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Rutiner för invandrade skolbarn i Uppvidinge kommun.
Friska barn som är nyanlända till Sverige, kan påbörja sin skolgång omedelbart utan
att invänta hälsoundersökning. Detta oavsett om det gäller invandrare som är
asylsökande eller som invandrar på annat sätt.
Rektor är ytterst ansvarig för att internationella klassen, samt skolhälsovården
informeras, när nya barn anlänt till skolan.
Personalen i internationella klassen kallar till möte med barn, föräldrar och tolk.
Skolhälsovården medverkar om möjligt. Viktig information om barnets hälsotillstånd meddelas
skolhälsovården genom kopia av frågeformulär ”Information om elev med utländsk bakgrund”, där
hälsofrågor samt medgivande av journalöverföring från flyktinghälsan eller vårdcentralen ingår.
Skolhälsovården kallar eleven till sedvanlig klassundersökning (längd, vikt, syn, rygg
och hörsel), samt lägger upp en skolhälsovårdsjournal.
Eleven följer sedan ordinarie skolhälsovårdsprogram.
Vid misstanke om behov av glasögon för asylsökande barn, kontaktas Flyktinghälsan
som beställer tid hos optiker eller ögonläkare.
Om barnet skadar sig på skoltid är det i första hand skolsköterskorna som tar hand om
detta. Vid behov kontaktas läkare på vårdcentralen.
Skolhälsovården meddelar Flyktinghälsan, med föräldrars medgivande, om något
uppkommer som behöver utredas eller uppföljas hos dem, via remiss.

Enligt Socialstyrelsen har Skolhälsovården ett ansvar att fånga upp de barn som saknar
fullständiga vaccinationer (SOSFS 2006:22).
Om barnets vårdnadshavare uppger att barnet blivit vaccinerat tidigare, behövs ingen
ytterligare åtgärd, utan de går in i det vanliga svenska vaccinationsschemat.
Om barnet inte är vaccinerat eller det är oklart om barnet är vaccinerat, får barnet
hänvisas till vårdcentralen, som bedömer om grundvaccinering ska göras eller inte.
Hälsoundersökning och provtagning bör erbjudas de barn där undersökning inte är
gjord tidigare i Sverige (från Asien, Afrika, Latinamerika samt östra och södra Europa).
Remittera eller kontakta elevens Vårdcentral (kvotflyktingar och anknytningsfall)
eller Flyktinghälsan (asylsökande).
Vårdcentralen/Flyktinghälsan erbjuder en tid inom en månad. Där görs en
kompletterande grundvaccination om det bedöms vara nödvändigt.
Bekräftelse att hälsoundersökningen är utförd och vaccinationsstatus, skickas till
skolsköterskan på respektive skola efter godkännande av föräldrar.
Även när grundvaccineringen är slutförd meddelas skolhälsovården.
När eleven fått sin grundvaccination ska det gå:
1.
minst 4-5 år mellan tredje och fjärde och minst 8 år mellan fjärde och femte vacc.
Difteri, Tetanus och Pertussis.
2.
cirka 5 år mellan första och andra vacc.Mässling, Påssjuka och Röda hund. Detta
intervall anses som bäst ur skyddssynpunkt och motsvarar intervallet i barnvaccinationsprogrammet.
Dos 2 kan dock ges efter 4 veckor efter första vaccinationen (enl. smittskyddsläkare Arne Runehagen 1111-16).
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