
VÄLKOMMEN TILL

ELEVHÄLSANS 
MEDICINSKA INSATS

GDPR
Vi följer Dataskyddsförordningens princip om 

laglighet, korrekthet och öppenhet. 

https://www.osby.se/gdpr



KONTAKTUPPGIFTER

Förskoleklass:  Hälsobesök hos skolsköterskan med längd, vikt, syn, hörsel 
och hälsosamtal. På hälsobesöket är föräldramedverkan särskilt viktig.  

Årskurs 2:  Hälsobesök med längd, vikt och hälsosamtal hos skolsköterskan.

Årskurs 4:  Hälsobesök hos skolsköterskan med längd, vikt och 
ryggundersökning. E-enkät ska vara ifylld innan besöket. 

Årskurs 6:  Hälsobesök med längd och vikt.

Årskurs 8:  Hälsobesök med längd, vikt och ryggundersökning. E-enkät ska vara 
ifylld innan besöket. 

Åk 1 Gymnasiet:  Hälsobesök med längd och vikt. E-enkät ska vara ifylld innan 
besöket. 

Inloggning till e-enkät erhålls av skolsköterskan och vi vill att ni fyller i den i god tid 
innan besöket då den ligger till grund för samtalet. Eleverna i årskurs 4 fyller i enkäten 
tillsammans med vårdnadshavare eller individuellt, övriga fyller i enkäten individuellt.

Vår målsättning är att alla elever ska vara vaccinerade enligt det Nationella 
vaccinationsprogrammet vilket innebär:

Årskurs 2:  Vaccination mot Mässling/Påssjuka/Röda Hund.

Årskurs 5:  Vaccination mot HPV (Humant Papillomvirus), 2 doser med 6 
månaders intervall.

Årskurs 8:  Vaccination mot Difteri/Stelkramp/Kikhosta.

Inför vaccinationstillfället kommer eleven att få med sig en samtyckesblankett 
hem som vårdnadshavare snarast fyller i och skriver under. Eleven ger sedan 
tillbaka blanketten till skolsköterskan.

I Osby kommun arbetar sex skolsköterskor och två skolläkare. Vi har alla 
tystnadsplikt och arbetar efter Socialstyrelsens riktlinjer. Vi ingår i det lokala 
elevhälsoteamet (EHT), utför enklare sjukvårdsinsatser och erbjuder alla elever 
hälsobesök utifrån ett basprogram. Skolsköterskan bokar tid till skolläkaren.

Boel Ivarsson Starck boel.starck@osby.se

Hasslarödsskolan
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