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Med elevhälsans medicinska del menas insatser av skolläkare och 

skolsköterska i syfte att främja elevers hälsa för att stödja 

utveckling och lärande. Det är en självständig verksamhet i skolan 

som är frivillig och avgiftsfri. 

Insatserna ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande, 

även om vi också erbjuder enklare sjukvård. Eleven erbjuds 

hälsobesök och vaccinationer enligt ett basprogram. 

Dokumentation av kontakter sker i datajournal och vaccinationer 

i vaccinationsjournalen Svevac. 

Du är välkommen att kontakta din skolsköterska i frågor om ditt 

barns, hälsa, utveckling och skolsituation, eller om du har 

synpunkter på vår verksamhet. 

 

Välkommen till Elevhälsans medicinska del i  Hammarö kommun! 



 

 

Elevhälsa- medicinsk del 
Vi följer elevernas hälsa, tillväxt och utveckling under 
grundskolan. Det kan ses som en fortsättning av BVCs tidigare 
kontroller. 

En god arbetsmiljö är viktig och skolan skall vara en stimulerande 
och trygg plats för alla barn och ungdomar. Skolsköterskan och 
skolläkaren samverkar med skolans övriga personal och bidrar 
med medicinsk och omvårdnadskompetens i elevhälsoteamet. Vi 
har tystnadsplikt och informerar inte övrig skolpersonal om den 
enskilde eleven utan medgivande från vårdnadshavaren och 
elev. 

 

Det är viktigt att du som vårdnadshavare själv kontaktar skolan 
om ditt barns hälsotillstånd kräver extra uppmärksamhet.  

 

Hälsobesök, hälsokontroller och vaccinationer 
Varje elev ska erbjudas minst tre allmänna hälsobesök jämnt 
fördelade under skoltiden och vid behov uppföljande 
hälsokontroller. Vi erbjuder också vaccinationer enligt det 
svenska barnvaccinationsschemat. 

Hälsobesöken inom grundskolan i Hammarö kommun är förlagda 
till förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7. Mer information om hälsobesök 
och vaccinationer finns att läsa på hemsidan eller kontakta din 
skolsköterska. 

 

Vi ser fram emot samarbetet med er och ert barn under åren i 
grundskolan! 

 
 

 



Postadress: Box 26, 663 21 Skoghall Besöksadress: Mörmovägen 5, Skoghall 

          

 

 

 

Bärstadsskolan F-6  
Gunilla Björn skolsköterska  
054-51 50 19 
gunilla.bjorn@hammaro.se 

Götetorpsskolan F-6  
Caroline Sandzén skolsköterska 
054-29 12 25  
caroline.sandzen@hammaro.se 

Hammarlundens skola F-6  
Elin Forsman skolsköterska 
054-51 50 38 
elin.forsman@hammaro.se 

Hammarlundens skola 7-9  
Ulrika Linder skolsköterska/vchef 
054-51 51 38 
ulrika.linder@hammaro.se 

Lillängskolan F-6  
Caroline Sandzén skolsköterska 
054-29 12 25  
caroline.sandzen@hammaro.se 

Mörmoskolan F-6  
Jenny Berg skolsköterska 
054-51 50 85 
jenny.berg@hammaro.se 

Mörmoskolan 7-9  
Catarina Pedersen skolsköterska 
054-51 51 06 
catarina.pedersen@hammaro.se 

Skolläkare samtliga skolor  
Ulla Palenius, tid till skolläkaren bokas genom skolsköterskan 
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