Remissinnehåll NPF- skolläkare
Remissinnehåll
•
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•
•

•
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Symtombild som föranleder frågeställningen
Vilka stödinsatser har prövats och hur har eleven svarat på dessa?
Kvarstående svårigheter i skolan trots skolans utvärderade stödinsatser t ex ÅP.
Att skolan tagit ställning till om svårigheter att nå målen istället beror på
- kognitiva förutsättningar
- barnets sociala situation i skolan eller hemma, skolsocial kartläggning
-elevens arbetsmiljö i skolan
Viktigt att det framkommer en tydlig funktionsnedsättning inom minst 2 livsområden
sedan tidig ålder dvs innan 12 års ålder.
Att vårdnadshavare samtycker till utredning om elev <18 år.

Remiss utfärdas när skolläkaren, efter differentialdiagnostiskt övervägande, har bedömt att
en utredning inom specialistsjukvården skulle vara till stor nytta för eleven och symtombilden
inte bättre kan förklaras av något annat.
Ansvaret att skriva remisser till hälso- och sjukvården ska göras av skolläkaren som har
helhetsbild av eleven samt kompetens att skriva specialistremisser. Skolan tar på detta sätt
ansvar för;
1. Att remiss skrivs efter professionell bedömning samt har tydlig frågeställning
2. Bevakning av remissvar av skolsköterska
3. Att det vidtas adekvata åtgärder utifrån remissvaret
Remissvaret kommer att bevaras i elevens SHV-journal, skyddad av dess stränga sekretess.
När eleven flyttar till en annan skola följer journalen enligt praxis med eller kan
rekvireras. Detta är mycket positivt och skonsamt för eleven, som inte behöver utsättas för t
ex förnyad utredning om den redan gjorts och finns med i SHV-journalen.
Vad ska skolsköterskan skicka iväg till mottagande enhet (kan variera i regionerna):
•
•
•
•
•

Remiss från skolläkare
Pedagogisk kartläggning ex mentorskartläggning/ utredning om särskilt stöd.
SHV-journal inkl tillväxtkurvor, uppgift om syn- och hörselkontroll
Kopior från tidigare kontakter med BUMM/BUP/Logoped mm
Ev screeningformulär som specifikt efterfrågas från mottagande enhet;
ASRS, 5-15 från vh + skola, SNAP IV från vh + skola, AUDIT/DUDIT, ESSENCE-Q.

•

Förlossningsjournal och journal från BVC efterfrågas av vissa mottagningar och vi har
inte alltid tillgång till dessa på gymnasiet, varför vårdnadshavare/elev själva får
ombesörja införskaffandet av dessa.
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