baseras på antal elever och
behov. Skolor med förberedelseklass behöver fler skolläkartimmar för
vaccinationsbedömningar av icke fullständigt vaccinerade elever.
På mindre skolor är det lokalmässigt inte möjligt att genomföra
skolläkarmottagning och då samordnas mottagning i en annan
geografiskt närbelägen skola.
Skolläkaren är skolsköterskans medicinska bollplank och ansvarar för
bedömning och handledning i medicinska frågor avseende skolrelaterade
hälsoproblem t ex skolfrånvaro och koncentrationssvårigheter. Andra
anledningar till en skolläkares bedömning kan vara avvikelser i tillväxten
eller ryggutvecklingen. Skolläkaren gör den medicinska bedömningar
vid basutredningar.
Journaldokumentation
Skolsköterska och skolläkare ska dokumentera i den medicinska
journalen med god kvalitet och följa gällande lagar, författningar och
lokala riktlinjer(enl Patientdatalagen 2008:355).
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