Elevhälsans medicinska personal består av skolsköterskor och skolläkare

Inom elevhälsan finns skolsköterskor som är fördelade ute på kommunens grundskolor. Skolläkaren arbetar
kommunövergripande och kontakt fås genom skolsköterskan på respektive skola. Insatser från skolsköterskor och
skolläkare är frivilligt och vårdnadshavare beslutar om eleven skall få fortsatt stöd av samhällets förebyggande
insatser genom hälsokontroller och vaccinationer.
Skolsköterskorna arbetar ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv där man tänker på barnets hela
situation, i skola, på fritiden, bland kamrater och i hemmiljön. Tillsammans med lärare och övrig personal inom
elevhälsan arbetar man för att hjälpa elevernas utveckling mot utbildningens mål och att skapa miljöer som främjar
elevernas lärande, utveckling och hälsa.
Personalen bidrar med kunskap om barns utveckling, om sjukdomar som finns i barndom och under uppväxtåren.
När behov uppstår skickas remiss till hälso- och sjukvården.
För den enskilde eleven erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller (ex kontroll av

tillväxt, syn, hörsel) under grundskoletiden. Skolsköterskorna erbjuder vaccinationer enligt det nationella
vaccinationsprogrammet.
En del elever träffar skolsköterskan för uppföljningar runt sin hälsa med tätare intervaller. Service ges till
elev, vårdnadshavare och sjukvården genom att göra enklare kontroller av t ex puls, blodtryck.
Eleverna kan vid behov vända sig till elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser på den öppna mottagningen som
finns på varje skola.
Den medicinska personalens arbete innebär att arbeta på individ, gruppnivå med hälsofrågor och de deltar
ibland tillsammans med pedagoger i undervisningen. Råd ges till personal runt elever som har en sjukdom
efter samråd med elevens vårdnadshavare.
Skolsköterskorna deltar i elevhälsogruppens arbete på skolan. Där rektor tillsammans med elevhälsans
personal arbetar med att utveckla skolans arbete mot en hälsofrämjande miljö. All medicinsk personal
omfattas av sekretess och i samråd med vårdnadshavare bestäms vilken information som behöver ges till
skolans personal för att undervisningen och vardagen skall fungera för den enskilda eleven.

Kontaktuppgifter under läsåret 14-15
Skolsköterskor

Anne-Len Doverhäll

Gunnel Patriksson

Telefon: 0521 -72 1751

Telefon: 0521 – 72 15 68

E-post: anne-len.doverhall@vanesborg.se

E-post: gunnel.patriksson@vanersborg.se

Skolor: Mariedal

Centrala skolenheten Torpaskolan

Karin Teider

Lisa Persson ht 14

Telefon: 0521 -72 13 84

Telefon: 0521 -72 13 20

E-post: karin.teider@vanersborg.se

E-post:lisa.persson@vanersborg.se

Skolor: Granås

Skolor Granås, Onsjö

Lisbet Johanson

Malin Öst

Telefon: 0521 -7217 75

Telefon: 0521 – 72 10 42

E-post: lisbet.johansson@vanersborg.se

E-post: malin.ost@vanersborg.se

Skolor: Brålanda, Norra Skerrud

Skolor: Dalbo, Frände Rösebo

Monika Höglund

Monika Zackrisson

Telefon: 0521 -72 18 05

Telefon: 0521 72 22 06

E-post: monika.hoglund@vanersborg.se

E-post: monika.zackrisson@vanersborg.se

Skolor: Centrala skolenheten, Vänerparken,

Skolor: Blåsut, Kumlien, Väne-Ryr, Öxnered

Tärnan 7 – 9

Sandra Svantesson

Susanne Wistav

Telefon: 0521 – 72 23 00

Telefon: 0521 – 72 22 60

E-post: Sandra. svantesson@vanersborg.se

E-post: susanne.wistav@vanersborg.se

Skolor: Tärnan F- 6, Onsjö

Skolor: Mulltorp, Rånnum

Skolläkare Mårten Hallberg
Nås genom skolsköterska på respektive skola
E-post: marten.hallberg@vanersborg.se
Alla kommunala grundskolor

