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Hälsosam yrkesdebut 
Eleverna ska kunna göra välgrundade val! 

 
Förutsättning:   Medicinska SYV 
 
Aktörer:   Elevhälsan 
  Studie- och yrkesvägledare 
  Yrkeslärare 

 
   Viktigt! 
 
  Många elever berörs!   



Hur identifieras elever med särskilda behov av medicinsk SYV? 
Elevhälsan  Studie- och yrkesvägledare Yrkeslärare  

Hälsosamtal (vartannat år) Medicinsk SYV (årsk 8 el 9) 

Hälsobesök (årsk 7 el 8) 
  -hälsoenkät, 
  -yrkesmedicinskt perspektiv                  

Vägledningssamtal 
   (ev föräldrar) 

Skolhälsovårdsjournaler Praktik 

Föräldramöte 

Samtal inför gymnasieval 

Kontakt efter information 
på gruppnivå: 
 -integrerat i undervisning 
 -skriftligt material 
 -material på webben  

Hälsobesök (Gymn årsk 1) Mentorsamtal (Gymn) 
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 -integrerat i undervisning 
 -skriftligt material 
 -material på webben  

Hälsobesök (Gymn årsk 1) Mentorsamtal (Gymn) 



 
 
 
 
     Jobbafrisk.se 
 

 
 
 
 

 
Myndigheters krav på hälsa och dsdddd 
funktionsförmåga i arbetet: 

Hälsosam yrkesdebut 
Eleverna ska kunna göra välgrundade val! 

Förutsättning: God kunskap! 
 

Av.se 



Hälsosam yrkesdebut 
Eleverna ska kunna göra välgrundade val! 

 
Hur underlätta och optimera arbetet med medicinsk SYV???? 
 
Önskemål:   
- stöd från ledning (rektor har ansvar för medicinsk SYV) 

- Dialog med rektorer (Vägledning från Socialstyrelsen och Skolverket 2014: 
 Kunskapsunderlag och beslutsunderlag för elevhälsoarbete) 

- tillräckligt med tid och resurser  
- Stöd och konkreta möjligheter att prioritera förebyggande arbete genom medicinsk SYV 

- möjlighet till samarbete 
- Studie- och yrkesvägledare ingå i Elevhälsan (för att undvika problem med sekretess) 

- kunskap  
- Öka lärande om medicinsk SYV i utbildningar för personal samt ge möjlighet till vidareutbildning 

- väcka elevens intresse för arbetsmiljö och hälsofrågor  
- Arbetsmiljö och yrkesval ska finnas med från de tidiga årskurserna som en naturlig del,  
- Ge möjlighet till tid och reflexion i god tid före gymnasievalet 



Genom att skolans aktörer  
 
ges goda förutsättning för att bedriva  
förebyggande arbetsmiljöarbete  
 
och medicinsk SYV tillsammans  
 
kan eleverna göra välgrundade val och få en  
  Hälsosam yrkesdebut! 


	Hälsosam yrkesdebut ��Hur identifieras elever med särskild känslighet för att drabbas av arbetsskador eller ohälsa?
	Hälsosam yrkesdebut�Eleverna ska kunna göra välgrundade val!�
	Hur identifieras elever med särskilda behov av medicinsk SYV?
	Hur identifieras elever med särskilda behov av medicinsk SYV?
	Bildnummer 5
	Hälsosam yrkesdebut�Eleverna ska kunna göra välgrundade val!�
	Bildnummer 7

