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EMI
Elevhälsans Medicinska Insats
Information till vårdnadshavare om hur EMI (tidigare benämnts som skolhälsovård) bedrivs i
skolor där SkolPool Sverige har vårdgivaransvar.
Att arbeta som skolsköterska och skolläkare innebär att fokus ska ligga på varje enskild individ med
förebyggande och hälsofrämjande insatser för att stödja utvecklingen mot utbildningens mål.
Alla barn/ungdomar från förskoleklass till och med gymnasieskolan ska erbjudas hälsofrämjande
insatser.
EMI tar vid när barnet börjar förskoleklass och fortsätter följa barnet och erbjuda hälsovård som BHV
(barnhälsovården) erbjudit under de tidiga levnadsåren.
EMI är ett erbjudande och är frivillig. Genom att ge sitt medgivande till inhämtning av tidigare
journalkopia från BHV eller från tidigare skola, har man tackat ja till EMI.
Tystnadsplikt:
Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt enligt gällande lag och får därför inte delger övrig
personal det som berör barnets/ungdomens hälsa, utan samtycke från vårdnadshavare. Alla kontakter
dokumenteras i barnets datajournal som endast EMI har tillgång till.
Skolsköterska
Skolsköterska: _______________________________________________________________
Nås lättast på: ______________________________________________________________________
Är på skolan: _______________________________________________________________________
Som vårdnadshavare är du välkommen att kontakta skolsköterskan för råd i frågor som rör ditt barns
hälsa Skolsköterskan kan utföra enklare sjukvårdsuppgifter men då i mån av tid.
Skolsköterskan träffas säkrast efter överenskommelse.
Skolläkare
Minst en gång/termin har skolläkaren tidsbeställd mottagning på skolan tillsammans med
skolsköterskan. Boka tid till skolläkaren görs via skolsköterskan. Som vårdnadshavare är man
naturligtvis alltid välkommen att deltaga vid besök.
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Samverkan
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Skolsköterska och skolläkare samverkar med övrig personal i frågor som exempelvis berör barnens
hälsa och arbetsmiljö i skolan. EMI är knutet till skolans elevhälsoteam och där ingår vanligtvis även
andra professioner som rektor, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog etc. Samarbete finns också
med andra externa aktörer som hälso- och sjukvården.

Viktigt att meddela all berörd personal i skolan
Då EMI har tystnadsplikt är det viktigt att skolans övriga personal informeras om ditt barn har någon
sjukdom, syn- hörsel-nedsättning, eller annat som är viktigt att känna till i skolan gällande ditt barn
hälsa. Detta för barnets rätt till eventuella insatser i skolan för att underlätta att nå kunskapsmålen.
Egenvård
Barn kan ibland behöva hjälp i skolan med någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd som
vårdnadshavare annars sköter i hemmet. Det kan exv. vara astmamedicinering, insulingivning, kontroll
av blodsocker eller tillfällig medicinering. Det är barnets behandlande läkare som i samverkan med
vårdnadshavare och rektor bedömer om hur egenvården ska utföras under skoltid. Barnets
behandlande läkare ska delge skolan ett intyg med skriftliga direktiv om hur egenvården ska ges. Det
ska även alltid finnas kontaktuppgifter till behandlande läkare. Det är viktigt att det känns tryggt för
alla involverade och att berörd personal är informerade. Kontakta skolans rektor för mer information.
Hälsokontroller/Hälsobesök
Skolsköterskan arbetar enligt rutiner i vårt metodstöd. Det erbjuds hälsobesök i förskoleklass, årskurs
2, 4, 7/8 samt årskurs 1 på gymnasiet. Inför hälsobesöken i förskoleklass, åk 4 och årskurs 7/8 får
vårdnadshavare hem en hälsoenkät där information om elevens hälsa efterfrågas. I årskurs 1 på
gymnasiet fyller vanligtvis ungdomen själv i en hälsoenkät. Skolsköterskan utför även uppföljande
hälsokontroller samt uppföljningar av redan kända hälsoproblem löpande genom hela skoltiden. Detta
kan tex. vara tillväxtkontroll, ryggkontroll. Skolsköterskan informerar i efterhand resultatet antingen
skriftligt eller per telefon. Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att kontakta/besöka
skolsköterskan gällande ditt barns/ungdoms hälsa.
Specialkost
För mer information om vilka rutiner som gäller på ditt barn/ungdoms skola, kan man kontakta köket
på skolan. Det vanliga är att specialkost behöver styrkas med ett läkarintyg och att det ska lämnas till
skolkökspersonalen.
Vaccinationer
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EMI erbjuder vaccinationer enligt det svenska nationella barnvaccinationsprogrammet. I god tid inför
vaccination skickas information och erbjudande hem till vårdnadshavare. Ett vaccinationsmedgivande
ska fyllas i samt undertecknas av samtliga vårdnadshavare för att vaccination ska kunna genomföras.
Alla genomförda vaccinationer rapporteras till det nationella vaccinationsregistret. EMI har även ett
uppföljningsansvar och ska erbjuda vaccinationer som inte är givna.
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Basprogram för EMI inom SkolPool

