
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 
 



  

 

 

 

Enligt skollagen ingår elevhälsans medicinska 

insats som en del i skolans samlade elevhälsa. 

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Här följer information till dig som är elev eller 

vårdnadshavare med barn som ska/har börjat 

skolan. Elevhälsans medicinska insats (EMI), dvs 

skolsköterska och skolläkare finns i skolan. Vi 

samarbetar med elev och vårdnadshavare för att 

bidra till att skolgången blir den bästa möjliga. 

 

Vi tar över efter barnhälsovården när barnet börjar 

skolan. Som inom all annan hälso- och sjukvård 

har vi tystnadsplikt. Vi arbetar förebyggande och 

hälsofrämjande, vi följer barnets hälsoutveckling 

och erbjuder regelbundna hälsobesök, 

vaccinationer och särskilda insatser.  

 

En förutsättning för bra hälsa är att trivas med sin 

tillvaro och skolsituation. Därför är en av 

elevhälsans viktigast uppgifter att medverka till att 

varje elev får goda förhållanden för sitt lärande. 

Elevhälsans medicinska insats i Stockholms stad 

dokumenterar i datajournaler. Datajournalerna 

behandlas med samma sekretess som i all övrig 

hälso- och sjukvård. Statistisk bearbetning av 

avidentifierade hälsodata ligger till grund för 

utveckling av det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet på skolan. 

 

Vi arbetar i enlighet med Patientsäkerhetslagen, 

vilket i vår verksamhet bland annat innebär att vi 

uppmuntrar elever och vårdnadshavare att ställa 

frågor och lämna synpunkter. Om du undrar över 

något eller känner tveksamhet inför något ber vi 

dig i första hand att tala skolsköterskan på ditt 

barns skola.

 



 

 

Eleverna erbjuds tre hälsobesök under sin tid i 

grundskolan och ett hälsobesök i gymnasieskolan. 

Hälsobesöken innefattar hälsokontroller och 

individuella hälsosamtal och är en del av våra 

kontaktytor med elever i samråd med 

vårdnadshavare. Mellan hälsobesöken erbjuds 

undersökning av hörsel och andra begränsade 

hälsokontroller. Elevernas arbetsmiljö bevakas ut 

ett medicinskt perspektiv. Elevhälsans medicinska 

insats fortsätter det nationella 

barnvaccinationsprogram som inleddes av 

barnhälsovården. Inför vaccinationerna inhämtas  

 

ett vaccinationsmedgivande som ska skrivas under 

av båda vårdnadshavare ifall vårdnaden är 

gemensam. 

Elever och vårdnadshavare kan kontakta oss för att 

få råd, hjälp och stöd. Det finns många elever som 

behöver särskilda insatser. Det kan gälla elever 

med medicinska tillstånd som kan inverka på 

elevens skolgång. Vi är ofta en förmedlande länk 

mellan behandlande läkare och skolan. Vårt 

uppdrag är främst förebyggande. Vi utför endast 

enklare sjukvård som inträffat under skoldagen, i 

övrigt hänvisar vi till annan vårdgivare.  

Tidigare hälsoundersökningar i barnhälsovården 

och hälsouppgifter från vårdnadshavaren samt 

inhämtad information från förskolläraren/läraren 

ligger till grund för vår planering.   

Eleven erbjuds tillsammans med vårdnadshavare 

hälsobesök hos skolsköterska och skolläkare för 

kontroll av syn, rygg, längd- och viktutveckling. I 

besöket ingår ett samtal kring elevens mående och 

trivsel. Eleven erbjuds vaccin mot mässling- 

påssjuka- röda hund. Tidigare givna vaccinationer 

ses över och kompletteras vid behov så att eleven 

får ett fullgott vaccinationsskydd. 

Hörseln kontrolleras. 

Skolsköterskan kontrollerar längd och 

viktutvecklingen samt frågar om trivsel och 

kamratrelationer i skolan. 

 

En hälsouppgift tas in från vårdnadshavare. 

Skolsköterskan kontrollerar rygg, längd- och 

viktutveckling. Eleven fyller i en digital hälsoenkät 

och har ett enskilt hälsosamtal med skolsköterskan. 

Flickor och pojkar erbjuds vaccin mot humant 

papillomvirus (HPV). Vaccinet ges med två doser 

fördelade över läsåret.  

Skolsköterskan kontrollerar rygg, längd- och 

viktutveckling. 

En hälsouppgift tas in från elev och 

vårdnadshavare. Skolsköterskan kontrollerar rygg, 

längd- och viktutveckling. Eleven fyller i en digital 

hälsoenkät och har ett enskilt hälsosamtal med 

skolsköterskan. Elevens egna frågor och tankar 

kring trivsel och sina hälsovanor står i fokus. 

Eleverna erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot 

difteri-stelkramp-kikhosta. Har eleven följt det 

nationella barnvaccinationsprogrammet innebär 

det att eleven nu är fullt vaccinerad. 

En hälsouppgift tas in från eleven och längd och 

vikt kontrolleras. Eleven genomför en digital 

hälsoenkät och har ett enskilt hälsosamtal med 

skolsköterskan. Vissa gymnasieprogram omfattar 

även andra undersökningar beroende på särskild 

yrkesinriktning. 



Elever med kroniska sjukdomar eller diagnoser 

kan vara i behov av läkemedel eller andra 

sjukvårdande insatser under skoldagen. Det är 

behandlande läkare som ska ta ställning till den 

egenvård som personal på skolan kan hjälpa eleven  

 

 

 

med och rektor har ansvar för att egenvården 

utförs på skolan. Skolsköterskan är inte ansvarig 

utan kan bidra med sin kunskap och vara med vid 

samverkan kring eleven gällande dessa frågor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

På Enheten för Elevhälsa finns den centrala  

enheten för elevhälsans medicinska insats.  

 

Enheten för Elevhälsa (EMI) 

Utbildningsförvaltningen 

Box 2049/Trekantsvägen 3 

104 22 STOCKHOLM 

Telefon: 08-508 33 000 

 

 

 

Inom EMI finns ibland legitimerade sjuksköterskor 

och läkare under specialistutbildning. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen ges studenten 

chans att möta elever i alla åldrar. 

          E-post: skolhalsan@edu.stockholm.se 

Skolsköterskans kontaktuppgifter: 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt med skolläkare förmedlas via skolsköterskan 


