
INSTITUTET FÖR HÄLSA OCH VÄLFÄRD

Förhandsuppgifter inför femte klassisternas hälsoundersökning

Till föräldrarna 
Ert barn kommer snart att kallas till en hälsoundersökning anordnad av skolhälsovården. I denna omfattande 
hälsoundersökning diskuteras förutom barnets även hela familjens hälsa och välbefinnande. Också frågor 
som hänför sig till barnets skolgång och fritid ingår. I egenskap av förälder kommer ni att kallas med till 
hälsoundersökningen, och vi finner det mycket viktigt att ni deltar.

Vi önskar att ni fyller i denna blankett och lämnar in den enligt anvisningarna. Om barnet har två hem kan 
blanketten fyllas i i båda hemmen. Blanketten är avsedd att fyllas i av föräldrarna, men svaren kan också 
diskuteras tillsammans med barnet. Era svar gör det lättare för oss att under undersökningen tillgodose er 
familjs behov och önskemål. De teman som i frågeformuläret berörs diskuteras vid undersökningen.

Alla svar är konfidentiella och omfattas av sekretessbestämmelserna inom hälso- och sjukvården.  Uppgifterna 
används endast av hälso- och sjukvårdssektorn och införs i hälsocentralens register över patienthandlingar.

Elev:

Namn: Klass:
Person-
beteckning:

Språk i hemmet 
(ett eller flera):

Föräldrar/vårdnadshavare: Telefonnummer dagtid:

Namn: 

Namn: 

Barnet bor tillsammans med Förändringar i familjesituationen 
  båda sina föräldrar   Inga förändringar  

  sin mamma   Skilsmässa/separation, årtal             

  sin pappa   Gemensam vårdnad        

  Annat arrangemang, hurdant?   Ensam vårdnad mamma/pappa (ringa in)                   

  Nytt samboförhållande/äktenskap, årtal 
  Annan, hurdan?

Umgängesarrangemang om föräldrarna bor skilt från varandra:

Har ert barn syskon?

  Nej

  Ja, namn och födelseår:

Övriga personer i samma familj eller hushåll:
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BARNETS HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Hurdant tycker ni att barnets hälsotillstånd är?      Bra        Medelmåttligt      Dåligt

Har ert barn långvariga symptom, sjukdomar eller funktionsnedsättningar (fysiska eller psykiska)?  

  Nej   Ja, vilka? Vårdinstans och nuvarande vårdformer:

•	 Allergi   Nej   Ja
•	 Specialdiet   Nej   Ja  

•	 Medicinering   Nej   Ja

Har ert barn upprepade gånger under det senaste året haft eller råkat ut för följande?
•	 Trötthet och sömnproblem   Nej   Ja 
•	 Skygghet eller spänning   Nej   Ja 
•	 Våldsamhet, aggressivitet   Nej   Ja 
•	 Rastlöshet, koncentrationssvårigheter   Nej   Ja 
•	 Rädsla, ångest   Nej   Ja 
•	 Nedstämdhet, slutenhet   Nej   Ja 
•	 Sängvätning eller inkontinens på dagen   Nej   Ja 
•	 Övriga symptom, besvär eller smärttillstånd   Nej   Ja 
•	 Olycksfall   Nej   Ja 

Har ni märkt några pubertetsförändringar hos ert barn? Hurdana?

Har ni diskuterat puberteten med ert barn? 

  Nej   Ja, vilka teman?

HÄLSOVANOR
Vårt barn
•	 sover                            på vardagarna    kl.,     _____-_____, cirka      ____ timmar
                                    på veckosluten  kl.,  _____-_____, cirka  ____ timmar
•	 rör på sig                    varje dag cirka     _____timmar (skolväg och skolgymnastik, motion utomhus och motionshobbyer)
•	 tillbringar tid framför skärm     •	 på vardagarna  _____timmar/dag (TV, dator, spelkonsoler, telefon osv.)

•	   på veckosluten _____timmar/dag.

