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VÄLKOMMEN TILL
ELEVHÄLSANS
MEDICINSKA INSATS
I
GNOSJÖ KOMMUN

Elevhälsan i Gnosjö kommun

Mottagningsarbete

Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykolog,
specialpedagoger och skolläkare. Elevhälsoteamen arbetar för att
skapa en god miljö för hälsa och lärande i skolan samt ge stöd för
inlärning. Teamet arbetar under rektors ledning.

Till skolsköterskans mottagning är eleverna välkomna för samtal, råd
och enklare sjukvårdsinsatser.
Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Hälsofrämjande arbete
En viktig del av vårt uppdrag är det förebyggande och hälsofrämjande
arbetet. Det finns med i allt ifrån samtalen med eleverna till deltagande i
skolans hälsoarbete. Vi arbetar för att stödja elevernas utveckling mot
utbildningens mål, bevara och förbättra deras fysiska och psykiska hälsa
samt verka för goda levnadsvanor.

Hälsobesök och vaccinationer:
* Förskoleklass

Hälsosamtal tillsammans med elev och förälder,
kontroll av längd, vikt, syn och hörsel.

*

Hälsobesök, kontroll av längd och vikt. Vaccination
mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 2

* Årskurs 4

Hälsosamtal, kontroll av längd, vikt och rygg.

* Årskurs 5

Pubertetsundervisning, vaccination mot HPV
(Humant Papillom Virus) erbjuds till flickor.

* Årskurs 6

Hälsobesök med kontroll av längd, vikt och
rygg.

* Årskurs 8

Hälsosamtal, kontroll av längd, vikt och rygg.
Medicinsk studie- och yrkesvägledning.
Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

* Gymnasiet åk.1 Hälsosamtal, längd och vikt.

Vid hälsosamtalen pratar vi om hälsofrågor rörande
bl a kost, motion, sömn och trivsel samt övriga
frågor som eleven önskar ta upp.

Arbetsmiljöarbete
Skolsköterskan deltar i skolans arbete för att skapa en god fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö.

Sekretess
För skolsköterskor och skolläkare gäller samma sekretess som inom hälsooch sjukvården. För övrig personal inom elevhälsan gäller sträng
sekretess.

Dokumentation
Skolsköterska och skolläkare dokumenterar i datajournal.
Vi dokumenterar vaccinationer i vaccinationsregistret Svevac som
vidarebefordrar dem till det lagstadgade nationella
vaccinationsregistret.
I syfte att förbättra och planera för skolans fortsatta hälsofrämjande
arbete för kommunens barn och unga vill kommunen använda den
kunskap som fås vid hälsosamtalen genom att göra
sammanställningar på gruppnivå. Kommunen har gett Region
Jönköpings län i uppdrag att göra dessa sammanställningar för
skolsköterskorna med hjälp av ett webbverktyg. Resultaten från dessa
redovisas på kommun- och länsnivå utan att det går att se vem som
svarat vad på de olika frågorna.
En del avidentifierade elevuppgifter rapporteras även till EMQ som
är ett nationellt kvalitetsregister för Elevhälsan.
Om du inte vill att ditt barns uppgifter registreras för kommunens
kvalitetsarbete kan du kontakta skolsköterskan.
Hälsosamtalet och arbetet med personuppgifter i webbverktyget för
sammanställningar omfattas av skolsköterskans sekretess.
Bestämmelserna finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
och i Dataskyddsförordningen (GDPR) och Personuppgiftslagen samt
i Patientdatalagen (2008:355)

190221

