
 

2022-10-04 

Årshjul gymnasiet 
 
Alla blanketter och information om hälsobesök hittar du i webbhandbok EMI. Använd alltid senaste 

versionen av aktuell blankett. 
 

Året runt uppgifter          

• Tidsplanera för hälsobesök och kompletterande vaccinationer 

• Erbjuda eleverna öppen mottagning för enklare sjukvårdsinsatser och stöd 

• Planera och medverka vid skolläkarmottagningar 

• Löpande journalarbete och journaldokumentation utförd utan någon längre fördröjning 

• Skanna in dokument i datajournalen enligt ”Journalhandlingar medicinsk journal”. 
Journalhandlingar ska vara inskannande i journalen senast vid läsårets slut, då eleven 
slutar på skolan eller om du avslutar din tjänstgöring. 

• Genomföra planerade uppföljningar på elever vid uppsatt tidpunkt 

• Bevaka in- och utflyttade elever samt elever med skyddad id 

• Bevaka basprogrammet via funktionen Smarta checklistor i Prorenata 

• Hälsoundervisning: Skolsköterskan kan med sin kunskap och kompetens vara ett stöd i 

undervisningen  

• Delta på yrkesspecifika fortbildningsdagar och yrkesträffar som anordnas av centrala 
elevhälsan  

• Delta i skolans elevhälsoarbete under rektors ledning (EHT, EHM, revidering av till exempel 
krisplan och elevhälsoplan) 
 

Du som har SPRINT 

• Följ rutinerna för nyanlända elever, som finns i webbhandbok EMI  

• Erbjud första hälsobesök inom tre månader från elevens skolstart 

• Målsättning är att första ordinerade vaccinationen ska vara given inom sex månade 

 
Dagliga uppgifter 

• Gå igenom de elever du träffat under dagen innan du går hem. För att säkerställa att du har 

dokumenterat på alla och vid behov satt upp elev på bevakningslistan för eventuell 

uppföljning. 

 
 

I början av höstterminen augusti – september  

Aktivitet 

 Läs igenom årshjulet och upprätta en verksamhetsplanering för läsåret, utifrån gällande 

program aktuellt för din skola 
 Planera i samråd med rektor om du ska delta på skolans introduktionsmöten för nya 

elever och vårdnadshavare. Presentera ditt uppdrag som skolsköterska. 

 Se över klasslistorna i Prorenata för att få en översikt över dina elever. 

 Rekvirera journal/journalkopia från tidigare skola. För elev på friskola krävs samtycke 
från vårdnadshavare eller elev. 

 Dokumentera journalhantering i journal, både inhämtade och utlämnade journaler. 

 Genomgång av medicinskåp, förbandsmaterial och medicinsk utrustning 
 Beställ läkemedel och förbandsmaterial  
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September – maj  

Aktivitet 

Årskurs 1 Hälsobesök 

 Tidsplanera tillsammans med klasslärare/mentor, informera elever och vårdnadshavare 
 Planera och genomför hälsobesök. Vissa program har specifika krav på 

hälsoundersökningar enligt arbetsmiljöföreskrifter. 
Se Hälsobesök årskurs 1 gymnasiet i webbhandbok EMI 

 

Nyinflyttade elever på skolan 
 Blankett: Hälsouppgifter nyinflyttade elever, broschyr Elevhälsan och erbjud hälsobesök 

om det inte redan är utfört. Saknas det någon vaccination, erbjud i så fall dessa. Finns 

det planerad uppföljning/bevakning på eleven?  
 Gå igenom och uppdatera smarta checklistan. 

 För nya elever ska sammanfattning från tidigare skola (kommunal) finnas. Saknas detta 
ska nya skolsköterskan sammanfatta tidigare journal, använd avsedd mall i Prorenata. 

 

 
November – december  

Aktivitet 

 Lämna icke efterfrågade journaler till arkivet på Barn-och elevhälsan. Alla journaler ska 
vara gallrade och sorterade. Se webbhandbok EMI Journalhantering. 

 Egenkontroll inför upprättande av patientsäkerhetsberättelse mejlas ut från Barn- och 

elevhälsan under december. 
 

 

Februari 

Aktivitet 

 Delta om möjligt på skolans Öppet hus för blivande gymnasieelever 

 

 
Maj – juni  

Aktivitet 

Avstämning 
 Mejlas ut från Barn- och elevhälsan under maj månad 

 

 Genomgång av journaler som ska skickas iväg till andra skolor eller till arkivet på Barn- 
och elevhälsan för arkivering, se webbhandbok EMI för sorteringsordning och 

journalhantering 
 Genomgång av medicinförråd, förbandsmaterial och medicinsk utrustning 

 Beställ vid behov transport av riskavfall. Se webbhandbok EMI 

 
Efter vårterminens slut 

Aktivitet 

Journalhantering 
 Skicka journaler vidare för elever som bytt till annan skola  

 Journaler för avgångsklasser lämnas till arkivet på Barn- och elevhälsan eller enligt 
överenskommelse med arkivassistent. 
 

 


