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Information om Elevhälsans medicinska insatser 
 
Detta är information till dig som är vårdnadshavare och har barn i skolan. Du får 
denna information för att du ska känna till Elevhälsans medicinska insatser, hur vi 
arbetar och i vilka sammanhang ditt barn kommer möta oss. 
 
Elevhälsans medicinska insatser är en del av Centrala barn- och elevhälsan. Här 
arbetar skolsköterskor och skolläkare med hälsofrämjande insatser och 
sjukdomsförebyggande insatser. 
 
Hälsofrämjande insatser är till exempel samtal om hälsa, skolsituation och livsstil 
som sömn, kost och fysisk aktivitet. Sjukdomsförebyggande insatser är till 
exempel vaccinering, bedömning av syn, hörsel, tillväxt och rygg motsvarande 
BVC:s uppdrag. Elevhälsan erbjuder även medicinsk bedömning vid utvecklings- 
och skolrelaterade hälsoproblem samt enklare sjukvårdsinsatser.  
 

Sekretess, samtycke, journal 
För skolsköterska och skolläkare är sekretess huvudregel som innebär att 
hälsouppgifter endast får lämnas till övrig skolpersonal efter samtycke från 
vårdnadshavare eller myndig elev. Elevhälsans medicinska insatser kan lämna 
uppgifter till rektor och övrig elevhälsa om det krävs att uppgiften lämnas för att 
en elev ska få nödvändigt stöd. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och i första 
hand ska samtycke inhämtas. Sekretessen bryts vid anmälan till socialtjänst. 
Samtycke kan inhämtas vid till exempel journalbeställning, vaccinering och för att 
delge rektor information. I elevens journal dokumenteras uppgifter om hälsa, 
utveckling och vaccinationer.  
 

Hälsobesök 
Hälsobesök syftar till att främja hälsa och förebygga sjukdom. I förskoleklass/ åk 
1 särskola bjuds du som vårdnadshavare in att delta i hälsobesöket tillsammans 
med ditt barn. I årskurs 2, 4 och 7 samt i gymnasiet år 1 träffas elev och 
skolsköterska. Nyanlända elever erbjuds hälsobesök tillsammans med 
vårdnadshavare.  
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Hälsobesök genomförts enligt nationellt program 
 

FK /  åk1 
särskola 

Undersökning - längd, vikt, syn, hörsel 
Samtal – hälsa, livsstil, utveckling, bedömning vaccinationer 
Om inte vårdnadshavare närvarar utförs enbart undersökning 

Årskurs 2 Undersökning – längd, vikt 
Årskurs 2 Vaccinering mot mässling-påssjuka-röda hund 
Årskurs 4 Undersökning – längd, vikt, rygg 

Samtal - hälsa, livsstil, utveckling, bedömning vaccinationer 
Årskurs 5 Vaccinering mot humant papillomvirus 
Årskurs 7  Undersökning – längd, vikt, rygg, syn 

Samtal - hälsa, livsstil, utveckling, bedömning vaccinationer 
Årskurs 9 Vaccinering mot difteri-stelkramp-kikhosta 
År 1 
gymnasiet 

Undersökning – längd, vikt 
Samtal - hälsa, livsstil, utveckling, bedömning vaccinationer 

 

 
 
Vaccinering 
Elevhälsan erbjuder vaccinationer enligt nationellt program.  
 

Elevhälsoarbete 
Skolsköterska och skolläkare bidrar med medicinsk kompetens i skolans 
elevhälsoarbete. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. Där kan också 
rektor, kurator, logoped, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog ingå. 
Skolläkare och skolpsykolog kan rådfrågas vid behov. 
 

Kontaktuppgifter 
Kontakta skolsköterskan om du har frågor eller vill lämna information om ditt 
barns hälsa. Övriga kontaktuppgifter till Centrala  barn- och elevhälsan finns på 
www.norrkoping.se   
 
Verksamhetschefen för Elevhälsans medicinska insatser nås via 
centralabarnochelevhalsan@norrkoping.se 
 

Länkar 
På dessa sidor finns information som är bra för dig känna till. 

• Folkhälsomyndigheten Barnvaccinationsprogram  
• Norrköpings kommun Försäkring och skadeanmälan   
• Norrkoping.se - Råd och information om barn och ungas hälsa 

Specialkost i skola - ansök på Mina sidor 
• Riksdagen SFS 2018:1197 Lag om Förenta nationernas konvention om 

barns rättigheter 
• Ungdomshälsan Norrköping UMO 
• Vårdguiden 1177 Vanliga besvär och sjukdomar hos barn 

mailto:centralabarnochelevhalsan@norrkoping.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/
https://www.norrkoping.se/skola-och-forskola/elevhalsa/forsakring-och-skadeanmalan.html
https://www.norrkoping.se/skola-och-forskola/elevhalsa/rad-och-information-om-barn-och-ungas-halsa.html
https://minasidor.norrkoping.se/oversikt/overview/764
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197
https://www.umo.se/hitta-mottagning/ostergotlands-lan/ungdomshalsan-norrkoping/
https://www.1177.se/Ostergotland/barn--gravid/vanliga-besvar-och-sjukdomar-hos-barn/
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