
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skolsköterskornas rutinprogram  

                                        2022/2023 
Elevhälsans medicinska insats 



 

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande.  

Elever i grundskolan och grundsärskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som 

innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under 

skoltiden. Mellan dessa hälsobesök ska eleverna erbjudas undersökning av syn och 

hörsel och andra begränsade hälsokontroller vid behov. Elevhälsans medicinska insats 

fullföljer det allmänna vaccinationsprogrammet, ger kompletterande vaccinationer och 

bevakar vaccinationstäckningen enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram. 
 

Länk: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/barnvaccinationer-tabell_200709.pdf 

 

 

Förskoleklass 

I förskoleklass träffar skolsköterskan eleven tillsammans med vårdnadshavare för ett 

hälsobesök. I hälsobesöket ingår det ett hälsosamtal, tillväxt, hörsel- och synkontroll. 

Vårdnadshavare har fyllt i hälsouppgifter som scannas in i barnens journal 

 

Årskurs 2 

I åk 2 träffar skolsköterskan eleven för ett mindre hälsobesök, med tillväxt- och synkontroll.  

Eleverna får också erbjudande av vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.  

Vaccinet ges efter medgivande från vårdadshavare. 

 

Årskurs 4 

I åk 4 träffar skolsköterskan eleven för ett hälsobesök med tillväxt, rygg- och synkontroll. 

Vårdnadshavare fyller i hälsouppgifter som scannas in i barnens journal. 

 

Årskurs 5 

I åk 5 erbjuds vaccination mot humant papillom virus (HPV), som kan ge kondylom/ 

livmoderhalscancer. Två sprutor ges med intervallet 6 månader efter första dos. Vaccin ges efter 

medgivande från vårdnadshavare.  

 

Årskurs 7 

I åk 7 träffar skolsköterskan eleven för ett hälsobesök med tillväxt, rygg- och synkontroll.  

Vårdnadshavare fyller i hälsouppgifter som scannas in i barnens journal. 

 

Årskurs 8 

Elever i åk 8 erbjudas vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta. Vaccination ges efter 

medgivande från vårdnadshavare.  

 

Eleverna i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

I åk 1 på Gymnasieskola erbjuds hälsosamtal och kontroll av tillväxt. 

 
Efter hälsobesöken i åk 2 och 4 får eleven med sig ett brev hem angående hälsobesöket. 

När något avviker meddelas vårdnadshavare via brev eller via telefonkontakt.  

 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/barnvaccinationer-tabell_200709.pdf


 

Utöver det som framgår ovan kan till exempel följande ingå i elevhälsans 

medicinska insats: tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet, 

bidra i arbetet med lärmiljön, vid hälsobesök identifiera problem eller symtom hos elever som 

kan innebära att de är i behov av stöd/särskilt stöd, i samverkan med övrig skolpersonal arbeta 

för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor, bidra med medicinsk kunskap om 

skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling. 

 
På skolan har skolsköterskan öppen mottagning. Under mottagningstid kan eleverna komma 

för rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser.  

 

Elevhälsans medicinska insats i Lessebo kommun ingår i sammanhållen 

journalföring 

Detta innebär att skolsköterskan och skolläkaren som arbetar inom elevhälsans 

medicinska insats (EMI) har möjlighet att ta del av barnets uppgifter i Region 

Kronobergs patientjournal. Region Kronoberg har också samma möjlighet att ta del av 

det som EMI skriver.  Detta gör att vården kring barnet blir både säkrare och mer 

effektiv.  

Skolsköterskan och skolläkaren som möter barnet i skolan får genom sammanhållen 

journalföring tillgång till information om till exempel provresultat, mediciner och 

behandlingar. Det leder till en helhetsbild av barnets situation samt minskar 

dubbelarbete.  

Spärra uppgifter 

Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har man 

rätt att spärra möjligheten till sammanhållen journalföring. Då ansvarar man själv för att 

informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen. Även barn och 

ungdomar som är under 18 år kan spärra uppgifter i sin journal. När du kan spärra din 

journal bestäms utifrån ålder och mognad. Föräldrar kan däremot inte spärra uppgifter 

om sina barn.  

Du kan begära utdrag av din loggkontroll, sammanhållen journal. Ansökan skickas till 

ansvarig skolsköterska. 

Mer om sammanhållen journalföring finns på webbplatsen 1177.se.  
 

                                                                                                       

Elevhälsans medicinska insats i Lessebo är HBTQ diplomerade 

Detta innebär att vi har genomgått en utbildning för att lära oss mer om HBTQ, 

respektfullt bemötande och normkritiskt synsätt.  

 
 

 

 

http://www.1177.se/


 

 

 
 

                                        

                                        

 

                                            Kontaktuppgifter till skolsköterskorna på 

                                            respektive skola hittar man på Lessebos  

                                            hemsida eller ring kommunens växel, 

                                                                0478 12500 
 

 

 

 

                                                
 

 

 


