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BAS-program för skolhälsovården
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar om BAS-program för skolhälsovården
Ärendet
Enligt skollagen 2010:800 ska det i alla skolor finnas Elevhälsa, där skolhälsovården utgör
elevhälsans medicinska insatser. Skolhälsovården arbetar i första hand hälsofrämjande och
förebyggande för att bevara elevernas fysiska och psykiska hälsa. Basprogrammet syftar till
att kvalitetssäkra skolhälsovården i kommunens skolor.
Tidigare år har tjänsten för MLA (Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar) köpts in
av Borås kommun. Sedan ett år tillbaka avslutades detta avtal och Bollebygds kommun har
nu detta ansvar själva. För att underlätta arbetet köper Elevhälsans medicinska insats
(EMI) via Göteborgs metodbok.
Ändringar har gjorts i BAS-programmet enligt följande:
- Hörselscreening: görs i åk 1 istället för förskoleklass
- Hälsokontroll åk 4: Synkontroll borttagen
- Hälsobesök åk 6 (nytt): kontroll tillväxt, ryggscreening och pubertet.
- Hälsobesök i åk 8 (ersätter hälsobesöket som tidigare var i åk 7): synkontroll, färgseende
och ryggscreening vid behov (tidigare kontrollerades alla). Färgseende kontrolleras på de
elever som önskar gå en utbildning där det behövs godkänt färgseende. Kontroll av rygg
görs på elever som inte haft sin tillväxtspurt.
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Anledningen till utökningen med ett extra hälsobesök i åk 6 är att det sker mycket med
tillväxten perioden mellan åk 4-6 samt att det är bra med en extra kontroll av ryggen.
Ändring har gjorts av hälsobesöket från åk 7 till 8 då det blir tätt inpå besöket i åk 6 samt
att hälsoenkäten som görs i åk 8 är mer anpassad för den årskursen.
Basprogrammets innehåll grundar sig på Skollagen, Hälso- och sjukvårdslagen och
Socialstyrelsens riktlinjer gällande skolhälsovårdens huvuduppgifter. Basprogrammet
bygger på en individuell, frivillig och återkommande hälsoövervakning samt
hälsofrämjande insatser.
Beslutsunderlag


Basprogram för skolhälsovården, 2018-01-18



Bas-program för Bollebygds kommun, 2018-01-18
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