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Sida  ()
Inera AB
Konfidentiellt
HÄLSOUPPGIFT
Tänk på att det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att informera lärare och övrig skolpersonal om frågor som rör ditt barns hälsotillstånd. Om du vill så hjälper skolhälsovården gärna till. Välkommen att vid behov kontakta skolsköterskan på ditt barns skola! 
Till vårdnadshavare För att bättre kunna bedöma elevens hälsa behöver skolhälsovården få en bild av tidigare eller nuvarande sjukdomar m m. Vi ber dig därför fylla i denna hälsouppgift och lämna den till skolhälsovården i slutet kuvert. Skolsköterskan och skolläkaren, som handhar dessa uppgifter, har tystnadsplikt.
Tidpunkt för ankomst till Sverige (om eleven inte är född i Sverige)
Personuppgifter, eleven
Personuppgifter, vårdnadshavare
Personuppgifter, syskon
I kolumnen "Kod" sätt koderna: 1 = biologisk, 2 = styv-, 3 = adoptiv-, 4 = fosterföräldrar, 
5 = avliden (Tänk på att meddela skolhälsovården förändringar.)
Längd, cm
I kolumnen "Kod" sätt koderna: 1 = hel-, 2 = halv-, 3 = styv-, 4 = adoptiv-, 
5 = fostersyskon, 6 = avliden (Tänk på att meddela skolhälsovården förändringar.)
Längd, cm
Födelseår
Födelseår
Födelseår
Födelseår
Födelseår
Födelseår
Födelseår
Födelseår
Födelseår
Uppgifter om kontaktpersoner, fritidshem m m (Tänk på att meddela skolhälsovården om ev förändring om var eleven vistas före/efter skoltid.)
Årskurs
Inför skolstart
År 1
Här följer frågor om elevens hälsotillstånd, där lämnade upplysningar givetvis kan kompletteras på separat papper eller muntligt i samband med besöket hos skolsköterskan/skolläkaren.
Upplysningar angående ovan lämnade uppgifter
Upplysningar om elevens hälsotillstånd
Har eleven
astma  
diabetes  
eksem  
huvudvärk  
hörselnedsättning  
födoämnesallergi 
krampsjukdom  
magbesvär 
svårighet att hålla urin/avföring  
synnedsättning  
Har eleven svårigheter/problem med
inlärning  
kamratrelationer  
koncentration  
kost  
kroppsrörelser - gå, springa, klättra  
                        - rita, klippa, äta  
oro, ängslan 
sömn  
talet  
trivsel i förskolan  
Finns hjärt- och kärlsjukdomar inom familjen/släkten
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Läkarkontroll
Medicinering
Kontrolleras eleven av läkare  
Medicinerar eleven regelbundet  
Vaccinationer
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Är ditt barn vaccinerat enligt 
Svenskt Basprogram/BVC  
Riskgruppstillhörighet - tbc
Vissa elever har ökad risk att smittas med tuberkulos och erbjuds därför extra undersökning i skolhälsovården. Ökad tuberkulosrisk gäller bl a i Syd- och Östeuropa, Afrika, Asien, Syd- och Centralamerika.
Eleven har eller kommer att ha nära kontakt med personer som har eller har haft tuberkulos
Elevens föräldrar är invandrare från land där tuberkulos är vanligare än i Sverige
Eleven kommer att vistas i land där tuberkulos är vanligare än i Sverige
Eleven tillhör inte någon av grupperna härintill
Namnteckning vårdnadshavare
allergi i ögon, näsa
002
SKL Kommentus support
Hälsouppgift Konfidentiellt
SKL Kommentus
623 343
2012-08-16/MS
2011-01-18
P
sv
3
K
12-08
© Copyright
P-623 343  sv 3 K002 12-08   
© Copyright
P-623 343  sv 3 K002 12-08   
© Copyright
	Aktuelltsidnummer: 
	Antalsidor: 
	flt_txtIdPersonNr: 
	flt_datIdDatumOtid: 
	flt_txtFormId: 
	flt_txtCopyright: 
	Klicka för att skriva ut en tom blankett: 
	Ange datum enligt ÅÅÅÅ-MM-DD: 
	flt_txtOrgEnhet: Skolförvaltningen
	flt_txtOrgPadr1_Padr2: Box 304, 733 25 SALA
	flt_txtOrgTelNr_Epost: 0224-74 80 10
	flt_txtOrgNamnFi: Sala Kommun
	flt_txtOrgBadr1Fi: SALA
	flt_txtOrgBadr2Fi: 
	flt_txtOrgBadr3Fi: 733 25
	flt_txtOrgEpostFi: 
	flt_txtOrgWwwAdrFi: 
	flt_txtOrgTelNrFi: 0224-74 80 10
	flt_txtOrgFaxNrFi: 
	flt_txtOrgPgFi: 
	flt_txtOrgNrFi: 017974006
	flt_txtOrgKkodFi: 
	flt_txtOrgBgFi: 
	flt_txtOrgEnhetFi: Skolförvaltningen
	flt_txtOrgPadr1Fi: Box 304
	flt_txtOrgPadr2Fi: 733 25 SALA
	Klicka för att skriva ut den ifyllda blanketten: 
	Klicka för att spara den ifyllda blanketten: 
	Klicka för att avbryta arbetet med blanketten: 
	Denna knapp är inaktiv: 
	Ange efternamn: 
	Ange förnamn: 
	Ange personnummer enligt ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har tilldelats svenskt personnummer uteslut de fyra sista siffrorna.: 
	Ange utdelningsadress (gata, box etc): 
	Ange postort: 
	Ange postnummer med 5 siffror enligt 999 99: 
	Ange telefonnummer dagtid inklusive riktnummer: 
	Ange Födelseland  (om ej Sverige): 
	Ange Tidpunkt för ankomst till Sverige (om eleven inte är född i Sverige): 
	Ange telefonnummer kvällstid inklusive riktnummer: 
	flt_txt1Kolumner: 
	flt_numHeltalH: 
	Ange e-postadress: 
	Ange kod: 
	Ange namn på Syskon: 
	Ange födelseår: 
	Ange kod: 
	Ange årskurs: 
	Kryssa för Inför skolstart: 0
	Kryssa för år 1: 0
	Ange företagets namn: 
	Ange telefonnummer inklusive riktnummer: 
	Ange Släkting/Granne, annan: 
	Ange Tillsyn utanför skoltid: 
	Ange företagets namn: 
	Ange adress: 
	Ange företagets namn: 
	Ange företagets namn: 
	Klicka för att bläddra framåt: 
	Ange Upplysningar angående ovan lämnade uppgifter: 
	Kryssa för ja, allergi i ögon, näsa: 0
	Kryssa för nej: 0
	Om ja, vad för typ av sjukdom: 
	flt_txt5Kolumner: 
	flt_txtOvrigt: 
	Om "Ja", ange av vem och var: 
	Om "Ja", ange för vad och vilken medicin: 
	Klicka för att bläddra bakåt: 
	Kryssa för Eleven tillhör inte någon av grupperna härintill: 0
	Ange namnförtydligande vårdnadshavare: 



