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Tidigaredelen
Skolsköterska och skolläkare ingår i Elevhälsan med Barn- och Utbildningsförvaltningen som
uppdragsgivare. Vi som arbetar är skolsköterskor med specialistutbildning inom barn- och
ungdomars hälsa samt skolläkare.
Vårt fokus ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevens
utveckling mot målen i skolan. Eleverna får även hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Varje
elev i grundskolan och grundsärskolan skall erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar
allmänna hälsokontroller. Eleverna kommer att erbjudas vaccinationer enligt det nationella
vaccinationsprogram som påbörjats vid Barnhälsovården (BVC). Samverkan sker med all
personal i skolan.
Elevernas hälsa dokumenteras i skolhälsovårdsjournalen som är en sekretessbelagd handling.
Den är datoriserad och uppgifterna behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL),
myndighet är Barn- och utbildningsnämnden i Östersunds kommun.
Skolsköterskor och skolläkare 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. Vi inom elevhälsan hjälper gärna till att informera i samverkan
med er.
Innehåll vid hälsobesök
6-åringar

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

8-åringar

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

10-åringar

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

11-åringar

flickor vaccination mot HPV (Human Papillom Virus) 2 doser.

För övrigt görs undersökningar vid behov och efter önskemål.
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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 !
Skolsköterska: Emilie Nilsson
Mobil:070-190 94 51
Telefontid/Öppen mottagning:
Måndagar: 8,30-9,30
Onsdagar: 8,30-9,30
Övrig tid röstbrevlåda
E-post: emilie.nilsson@ostersund.se
Skolläkare: Anita Englund

Tidsbokning genom skolsköterskan

