Information om skolhälsovården - Grundskolan
Välkommen till skolhälsovården
Elevernas hälsovård

Innehåll vid hälsobesök

Skolhälsovården ingår i Elevhälsan med Barn- och Utbildningsförvaltningen
som uppdragsgivare. Enhetschef är Marianne Laurin Jacobsson.
Vi som arbetar inom Skolhälsovården är skolsköterskor och skolläkare med
specialistutbildning inom barn- och ungdomars hälsa.

6-åringar

mätning av längd och vikt
synprövning
hörselundersökning
hälsosamtal med hälsoenkät som underlag
skolläkarkontakt vid behov

8-åringar

mätning av längd och vikt

10-åringar

mätning av längd och vikt
ryggundersökning
vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta
hälsosamtal med hälsoenkät som underlag
Vid behov:
synprövning, hörselundersökning, skolläkarkontakt

12-åringar

mätning av längd och vikt
ryggundersökning
vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

14-åringar

mätning av längd och vikt
hälsosamtal med hälsoenkät som underlag
Vid behov:
synprövning, hörselundersökning, skolläkarkontakt

Hur arbetar Skolhälsovården?
Alla elever skall ha tillgång till skolhälsovård enligt skollagen.
Skolhälsovården är frivillig.
Begreppet hälsa kännetecknas av ett helhetstänkande som innebär mer
än bara frånvaro av sjukdom.
Skolhälsovårdens styrka är att vi finns i elevernas närmiljö/arbetsmiljö.
Genom att följa barnets utveckling kan vi tidigt upptäcka avvikelser som kan
ha betydelse för skolsituationen och den framtida hälsan.
Det nationella vaccinationsprogram som påbörjats på Barnavårdscentralen
fullföljs inom Skolhälsovården.
Skolhälsovården arbetar hälsofrämjande och främst med förebyggande
hälsovård.
Vi samverkar med all personal i skolan. Vi deltar också i temaarbete,
arbetsmiljöarbete och har samtal omkring livsstil.
Elevernas hälsa dokumenteras i skolhälsovårdsjournalen som är en
sekretessbelagd handling.
Skolhälsovården har lagstadgad tystnadsplikt.
Är det något Du vill vi ska veta om Ditt barns hälsa, välkommen att ta
kontakt med oss.
Kom ihåg att Du som förälder informerar skolpersonalen om det är
något de behöver veta om Ditt barns hälsa.
Skolhälsovården hjälper gärna till att informera i samverkan med er.

Före hälsobesöket vid 6 år, 10 år och 14 år får eleverna med sig ett formulär
med hälsouppgifter hem för ifyllnad.
För övrigt görs undersökningar vid behov och efter önskemål.
F o m hösten -06 börjar vi i samarbete med landstinget använda en ny
hälsoenkät som underlag för hälsosamtalet. Enkätsvaren avidentifieras,
sammanställs och bearbetas statistiskt. Resultatet ger en bild av barn och
ungas hälsa på gruppnivå i kommun och län.

