Basprogram för hälsobesök i Boxholms kommun
Enligt skollagen ska alla elever i grundskolan erbjudas tre hälsobesök hos skolhälsovården.
Det första hälsobesöket inom Elevhälsans Medicinsk Insats (EMI) i Boxholms skolor erbjuds
till elev, där vårdnadshavare ska medverka, i förskoleklass. Skolläkare och skolsköterska
följer upp tiden från Barnhälsovården och säkerställer att avvikelser observeras och följs upp.
Därefter görs hälsobesök i årskurs1,4, och 7. Hälsobesöken innehåller syn- och hörselkontroll,
tillväxtkontroll och hälsosamtal. Uppföljning av avvikelser sker kontinuerligt mellan
årskurserna vid behov. EMI i Boxholm erbjuder vaccinationer enligt gällande
Vaccinationsprogram som fastställts av socialstyrelsen.

Förskoleklass:
Barnhälsovården överlämnar BVC- journal samt gör en överrapportering till EMI. Ett
informationsbrev om EMI skickas till vårdnadshavare, där får vårdnadshavare fylla i en
blankett med hälsouppgifter om barnet och återsända till EMI. Vårdnadshavare och uppmanas
att ta kontakt med EMI vid behov. Elev och vårdnadshavare erbjuds att tillsammans komma
till skolläkare/skolsköterska för hälsokontroll, kallelser skickas ut kontinuerligt under läsåret.
Skolläkare är på plats en gång i månaden och alla besök sker på Stenbockskolan,
skolsköterskans rum. Gäller elever som går på Åsbo skola också. Skolläkares ansvar är att
kontrollera testiklar, pulsar i ljumskar, kontroll av hjärta och lungor samt mage och rygg.
År 1:
Elev och vårdnadshavare erbjuds att tillsammans komma till skolsköterskan för hälsosamtal.
Tillväxt, syn och hörsel kontrolleras. Samtalet handlar om inlärning, trivsel, kamratrelationer,
eventuella hälsoproblem och svårigheter, kost och fysisk aktivitet.
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund erbjuds till barn födda 2002 och senare.
Hälsosamtal sker kontinuerligt under läsåret och kallelser skickas till hemadressen. Alla besök
sker på Stenbockskolan, skolsköterskans rum. Gäller elever från Åsbo skola också.
År 2
Uppföljning av avvikelser sker vid behov.
År 3
Uppföljning av avvikelser sker vid behov.

År 4
Information om hälsobesök hos skolsköterska skickas hem till vårdnadshavare där även en
förnyad hälsouppgift inhämtas från vårdnadshavare. Information inhämtas från elevens lärare
om skolsituationen. Hälsosamtalet sker med eleven och det handlar om trivsel,
kamratrelationer, eventuella hälsoproblem eller inlärningssvårigheter samt kost och fysisk
aktivitet. Skärmtid diskuteras. Tillväxt, syn och rygg kontrolleras.
En sammanfattande bedömning görs av elevens hälsotillstånd och utveckling och meddelas
skriftligen till vårdnadshavare, skickas med eleven hem. Hälsosamtal sker på respektive skola,
skolsköterskans rum.
År 5
Uppföljning av avvikelse sker vid behov eller på önskemål från elev eller vårdnadshavare.
Vaccination mot HPV (Humant Papillon Virus) erbjuds till flickor. Information och
samtyckesblankett som ska skrivas under av vårdnadshavare skickas hem med eleven. Elever
vaccineras utan vårdnadshavare om inget annat önskemål framkommer. Vaccinationer utförs
på respektive skola, två skolsköterskor finns vid tillfället.
År 7
Information om erbjudande av hälsobesök hos skolsköterska skickas hem till vårdnadshavare
med eleven, där även en förnyad hälsouppgift inhämtas. Information inhämtas från elevens
lärare om skolsituationen. Hälsosamtalet sker med eleven och det handlar om trivsel,
kamratrelationer, pubertet, eventuella hälsoproblem eller inlärningssvårigheter samt kost och
fysisk aktivitet. Skärmtid diskuteras. Tillväxt, syn och rygg kontrolleras. Frågor och samtal
om tobak, alkohol, droger och eventuellt behov av medicinsk studie- och yrkesvägledning
görs.
En sammanfattande bedömning görs av elevens hälsotillstånd och utveckling och meddelas
skriftligen till vårdnadshavare, skickas med eleven hem.
År 8
Uppföljning av avvikelse sker vid behov eller på önskemål från elev/ vårdnadshavare.
År 9
Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta erbjuds, information och samtycksblankett
skickas hem till vårdnadshavare med eleven. Vid vaccinationstillfället är det två
skolsköterskor som är utförare.
Uppföljning av avvikelser sker vid behov eller på önskemål från elev/vårdnadshavare.

