Skolläkarens arbetsuppgifter
Skolläkare ska arbeta enligt AcadeMedias Gymnasiets metodbok i den medicinska kompetensen och
i enlighet med Vägledning för elevhälsa. Läkaren ska arbeta i enlighet med Hälso- och
Sjukvårdslagen (HSL), Patientsäkerhetslagen (PSL) och Patientlagen (PL).
Arbetet ska utgå från ett salutogent förhållningssätt med fokus på förebyggande och främjande arbete
som del i elevhälsans arbete på varje skola.
• Skolläkaren ska tidigt inför varje termin komma överens med skolsköterska och rektor vilka
dagar arbete ska ske på plats på skolan.
• Skolläkare ska delta på elevhälsomöten 1 - 2 gånger per termin och bidra med medicinsk
kompetens om inlärning samt främjande och förebyggande insatser, som gagnar lärande.
• Skolläkare ordinerar vaccinationer i PMO, som avviker från det allmänna
vaccinationsprogrammet när skolsköterska saknar den behörigheten.
• Skolläkare bör träffa elever där det föreligger inlärningshinder och där det är oklart varför elev
inte når sin potential i skolan.
• Skolläkare ska rutinmässigt träffa elever med hög frånvaro, för att utreda om det finns
åtgärdbara skäl till frånvaro – både i skolmiljön och utanför skolan. Återkoppla till rektor vad
som kan göras för att elev ska kunna återgå till studier. Detta gäller både sjukskrivna och
andra elever som är frånvarande i övrigt.
• Skolläkare ska träffa elever som av medicinska skäl behöver anpassning i skolsituationen för
att kunna vara rådgivande i den pedagogiska planeringen. Skolläkare kan finnas till hjälp för
att kroniskt sjuk elev ska få rätt anpassningar i skolsituationen utifrån specifika behov.
• Skolläkare genomför kontroller enligt PM i metodbok för särskilda hälsokontroller, som tillväxt,
skolios, pubertetsbedömningar och övriga hälsokontroller.
• Skolläkaren ger råd till skolpersonal och elevhälsans övriga professioner i samråd med elev
och vårdnadshavare (omyndig elev).
• Skolläkare remitterar elev för utredning vid behov av ytterligare kartläggning som ej kunnat
avhjälpas med pedagogiska insatser och främjande och förebyggande insatser.
• Skolläkare är rådgivande till skolsköterska för bedömning inför Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
vid avvikelser på hälsodeklaration och behov av bedömning inför APL.
• Skolläkare ska anmäla medicinska avvikelser i enlighet med avvikelserutiner till skolöverläkare
och delta i systematiskt kvalitetsarbete.

