
 
 

Basprogram för elevhälsans medicinska insats 

EMI 

 

Förskoleklass Hälsouppgift lämnas av vårdnadshavare. 

  Hälsosamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare. 

  Genomgång av BHV journal. 

 Vaccinationsgenomgång av tidigare givna vaccinationer. 

  Besöket ger möjlighet för vårdnadshavaren att diskutera elevens, 

fysiska och psykiska hälsa. 

Fokus på svårigheter när det gäller socialt samspel, 

språkutveckling, koncentration, uppmärksamhet och 

impulskontroll. Hälsobesöket ger möjlighet till hälsoupplysning 

och rådgivning. 

Längd, Vikt, Syn, Hörsel  

 

Årskurs 2  Livsstilsamtal ”Min Hälsa” (skolsituation, trivsel skola/hem, 

  kamratrelationer, kost, motion mm).  

  Längd, Vikt     

  Erbjudande av vaccination MPR  

  

Årskurs 4  Hälsouppgift lämnas av vårdnadshavare. 

  Vid hälsobesök i årskurs 4 är det viktigt att upptäcka, 

  nytillkomna medicinska hälsoproblem att även uppmärksamma 

  elever som visar svårighet när det gäller språkutveckling, läsning, 

  skrivning, koncentration eller uppmärksamhet. Detsamma gäller 

  elever som visat sig ängsliga, oroliga eller aggressiva. 

  Livsstilsamtal/Hälsosamtal, Livsstilenkät/Trivsel. 

  Längd, Vikt, Syn, Rygg, Hörsel v.b 

 



   

 

   

Årskurs 5  Pubertetsundervisning erbjuds flickor och pojkar. 

  Erbjudande av vaccination HPV till flickor 

 

Årskurs 7  Hälsouppgift lämnas av vårdnadshavare. 

Lära känna samtal. Samtal kring trivsel. Hur eleven mår. 

Skollunch, idrott. Tillsammans med eleven gå igenom tidigare 

sjukdomar som har betydelse i skolan. 

Dokumentation i journal. Om det skett förändringar som är viktiga 

inför högstadiet. 

 

Årskurs 8 Hälsobesöket ger eleven möjlighet att samtala utifrån sina egna 

frågor. Livsstilsamtal hälsoenkät ” Min Hälsa”. Vid hälsobesöket 

kan ungdomar med riskfyllda levnadsvanor identifieras. SOTIS-

samtal (samtal om tobak i skolan). Medicinsk syo. 

 Pubertetsbedömning, Längd, Vikt, Rygg, Färgseende, Syn, Hörsel 

v.b 

 Erbjudande om vaccination diTekiBooster 

 Vaccinationskort lämnas 

 

Årskurs 1 Gymnasiet Hälsouppgift inlämnas. 

 Det enskilda samtalet med eleven kan i första hand utgå från vad 

eleven själv uppfattar angeläget.  

 Eventuella undersökningar görs utifrån aktuella hälsoproblem 

eller frågeställningar. 

 Elever som påbörja vissa gymnasieprogram kan behöva särskilda 

bedömningar och undersökningar. Det kan också behövas inför en 

del arbetsplatsförlagt lärande. 

 Livsstilsamtal hälsoenkät ”Min hälsa” 

 SOTIS-samtal (samtal om tobak i skolan). 

 Eventuella kompletteringsvaccinationer. 



 

Nyanlända  Hälsouppgift lämnas av vårdnadshavare. 

Vid nyanländ elevs inskrivning i skolan, om möjligt finns är 

skolsköterskan med för att träffa elev och vårdnadshavare. 

Hälsosamtal bör prioriteras i samband med skolstart. 

Uppgifter om tidigare: Skolgång, vaccinationer, allergier, kost, 

sömn, läkarkontakter, eventuell medicinering, övriga sjukdomar, 

psykiskt mående mm 

Längd, Vikt, Syn, Rygg, Hörsel 

Skolläkaren vaccinationsplanerar eleven och ordinerar eventuella 

vaccinationer. 

 

Rekommendationer av basprogrammet: Vägledning för elevhälsa 2016, Socialstyrelsen 

2016. 
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