
 

 

Basprogram för Elevhälsans Medicinska Insats 

Enligt skollagen 1kap. 27§ ska varje elev i grundskolan och gymnasieskolan 

erbjudas hälsobesök. Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen, Skolverket 

2016) ger rekommendationer för hälsobesöken och basprogrammet. EMI 

(Elevhälsan Medicinska Insats) i Ronneby erbjuder följande basprogram till alla 

elever: 

 

Förskoleklass Hälsouppgift skickas hem tillsammans med information om EMI inför 

skolstart. 

Genomgång av material från Barnhälsovården samt genomgång av 

tidigare givna vaccinationer. 

Hälsosamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare utifrån 

bildmaterialet Grunda Sunda Vanor samt enkät/checklista. 

Hälsosamtalet berör bland annat upplevelse av skolsituation och 

inlärning, trivsel, kamratrelationer, eventuella problem med hälsa eller 

utveckling, matvanor och fysisk aktivitet, eventuella svårigheter i hem 

och/eller förskolan som skolan bör känna till. 

Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling. 

längd, vikt, syn, hörsel  

 rygg om ej kontrollerad tidigare  

 

Årskurs 2 Hälsosamtal med elev enligt checklistan ”Min hälsa”. 

 Hälsosamtalet berör bland annat upplevelse av skolsituation och 

inlärning, trivsel, kamratrelationer, eventuella problem med hälsa eller 

utveckling, matvanor och fysisk aktivitet, eventuella svårigheter i hem 

och/eller förskolan som skolan bör känna till.   

Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling. 

Informationsbrev till vårdnadshavare.  

  längd, vikt     

  Erbjudande om vaccination MPR (Mässling, Röda hund, Påssjuka) 

 

 

 

 

    



 

 

Årskurs 4 Hälsouppgift skickas hem till vårdnadshavare tillsammans med 

information om hälsobesöket.  

Digital enkät (EMQ) görs antingen i klass/grupp eller skickas 

användarnamn och lösenord hem och eleven gör hemma. 

Hälsosamtal enligt enkät. Hälsosamtalet berör bland annat upplevelse 

av skolsituation och inlärning, trivsel, kamratrelationer, eventuella 

problem med hälsa eller utveckling, eventuella inlärningssvårigheter, 

matvanor och fysisk aktivitet, hemsituationer och eventuell oro.  

Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling. 

Informationsbrev till vårdnadshavare. 

  längd, vikt, rygg 

 

Årskurs 5  Pubertetssamtal i grupp. 

  Erbjudande av vaccination HPV (Humant Papillom Virus) 

 

Årskurs 6  längd, vikt, rygg 

 

Årskurs 7 Hälsouppgift skickas hem till vårdnadshavare tillsammans med 

information om hälsobesöket.  

 

Årskurs 8  Hälsosamtal enligt digital enkät (EMQ).  

Hälsobesöket ger eleven möjlighet att samtala utifrån sina egna frågor. 

Vid hälsobesöket kan ungdomar med riskfyllda levnadsvanor 

identifieras.  

Hälsosamtal med eleven om bland annat upplevelse av skolsituation 

och inlärning, kamratrelationer, hälsoproblem, hemsituation och 

eventuell oro, matvanor och fysisk aktivitet, tobak, alkohol, narkotika, 

sexualitet och förebyggande av sexuellt överförbara infektioner.  

längd, vikt, syn, rygg, medicinsk syv., pubertetsbedömning 

Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling. 

Erbjudande om vaccination diTekiBooster (difteri, stelkramp, kikhosta) 

Vaccinationskort lämnas. 

 

 

 



 

 

Årskurs 1 Gymnasiet Hälsouppgift lämnas.  

 Hälsosamtal enligt digital enkät (EMQ).  

 Hälsobesöket ger eleven möjlighet att samtala utifrån sina egna frågor. 

 Samtal med eleven om bland annat upplevelse av skolsituation och 

inlärning, hälsa utifrån ett yrkesmedicinskt perspektiv på vissa 

yrkesprogram, kamratrelationer, hälsoproblem, hemsituation och 

eventuell oro, matvanor och fysisk aktivitet, tobak, alkohol, narkotika, 

sexualitet, preventivmedel och förebyggande av sexuellt överförbara 

infektioner.  

 Erbjudande om längd, vikt, eventuellt riktade undersökningar utifrån 

specifik frågeställning eller gymnasieprogram.  

  

Nyanlända  Hälsouppgift lämnas av vårdnadshavare. 

Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare. Hälsosamtalet berör bland 

annat upplevelse av skolsituation och inlärning, trivsel, 

kamratrelationer, eventuella problem med hälsa eller utveckling, 

eventuella inlärningssvårigheter, matvanor och fysisk aktivitet, 

hemsituationer och eventuell oro.  

Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling. 

längd, vikt, syn, rygg, hörsel 

Vaccinationsplanering av skolläkare. 

 

 

  

 

 

     

   

   

    


