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Så fungerar elevhälsan

Inom elevhälsan finns flera olika yrkesgrupper. Den medi-
cinska delen omfattar skolsköterska och skolläkare. Vi som 
arbetar i skolan har alla ett ansvar att stödja eleverna att 
nå utbildningens mål. Skolsköterskor och skolläkare stödjer 
genom att arbeta för att eleverna ska ha en god hälsa och en 
god arbetsmiljö.

Skolsköterska finns på skolan varje vecka och på stora skolor flera gånger i 
veckan. Eleven kan vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård 
och rådgivning. På skolan bedrivs även skolläkarmottagning, som bokas efter 
överenskommelse med skolsköterskan. Både skolläkare och skolsköterska har 
tystnadsplikt. 

Hälsobesök
Elever erbjuds hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller, se schema 
på folderns baksida. Syftet med hälsobesöket är att bevara/förbättra hälsan 
samt att tidigt upptäcka sjukdom och andra hälsoproblem hos eleven. Mellan 
hälsobesöken erbjuds kompletterande hälsokontroller, vid avvikelser konsulteras 
skolläkare.

Inför hälsobesöket i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 lämnas en hälsode-
klaration till vårdnadshavare. Den ligger till grund för kommande hälsobesök. 
Skolsköterskan inhämtar även information av förskollärare/klasslärare för att 
bedöma om eleven har behov av stöd i något avseende. Hälsodeklarationen i 
gymnasiets årskurs 1 fylls i av eleven själv.

Vaccinationer
Elevhälsans medicinska arbete fullföljer det svenska nationella barnvaccina-
tionsprogrammet som påbörjats inom barnhälsovården. Utöver det nationella 
vaccinationsprogrammet erbjuds kompletterande vaccinationer till alla elever 



som inte har ett tillräckligt vaccinationsskydd. Alla vaccinationer rapporteras 
i ett nationellt vaccinationsregister. En gång per år har du rätt att begära ut de 
uppgifter som Folkhälosmyndigheten har registrerat på ditt barn enligt 
personuppgiftslagen.

Vid erbjudande om vaccination krävs skriftligt medgivande av båda de vårdnads-
havare som har gemensam vårdnad om barnet. Hälso- och sjukvården utgår 
från, om annan information inte finns, att föräldrar med gemensam vårdnad 
agerar i samförstånd om enbart en av dem skriver under. Om vårdnadshavarna 
inte är överens kan vaccination inte ges.

Information
Skolsköterskan lämnar oftast ut skriftlig information till vårdnadshavare via 
eleven. Informationen gäller resultat av hälsobesök och enklare utförd sjuk-
vård samt information/kallelse till kommande hälsobesök/vaccinations-
erbjudande.

Journaler
I samband med skolstart upprättas en elevjournal. Regler om journalföring 
finns främst i patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrift 
(SOSFS 2008:14). Efter avslutad skolgång arkiveras journalen inom Linköpings 
kommun.
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 Förskoleklass Bedömning av hälsotillstånd utifrån inkommen hälsodeklara-
  tion. Hälsobesöket genomförs med fördel tillsammans med
  vårdnadshavare. Hälsobesöket omfattar hälsosamtal, tillväxt-,
  syn-, hörsel- och testikelundersökning på pojkar. 

 Årskurs 1 Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund
  (en injektion).

 Årskurs 2 Tillväxtundersökning och hälsosamtal.

 Årskurs 4 Tillväxtundersökning, ryggundersökning och hälsosamtal.

 Årskurs 5 Vaccination flickor, mot humant papillomvirus.

 Årskurs 7 Tillväxt-, syn- och ryggundersökning samt hälsosamtal.

 Årskurs 9 Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta (en injektion).

 Årskurs 1, Tillväxtundersökning och hälsosamtal. Synundersökning
 gymnasiet vid behov. 

Schemalagda
hälsokontroller och vaccinationer

Kontakta oss gärna…
… om det är något vi behöver få veta som rör barnets hälsa eller om det är något du 
undrar över.

Kontaktuppgifter till skolsköterskan finns på respektive skolas hemsida.

Skolsköterskan kan kontaktas via kommunens växel, telefon 013-20 60 00.


