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Till vårdnadshavare 

Information om basprogram för hälsobesök inom 
elevhälsan medicinska insats, EMI 
 
EMI:s hälsobesök är en fortsättning på hälsobesöken på BVC och uppgiften är att erbjuda hälsobesök 

och hälsokontroller där vi följer elevens hälsa, lärande och utveckling under skoltiden. Innehållet i 

hälsobesöken varierar beroende på i vilken årskurs eleven går i, se nedan.  

Vid hälsobesöken erbjuder vi hälsosamtal där eleven har möjlighet att prata om sin hälsa, livsstil och 

skolsituation. Vissa hälsokontroller ingår också såsom längd, vikt, ryggkontroll, samt syn och hörsel. 

Syftet med att mäta barns längd och vikt är att följa barnets tillväxt och upptäcka eventuella avvikelser 

i tillväxten. Syftet med ryggunderssökningen är att tidigt upptäcka behandlingskrävande skolios 

(ryggradskrökning). En liten snedhet i ryggen är vanligt förekommande och ger oftast inte några 

subjektiva besvär eller anledning till åtgärder. 

Vaccinationer erbjuds enligt det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Om elever är 

ofullständigt vaccinerade erbjuds kompletterande vaccinationer vidbehov. 

Inför hälsobesöken och vaccinationer önskar vi att ni fyller i de hälsouppgifter och samtycken som 

skickas hem. Om ni har frågor inför besöken är ni välkomna att höra av er till skolsköterskan. 

Skolsköterskan ingår i den samlade elevhälsan och får därför en bred bild av barnets hälsa, lärande och 

skolsituation. 

Skolsköterskan och skolläkaren har sekretess. Elevhälsans medicinska insatser är frivilliga. 

Journal 
Journal upprättas då barnet börjar i förskoleklassen eller flyttar in från andra kommuner eller friskolor. 

Journalen följer med eleven genom skoltiden. 

 

Hälsobesök och hälsokontroller 

Förskoleklass  
Skolsköterskan medverkar ofta vid föräldramöte för att presentera sig och berätta om sitt uppdrag. 

Därefter blir eleverna inbjudna att besöka skolsköterskan för synkontroll. Vissa elever kan få träffa 

skolläkaren redan under året i förskoleklass om behovet finns.  

Ett pedagogiskt material används för att på ett strukturerat sätt bedöma elevernas utveckling. 
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Åk 1 
Hörselscreening. 

Hälsobesök hos skolläkare tillsammans med vårdnadshavare. I besöket ingår längd, vikt och BMI, 

undersökning av kroppslig status, inklusive ryggkontroll, samt vaccination mot mässling, påssjuka och 

röda hund, MPR.  

Åk 2 
Hälsokontroll hos skolsköterska: Innehåller längd, vikt och BMI.  

Åk 4  
Hälsobesök hos skolsköterska: Innehåller hälsosamtal där eleven inför besöket får fylla i ett 

hälsoformulär, samt mätning av längd, vikt, BMI och ryggkontroll.  

Åk 5 
Alla elever erbjuds vaccination mot HPV, humant papillomvirus, två doser från och med 

läsåret 20/21.   

Åk 6  
Hälsokontroll: Mätning av längd, vikt och BMI och ryggkontroll. Flickor erbjuds vaccination mot 

HPV, humant papillomvirus, två doser.  

Åk 8 
Hälsobesök hos skolsköterska: Innehåller hälsosamtal där eleven inför besöket får fylla i ett 

hälsoformulär, samt mätning av längd, vikt, BMI och ryggkontroll. Vaccination mot difteri, stelkramp 

och kikhosta, dos 5. Undersökning av färgseende. Hälsobesöket ger även ett tillfälle att diskutera 

gymnasie- och yrkesval ur ett hälsoperspektiv. 

Gymnasiet år 1  
Hälsobesök hos skolsköterska: innehåller hälsosamtal där eleven inför besöket får fylla i ett 

hälsoformulär, samt mätning av längd, vikt, BMI  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Skolsköterska 

Linda.enggren@casagbg.se   Tel 031-409097 

Är på plats på skolan måndagar, onsdagar och fredagar jämna veckor.  


