Hälsobesök och vaccinationer hos skolsköterska
Elevhälsans medicinska insats i Karlskrona kommun

Välkommen till skolsköterskan
- hälsovård för skolan och särskolan
Varje skolas skolsköterska följer elevens utveckling
från förskoleklass till gymnasiet med fokus på hälsa.
Sunda levnadsvanor ligger till grund för att eleven ska
kunna fullfölja sina studier. Till skolsköterskan kan
elev och vårdnadshavare vända sig vid frågor kring
elevens hälsa och skolans hälsorutiner.

Årskurs (Åk)

Hälsobesök och vaccinationer
Hälsobesöken i skolan innefattar
kontroller som syn, hörsel, tillväxt samt
v accinationer. Hälsobesöken görs klassvis
med stöd från klasslärare. Information går
ut r egelbundet inför hälsobesöken och vill
du som vårdnadshavare delta kontakta
s kolsköterskan.
Är resultaten vid hälsokontrollerna
avvikande återkopplar skolsköterskan till
vårdnadshavare för mer information. Då
finns även vidare hjälp att få från elevhälsan,
kommunen och sjukvården.
Du kan läsa mer om planerade hälsobesök
och vaccinationer i tabellen till höger eller på
karlskrona.se/skolskoterska.

Hälsobesök och vaccination

Förskoleklass Hälsosamtal med längd-,
vikt-, syn- och hörselkontroll
Åk 2

Längd- och viktkontroll
Vaccination mot MPR, mässling, påssjuka och röda hund

Åk 4

Hälsosamtal, längd-, viktoch ryggkontroll

Åk 5

Vaccination mot HPV,
humant papillomvirus

Åk 6

Längd-, vikt och ryggkontroll

Åk 8

Hälsosamtal, längd-, viktoch ryggkontroll
Vaccination mot DTP, difteri,
stelkramp och kikhosta

Gymnasiet

Hälsosamtal, längd- och
viktkontroll. Yrkesspecifika
hälsoundersökningar.

Din skolas hälsovård
Varje skola har en skolsköterska
som följer elevens hälsa genom hela
studietiden. Du kan alltid vända dig
till skolsköterskan med hälsofrågor.
Allt som sägs är sekretessbelagt. För
kontakt kan du ringa, mejla eller titta
förbi när skolsköterskan håller öppen
mottagning på skolan.

komma med frågor om lättare besvär
och oro som stör studierna: från misstanke om mobbning, magont, oklar
trötthet till huvudvärk. Du som vårdnadshavare kan också komma förbi för
samtal om frågor kring hur ditt barn har
det i skolan.

Boka tider

Det går bra att boka tider hos skolsköterskan, för längre eller mer planeHälsoblankett
rade samtal och undersökningar som
Vid skolstart får vårdnadshavare med
barn i förskoleklass, åk 4, åk 8 eller till ny skolläkarbesök, planerade hälsobesök
elev fylla i en blankett om barnets hälsa. och vid långvarig eller ofta återkomHälsoblanketten innehåller frågor om allt mande sjukdom.
från allergier, huvudvärksbesvär till funkFramtida yrkesval
tionsnedsättning. Eleven i åk 4 och 8 får
även fylla i en personlig hälsoenkät, om Under högstadiet blir det aktuellt att
välja fortsatt studieinriktning för fram
sin upplevda hälsa, livsstil och trivsel.
tida yrkesval. Flera yrkesinriktningar har
hälsokrav där det krävs god hälsa och
Öppen mottagning
Skolsköterskan håller öppen mottagning exempelvis syn- och hörselkrav. Stäm
på skolan minst en dag i veckan. Då står av med din skolsköterska och studiedörren öppen för att titta in och ingen och yrkesvägledare vilka hälsokrav
som gäller inför ditt gymnasieval.
besökstid behöver bokas. Eleven kan

Elevhälsan

Elevens egenvård är utgångspunkten för att skapa de bäst möjliga
förutsättningarna för inlärning och utveckling under elevens skolgång.
Genom Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete finns ett samarbete mellan skolans resurser, kommunen och sjukvården med: skolpersonal,
skolpsykolog, skolkurator och studie- och yrkesvägledare, barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP), Första linjen, barn och ungdomskliniken,
föräldrasupporten, barnhabiliteringen, vårdcentral och sjukhus. Vid funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom medverkar Elevhälsan till att undervisning
och vistelse i skolan anpassas till elevens hälsoproblem. Skolsköterskans
uppdrag är den medicinska delen i skolans elevhälsa och finns med under
hela skol-tiden, från förskola, grundskola till gymnasium.

Kontakt

Skolsköterska
Vid allmänna frågor om hälsa i skolan
E-post: skolskoterska@karlskrona.se
www.karlskrona.se/skolskoterska

Kunskapsförvaltningen
Vid andra frågor om skola ring 0455–30 30 00
E-post: kunskapsforvaltningen@karlskrona.se

Karlskrona kommun
Växel 0455–30 30 00
www.karlskrona.se

