Kvalitetsstandard for sundhedstjenesten til skoleelever
Formål
Sundhedstjenesten vil bidrage til at sikre elever en sund opvækst og skabe forudsætninger
for en sund voksentilværelse.

Lovgrundlag
Sundhedsloven
§ 120 Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe
gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.
Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og
sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle
børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov.
§ 121 Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge vederlagsfri sundhedsvejledning,
bistand samt funktionsundersøgelse ved en sundhedsplejerske indtil undervisningspligtens
ophør. Stk. 2. kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge i den undervisningspligtige
alder to vederlagsfri forebyggende helbredsundersøgelser
§ 122 Kommunalbestyrelsen skal vederlagsfrit tilbyde alle børn og unge med særlige
behov en øget indsats indtil undervisningens ophør, herunder øget rådgivning samt
yderligere forebyggende undersøgelser ved sundhedsplejersken eller læge.
Stk. 2. personer, for hvem undervisningspligten er ophørt, kan, når særlige forhold gør sig
gældende, tilbydes ydelser som omtalt i stk. 1 efter kommunalbestyrelsens beslutning.
§ 123 For at tilgodese børn og unge med særlige behov opretter kommunalbestyrelsen en
tværfaglig gruppe, de skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes, og
at der i tilstrækkelig omfang formidles kontakt til lægelig, social, pædagogisk, psykologisk
og anden sagkundskab
§ 124 Kommunalbestyrelsen bistår vederlagsfrit skoler, daginstitutioner for børn og unge
og den kommunalt formidlede dagpleje med vejledning om almene sundhedsfremmende
og sygdomsforebyggende foranstaltninger.
§ 125 Børn og unge, der går i skole i en anden kommune end bopælskommunen, skal
tilbydes de forebyggende ydelser i den kommune, hvor skole er beliggende.

Kriterier for tildeling
I skolerne i Egedal kommune har alle elever kontakt med sundhedsplejersken og her
afdækkes der i samarbejde med den enkelte elev/ forældre/ læreren, om der er behov for
en øget indsats, f.eks. ekstra undersøgelser eller rådgivning.
De fleste problemer vedrørende udvikling og trivsel kan løses af sundhedstjenesten i
samarbejde med eleven/ forældrene og lærerne. Men nogle problemer er så alvorlige, at
der er behov for at henvise til børneteams eller evt. kan en underretning til Familiecentret
komme på tale.

Afgørelse om tildeling af ydelse
En sundhedsplejerske vil vurdere behovet for ydelser, der ligger udover den almindelige
forebyggende indsats. Det vil altid ske i samråd med eleven/ forældrene/ lærerne.

Ydelsens omfang
Indskolingsundersøgelse af børn i børnehaveklassen
Klassen inviteres over i små grupper, hvor hver elev vurderes ud fra en motorisk
screening, som udføres af en sundhedsplejerske og børnehaveklasselæreren.
Efterfølgende inviteres eleverne individuelt op med deres forældre til en sundhedssamtale/
undersøgelse. Der gøres sammen med barn og forældre status over barnets
helbredstilstand og opfanges sundhedsmæssige problemer af betydning for barnets
almene trivsel og skolegangen.
1. klasse: Der tilbydes individuel sundhedssamtale med eleven samt forældrene.
2. klasse: Klassen tilbydes en sundhedspædagogisk aktivitet af ca. 2 skolelektioner.
3. klasse: Eleven tilbydes en individuel sundhedssamtale.
4. klasse: Klassen tilbydes sundhedspædagogisk aktivitet a ca. 2 skolelektioner.
5. klasse: Eleven tilbydes en sundhedssamtale med ca. 3-4 andre elever fra sin klasse.
6. klasse: Eleven tilbydes en individuel sundhedssamtale.
7. klasse: Klassen tilbydes sundhedspædagogisk aktivitet a ca. 2 skolelektioner
8. klasse: SundhedsEksperimentariet:
Det tilbydes til alle 8. klasserne a 2 timers forløb. Sundhedseksperimentariet foregår i
klasselokalet og består af mange forskellige opstillinger, hvor eleven vil få mulighed for at
teste sin egen sundhedstilstand med nogle sjove øvelser.
9. klasse:
Klassen tilbydes sundhedspædagogisk aktivitet a ca. 2 skolelektioner.
Undersøgelsen udføres af sundhedsplejersken. Sammen med den unge gøres der status
over vedkommendes sundhedstilstand. Det tilstræbes at opfange sundhedsmæssige
problemer før overgangen til voksentilværelsen, som kan have betydning for valg af
uddannelse og erhverv.
Børn med særlige behov:
Der tilbydes supplerende undersøgelser og vejledning efter behov. Eleven udvælges efter
konkret vurdering af sundhedsplejerske, eller efter henvendelse fra elev, forældre eller
lærere.
Børneteams:
Der er etableret børneteams på alle de offentlige skoler. Der deltager fast en
sundhedsplejerske. Sundhedsplejerskens opgave er her at sætte fokus på de enkelte
elevers sundhedsmæssige problemer og trivsel. Derudover er opgaven at fastholde

