
                         En skola i förändring inför framtida behov  

                        
                                   En framtidens skola som är beredd att möta en värld i förändring 

 

Stora Sätraskolans arbetsplan för Skolhälsovården                

Skolhälsovården styrs av en mängd lagar och regler 

De är stiftade på nationell nivå och gäller för all skolhälsovård  

i hela Sverige. Skolhälsovården i Gävle har dessutom ett eget styr- och måldokument. 

Mål 
Skolhälsovården är en del av Elevhälsan. Skolsköterskan och skolläkarens främsta uppgift är 

att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 

 

Varje elev i grundskola, grundsärskola och specialskola ska erbjudas minst tre hälsobesök och 

i gymnasieskolan minst ett hälsobesök. 

 

Eleverna ska dessutom erbjudas vaccinationer enligt fastställt grundschema, undersökning av 

syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. 

 

Elever får vid behov anlita skolsköterska för enklare sjukvårdinsatser   

. 

Skolhälsovården styrs, förutom av skollagen, av bland annat Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL), Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovård, patientdatalagen, Lag om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och offentlighets- och sekretesslagen 

 

Vår verksamhet 

Skolhälsovårdens verksamhet består till största delen av  

planerad, förebyggande verksamhet. Eleverna erbjuds 

hälsobesök i Fkl, åk2, åk4, åk6, åk8 samt första året på gymnasiet. 

Vaccinationer i skolåldern sköts av skolhälsovården som har ett ansvar 

att bevaka att alla barn erbjuds fullgott vaccinationsskydd. 

 

Personal 
Inom skolhälsovården arbetar skolsköterskor samt skolläkare.  

Vi har alla specialistutbildning med lång erfarenhet från arbete  

inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Vi har erfarenhet  

från arbete på barnklinik, BVC samt Hälsocentral.  

Vi har sträng tystnadsplikt gentemot all övrig personal i skolans värld. 

 

Hälsobesök 
Vid hälsobesök kontrolleras barnets tillväxt, syn, hörsel, rygg samt barnets allmänna hälsa. 

Ryggen kontrollerar vi för att upptäcka de barn som riskerar att utveckla sjukdomen scolios. 

Vi samtalar om kost motion sömn samt trivsel. 

Eleverna i åk 4,åk 8 samt gymnasiet fyller i en hälsoprofil som underlag  

för samtalet 

Om du undrar över något så hör gärna av dig till någon av oss skolsköterskor. 

                     

 