Förskoleklass (besök med vårdnadshavare):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppföljning av BHV
Uppföljning vaccinationer. (BHV ansvarar för vaccinationer enligt nationellt program
i förskoleklass).
Elevens tidigare hälsotillstånd och utveckling
Hälsosamtal med vårdnadshavare och elev om inlärning, trivsel, kamratrelationer,
kost, fysisk aktivitet,
Presentera skolhälsovårdens uppdrag
Hälsouppgift från vårdnadshavare
Tillväxtkontroll av längd, vikt
Kontroll av syn och hörsel
Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling

Åk 2:
•
•
•

Tillväxtkontroll av längd och vikt
Samtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer
Vaccinationserbjudande mot mässling-påssjuka-röda hund

Åk 4:
•
•
•
•
•

Hälsouppgift från vårdnadshavare
Information från lärare
Hälsosamtal med eleven om trivsel, kamratrelationer, kost, fysisk aktivitet samt
eventuella inlärningssvårigheter och hälsoproblem
Tillväxtkontroll av längd, vikt, rygg
Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.
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Åk 5:
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•

Vaccinationserbjudande mot Humant Papillomvirus till flickor

Åk 7/8:
•
•

•
•
•
•
•

Hälsouppgift från vårdnadshavare och elev
Hälsosamtal med eleven om eventuella hälsoproblem, skolsituation, inlärning,
kamratrelationer, pubertet, kost, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, narkotika, sexualitet,
preventivmedl, STD
Uppföljning av vaccinationer
Medicinsk studie- och yrkesvägledning
Information från lärare
Tillväxtkontroll av längd, vikt, rygg
Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling

Åk 8:
•

Vaccinationserbjudande mot Stelkramp-difteri-kikhosta

Gymnasiet Åk 1:
•
•

•
•
•

Hälsouppgift från elev
Hälsosamtal med eleven om eventuella hälsoproblem, trivsel, skolsituation,
kamratrelationer, kost, fysisk aktivitet, alkohol, tobak, narkotika, sexualitet,
preventivmedel, STD
Tillväxtkontroll av längd, vikt
Uppföljning av vaccinationer
Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling

F-klass t.o.m. Gymnasiet År 3:

Det är bra om skolsköterskan informeras tidigt om eventuella hälsoproblem för att vi
tillsammans tidigt ska kunna främja hälsa och förebygga ohälsa. Viktigt att tidigt upptäcka
skolrelaterade problem så rätt åtgärder kan vidtas till barnets/ungdomens bästa.
Regelbundna sömn, kost och motionsvanor är en förutsättning för en bra psykisk och fysisk
hälsa. Detta är i sin tur en förutsättning för att orka med skolgången och kunna ta in kunskap.
Tveka inte att ta kontakt med EMI om behov finns av råd och stöd.
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Riktad undersökning utifrån specifik frågeställning t.ex. syn, hörsel, hud, hjärta,
färgsinne, skolsvårigheter. Vaccinationsuppföljning.
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Länktips till dig som vårdnadshavare
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www.1177.se

Vårdguiden

www.folkhälsomyndigheten.se

Myndigheten för hälsofrågor

www.socialstyrelsen.se

Värnar hälsa, välfärd och alla lika rätt till
god vård och omsorg

www.skolverket.se

Styr och stödjer för en bättre skola

www.skolverket.se

Egenvård i förskola och skola

www.umo.se

Ungdomsmottagning på nätet

www.kpwebben.se

Kropp & knopp

www.fass.se

Läkemedelsinformation

www.pollen.se

Läs mer om pollen

www.livsmedelsverket.se

Matglädje för alla i skolan

www.polisen.se

Kontaktinformation

www.sosalarm.se

Kontaktinformation

