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Uppföljning

I samband med att nya bestämmelser införts eller ny rättspraxis tillkommit

Ansvar

Utbildningsnämnden

Inledning
Elevhälsans medicinska insatser ska utifrån föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen,
Hälso- och sjukvårdslagen och bestämmelser i skollagen utföra hälsokontroller i vissa
årskurser i grund- och grundsärskolan.

Syfte och omfattning
Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterska och skolläkare. Elever ska erbjudas
hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller.
Alla elever erbjuds hälsobesök och vaccinationer hos elevhälsans medicinska insatser.

Hälsobesök F-klass
Skoläkarbesök

Både vårdnadshavare och barn kallas med önskemål om att vårdnadshavare deltar. Innefattar
en sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd där kroppslig undersökning som
även inkluderar bedömning av fin- och grovmotorik ingår. Hälsosamtal utifrån hälsouppgift
som vårdnadshavare fyllt i inför besöket, där livsstilsfrågor är inkluderade.
Läng, vikt, syn och hörselkontroll, samt vaccination (Mässling, Påssjuka och Röda hund),
MPR, erbjuds.
För elever mottagna i grundsärskolan, som ej gått i f-klass i grundskolan, erbjuds skolläkarbesök i
årskurs 1.
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Hälsobesök åk 2

Innefattar längd och vikt, litet hälsosamtal med elev.

Hälsobesök åk 4

Innefattar längd, vikt och ryggundersökning. Hälsosamtal utifrån den hälsouppgift som
vårdnadshavare fyllt i inför besöket och hälsoprofil som eleven fyllt i inför besöket.
Kompletterande vaccinationer ska erbjudas alla som tidigare inte vaccinerats enligt
barnvaccinationsprogrammet.
För elever mottagna i grundsärskolan erbjuds även skolläkarbesök.

Vaccination åk 5

Vaccination mot humant papillomvirus, HPV, 2 doser erbjuds under läsåret.

Hälsobesök åk 7

Innefattar längd, vikt och ryggundersökning. Hälsosamtal utifrån hälsouppgift som
vårdnadshavare fyllt i inför besöket och hälsoprofil som eleven fyllt i inför besöket.
I samtalet ingår samtal om ANTD (Alkohol, Narkotika, Tobak och Doping) och vid behov samtal
även samtal om gymnasie- och yrkesval ur ett hälsoperspektiv.

Vaccination åk 8

Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta, DTP, erbjuds.
Kompletterande vaccinationer ska erbjudas alla som tidigare inte vaccinerats enligt
barnvaccinationsprogrammet.
För elever mottagna i grundsärskolan erbjuds även skolläkarbesök.

Övriga besök

Utöver hälsobesöken erbjuds elever syn- och hörselkontroller och andra begränsade
hälsokontroller. Det kan vara uppföljningar av problem som har identifierats. Vid behov
erbjuds skolläkarbesök.

Uppföljning
Varje mottagning redovisar i flera så kallade egenkontroller under läsåret samt en
kvalitetsrapport efter läsårets slut. Där det basprogrammet redovisas.
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