Vet ni  vad barnet sysslar med vid datorn?      Ja       Nej

Familjens måltidsvanor 
•	 vi är nöjda med
•	som kunde förbättras

Barnets måltider På vardagarna På veckosluten  

Morgonmål   
Skolmat/lunch   
Mellanmål på eftermiddagen   
Middag   
Kvällsmål   

Barnet intar följande: Mjölk och/eller mjölkprodukter   Ja   Nej
D-vitamin   Ja   Nej
Energidrycker   Ja   Nej
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Bruk av tobaksprodukter och rusmedel i familjen:        
                   
•	 Tobak   Nej   Ja  
•	 Snus   Nej   Ja  
•	 Alkohol   Nej   Ja  
•	 Narkotika   Nej   Ja  

Har ni diskuterat tobak, snus och rusmedel med ert barn?   Ja   Nej

Hur sköter barnet sin personliga hygien (tandborstning, dusch osv.)? 

SKOLGÅNG 
Hur förlöper skolgången och hemläxorna? 

Vilka är ert barns starka sidor i skolan? 

Får ert barn hjälp i inlärningssituationer (stödundervisning, smågruppsarbete, specialundervisning osv.)?  

  Nej       Ja, hurdan?  

Går ert barn / Har ert barn tidigare gått hos skolkurator eller skolpsykolog? 

  Nej       Ja, varför? 

Hur tycker ni att samarbetet mellan hem och skola har fungerat?

•	 Tycker ert barn om att gå i skola?   Ja   Nej
•	 Har ert barn kompisar i skolan?   Ja   Vet ej   Nej
•	 Mobbas ert barn i skolan?   Ja   Vet ej   Nej

FRITID
Vad gör ert barn på fritiden (tillbringar tiden ensam/med kompisarna/med familjen eller i hobbyer)?

Ert barns hemkomsttid är på vardagarna kl. ______  och på veckosluten kl. ______

•	 Har barnet kompisar på fritiden?   Ja   Nej
•	 Känner ni barnets kompisar?   Ja   Nej
•	 Mobbas barnet på fritiden?   Ja   Vet ej   Nej
•	 Vet ni var och med vem ert barn tillbringar fritiden?   Ja   Nej



INSTITUTET FÖR HÄLSA OCH VÄLFÄRD

FAMILJ
Har er familj tillräckligt med gemensam tid   Ja   Nej

Hur tillbringar ni den gemensamma tiden?

I vår familj
•	 brukar vi uppmuntra varandra och ge positiv respons   Ja   Nej
•	 delar vi på hemsysslorna   Ja   Nej
•	 känner sig alla trygga och stämningen är vanligen harmonisk   Ja   Nej
•	 brukar vi berätta vad som har hänt under dagen   Ja   Nej
•	 äter vi tillsammans   Ja   Nej

Hur löser familjen situationer där barnet har brutit mot överenskomna regler eller beter sig illa? 

Tycker ni att ni behöver hjälp i uppfostringsfrågor? 

  Nej 

  Ja, hurdan?

  Vi får hjälp redan nu./ Vi har fått hjälp tidigare. Varifrån (t.ex. uppfostrings- och familjerådgivningsbyrå)?

Hur barn mår och klarar sig i skolan påverkas av familjebekymmer, frågor som tär på krafterna och olika 
omställningar. Förekommer något av följande i er familj?

•	 Kronisk sjukdom (fysisk eller psykisk)   Ja   Nej

•	 Svårigheter med att orka, utmattning eller depression   Ja   Nej

•	 Otrygghet eller våld   Ja   Nej

•	 Missbruk eller rusmedelsberoende   Ja   Nej

•	 Problem i förhållande mellan familjemedlemmarna   Ja   Nej

•	 Ekonomiska bekymmer   Ja   Nej

•	 Sorg eller förluster   Ja   Nej
•	 Något annat aktuellt, vad?

Vem stöder er i vardagen, om så behövs?

  Barnets far- eller morföräldrar      Före detta partner                   Grannar           Ingen

  Vänner   Övriga

Vilka är familjens starka sidor?

Mitt barn gör mig glad eftersom... 

Önskemål om hälsoundersökningen:

Ort och datum Underskrift av den/dem som har fyllt i blanketten


