
Information för dig med barn i Haninges  
kommunala skolor. 

Elevhälsans medicinska 
insatser 



EMI - vad är det?
EMI står för Elevhälsans medicinska insatser och ingår i den samlade elevhäl-
san. Elevhälsan i sin tur omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser i skolan.

Skolsköterska och skolläkare  
Vid skolstart tar EMI över ansvaret från barnhälsovården för att följa barnens 
hälsoutveckling. Enligt skollagen ska varje skola ha tillgång till skolsköterska 
och skolläkare.

Alla skolor har en skolsköterska och en skolläkare knuten till sig. Skolläkarna 
har regelbundet mottagning på skolorna för elever med skolrelaterade problem 
eller medicinska frågeställningar rörande utvecklingen. Tidsbokning sker av 
skolsköterska vid uppmärksammat behov.

Tystnadsplikt 
Som all annan hälso- och sjukvårdspersonal har vi EMI-personal tystnadsplikt. 
Vi har också anmälningsplikt om vi misstänker eller känner oro för att ett barn 
far illa. Skolsköterskor och skolläkare har journalföringsplikt, det innebär att 
varje hälsobesök och varje elevkontakt dokumenteras i det digitala journalsys-
temet.



Förebyggande arbete 
EMI arbetar förebyggande och är uppmärksam på brister i elevernas arbets-
miljö och livsstil. Det gör vi under hela skoltiden från förskoleklass tills dess 
att eleverna lämnar gymnasiet. Vi bevakar elevens arbetsmiljö ur ett medi-
cinskt perspektiv och bidrar med medicinsk kunskap till skolans pedagogiska 
verksamhet.

EMI strävar efter att stärka det friska hos varje individ. Som vårdnadshavare 
är du vår viktigaste samarbetspartner. Tillsammans kan vi arbeta mot samma 
mål, att ditt barns skolgång ska bli den bästa möjliga.

Vi erbjuder
Förebyggande hälsovård med individuella hälsobesök och hälsosamtal hos 
skolsköterskan. Vid behov erbjuds tid till skolläkare. Vaccinationer erbjuds 
enligt det allmänna svenska vaccinationsprogrammet.

Årskurs 1 
I årskurs 1 erbjuder vi elever och vårdnadshavare ett hälsobesök. En hälsoenkät 
ifylld av vårdnadshavare och tidigare hälsoundersökningar gjorda på BVC  
ligger till grund för samtalet. Information från pedagoger kan också vara 
viktig. Samtalet handlar till stor del om hur barnet har det i skolan och om det 
finns några frågor kring utveckling och motorik. Vid hälsobesöket undersöks 
barnets längd- och viktutveckling och syn och hörsel. Barnet erbjuds vaccina-
tion av dos 2 mot mässling, påssjuka och röda hund. 

Årskurs 4  
I årskurs 4 erbjuder vi alla elever ett hälsobesök med kontroll av längd och 
viktutveckling samt rygg. En hälsoenkät fylls i av eleven inför besöket som  
ligger till grund för samtalet.

Årskurs 5  
I årskurs 5 erbjuds alla elever vaccination mot HPV (humant papillomvirus). 
Vaccinationen sker vid två tillfällen med cirka sex månaders mellanrum.

Årskurs 7  
I årskurs 7 erbjuder vi alla elever ett hälsobesök med kontroll av längd och 
viktutveckling samt rygg. En hälsoenkät fylls i av eleven inför besöket som  
ligger till grund för samtalet.
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Årskurs 8  
I årskurs 8 erbjuder vi alla elever vaccination mot stelkramp, difteri och  
kikhosta.

Gymnasiet 
I årskurs 1 på gymnasiet erbjuder vi alla elever ett hälsobesök. En hälsoenkät 
fylls i av eleven som ligger till grund för samtalet.

Egenvård 
Elever med kroniska sjukdomar eller diagnoser kan vara i behov av läkemedel 
eller andra sjukvårdande insatser under skoldagen. Det är barnets behandlande 
läkare som ska ta ställning till egenvård som personal på skolan kan hjälpa 
barnet med. Skolsköterskan har inte ansvar för egenvården. Däremot kan 
skolsköterskan bidra med kunskap och vara med vid samverkan kring barnet 
gällande dessa frågor. 

Frågor om ditt barns hälsa 
Om du har du funderingar kring ditt barns hälsa kontaktar du skolsköterskan 
på ditt barns skola.

Om ditt barn blir sjukt eller skadar sig ska du kontakta din vårdcentral eller 
sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.