handlinger og holdninger, der bidrager til, at alle elever kan lære at tage vare på deres
egen sundhed som voksne i et samspil med andre.

Levering af ydelsen
Alle undersøgelser vil blive tilbudt i dagtimerne. Eleven vil blive indkaldt via
forældreintranettet ca. 1-4 uger før sundhedssamtalen.
I en klasse kan eleverne bytte indbyrdes. I tilfælde af aflysning bør det ske så hurtigt som
muligt. Ved afbud kan der ikke garanteres en ny indkaldelse dette skoleår.
Sundhedsplejersken er meget opmærksom på gentagne afbud fra eleven.
Hvis der efter skønnes sundhedssamtalen skønnes at der er behov for at give relevante
oplysninger videre til en lærer påkræves samtykke fra hjemmet.

Kvalitetskrav
Ansættelse som sundhedsplejerske er betinget af, at den pågældende er sygeplejerske og
har eksamen som sundhedsplejerske fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole under Århus
Universitet.
Sundhedstjenesten vil løbende drøfte udførelsen af ydelserne med henblik på at sikre et
optimalt fagligt niveau.

Krav til dokumentation og registrering
Sundhedsplejersken har notatpligt og fører elektronisk journal for hver elev. Forældrene
kan anmode om at få kopi af journalen, hvis de beder om dette.
Journalen er et arbejdsredskab og kommunikationsmiddel for sundhedspersonalet.
Videregivelse af oplysninger fra Journalen forudsætter normalt samtykke fra forældrene.
Såfremt en familie flytter til en anden kommune, sendes journalen efter skriftlig aftale med
forældrene til den kommunale sundhedstjeneste i den nye opholdskommune.
Sundhedsplejerskerne er omfattet af forvaltningsreglerne om tavshedspligt samt øvrige
regler som sundhedspersonale er pligtig til.

Eventuelle krav til brugeren
Det forventes, at eleven/ forældrene er motiverede for tilbuddet og indgår i samarbejdet
med henblik på at sikre den bedste sundhedstilstand for eleven.

Opfølgning
Der stiles mod, at der opnås 95 % tilslutning til skoleelevers deltagelse i
funktionsundersøgelse/ sundhedssamtale en gang årligt individuelt eller i gruppe.

Brugerbetaling
Der er ingen brugerbetaling.

Klage og ankemuligheder
Elever, der oplever at noget er gået galt. der er følge af en behandling eller den
kommunale indsats, som ikke skyldes elevens sygdom, og som samtidig enten er
skadevoldende eller kunne være skadevoldende, men forinden blev afværget eller på
grund af andre omstændigheder ikke indtraf.
Elever/ pårørende kan rapportere den utilsigtede hændelse på www.dpsd.dk
Klager skal i første omgang rettes til den involverede sundhedsplejerske eller til den
ledende sundhedsplejerske Nina Rasch på tlf. nr. 7259 6770.
Hvis der ikke opnås enighed, skal klager over det sygeplejefaglige indhold rettes til
Patientklagenævnet, Frederiksborggade 15 1360 København K, tlf. nr. 3338 9500.
Klager over serviceniveauet skal rettes til Social- og Sundhedsudvalget.

Kontaktinformationer
Sundhedsplejersken kan kontaktes på de dage hvor hun er på skolen eller på hendes
direkte arbejdsmobilnummer eller på mail.
Det er muligt at træffe en sundhedsplejerske ugens hverdage mellem 12-13 eller en
sekretær mellem kl. 8-14 på tlf. nr. 7259 6720.

