Barn –och elevhälsa

Välkommen till Barn- och elevhälsans medicinska insats
Skolsköterska ingår i Barn –och elevhälsan med barn- och utbildningsförvaltningen som
uppdragsgivare. Verksamhetschef för Barn och elevhälsan är Line Uski Torpe.
Vi som arbetar är leg. sjuksköterskor med specialistutbildning inom barn- och ungdomars
hälsa alternativt distriktssköterskor.
Vårt fokus ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevens
utveckling mot målen i skolan. Eleven får även hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Varje
elev i grundskolan och grundsärskolan skall erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar
allmänna hälsokontroller. Eleven kommer att erbjudas vaccinationer enligt det nationella
vaccinationsprogram som påbörjats vid Barnhälsovården (BVC).
Elevernas hälsa dokumenteras i skolhälsovårdsjournalen som är en sekretessbelagd handling.
Journalen är datoriserad och uppgifterna behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen
(PUL), myndighet är barn- och utbildningsnämnden i Åre kommun.
Skolsköterskan ingår i Elevhälsoteam på skolan tillsammans med rektor, kurator och
specialpedagog. Även studie och yrkesvägledare ingår i teamet.
Samverkan sker med all personal i skolan.
Är det något du vill att vi bör veta om ditt barns hälsa är du välkommen att ta kontakt med
oss.
Kom ihåg att du som förälder informerar skolpersonal om de är något som de behöver veta
om ditt barns hälsa. Vi inom skolhälsovården hjälper gärna till att informera i samverkan med
er.
Skolsköterskan har lagstadgad tystnadsplikt.

Skolsköterska:

Barn- och elevhälsan
Innehåll vid hälsobesök

F-klass

Mätning av längd och vikt
Synprövning
Hörselundersökning
Hälsosamtal med hälsoenkät som underlag

Åk 2

Mätning av längd och vikt
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Åk4

Mätning av längd och vikt
Synprövning
Ryggundersökning
Hälsosamtal med hälsoenkät som underlag

Flickor
Åk 5

Vaccination mot HPV (humant papillomvirus)

Åk 7

Mätning av längd och vikt
Ryggundersökning
Hälsosamtal med hälsoenkät som underlag

Åk 8

Vaccinering dtp (Difteri, stelkramp och kikhosta)

Före hälsobesöket vid 6 år, 10 år och 13 år får eleverna med sig ett formulär med
hälsouppgifter hem för ifyllnad.
Skolsköterskan ombesörjer hälsobesöket i förstahand. Vid behov erbjuds läkarbesök i de fall
som:
• Elev/förälder så önskar
• Det är överenskommet sedan tidigare
• Skolsköterskan rekommenderar fortsatt bedömning av läkare
• Skolsköterskans bedömning i övrigt.
För övrigt görs undersökningar vid behov och efter önskemål.
I samarbete med landstinget används en 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.
Ring oss gärna!

