
 

 

 

Smarta checklistor 

Smarta checklistor är ett verktyg som kan användas för att automatiskt checka av vilka 

elever som har och vilka som saknar vissa anteckningar i sin dokumentationsmapp. I 

Uppsala kommun används den till att hålla reda på om hälsobesök och vaccinationer 
som ingår i ett basprogram har genomförts. 

Systemet gör i bakgrunden en kontroll för att se om en signerad anteckning som 

uppfyller ett visst kriterium finns i dokumentationsmappen eller inte. Om den finns så 

checkas punkten automatiskt av. 

Så fungerar smarta checklistor  

Varje kolumn i smarta checklistan kontrollerar automatiskt om eleven har 

någon signerad anteckning som uppfyller ett visst kriterium. Kriterierna för vilka 
anteckningsrader som ska vara ifyllda samt åldersintervaller för Uppsala kommuns 
checklistor finns i tabellen sist i dokumentet.  

Tänk på att om en anteckning är gjord på en annan anteckningsmall/anteckningsrad 

än den som används i kriteriet så kommer punkten på smarta checklistan vara satt 

som ej klar även om momentet faktiskt är gjort. Kontrollera därför alltid elevens journal 
innan du utför kritiska moment, som t.ex. vaccination, baserat på checklistans status. 

Det går också att manuellt markera en punkt som avklarad om man t.ex. utfört ett 
moment men skapat anteckningen med en annan mall än den som kriteriet baseras på 
eller om man mottagit digital kopia från annan Prorenataanvändare. 

Smarta checklistor och manuellhantering av punkter följer inte med via journalkopior. 
När ny elev börjar på skolan måste basprogrammet bockas av manuellt enligt tidigare 

journal. 

Checklistorna kommer alltid att vara ofullständiga (finnas röda kryss) för nyanlända 
elever, elever i särskolan samt för elever som tackat nej till hälsobesök eller 

vaccination. 
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Här finns de smarta checklistorna  

Skolans/mottagningens sida 

1. Navigera till Din organisation → Skolan 
2. Klicka på fliken Smarta checklistor 

Klassens sida 

1. Navigera till Din organisation → Skolan → Klasser och välj önskad klass. 

2. Klicka på fliken Smarta checklistor 

 

Klicka på knappen Göm hanterade för att dölja de elever/patienter vars punkter är 

avklarade i checklistan. Tänk på att det i detta läge kan finnas fler ohanterade 
elever/patienter på nästa sida. 

Elevöversikten 

 

På elev-/patientöversikten är de smarta checklistorna automatiskt utfällda eller 
ihopfällda beroende på om eleven är inom de åldersgränser som checklistan är inställd 
för. Vill man fälla ut/fälla ihop en checklista klickar man på + respektive - ikonen på 
sidan om checklistan. 
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Punkter i smarta checklistan  

Varje punkt i checklistan kan ha en av fem olika statusar som beskrivs av symbolerna 

enligt tabellen nedan. 

 

Manuell hantering av punkter  

Manuell hantering av punkter följer inte med via journalkopia eller vid 

elevhopslagningar. 

Gör så här för att manuellt hantera en punkt: 

1. Klicka på symbolen. 

2. Välj Manuellt hanterad (klar) alternativt Manuellt hanterad (ej klar). 

 

När man markerar en punkt som klar kan man välja om man vill hänvisa till en 
befintlig anteckning i dokumentationsmappen. Välj en anteckning eller lämna tomt 

och klicka på Spara. 

 

Det går att se av vem och när en manuell punkt hanterades genom att hålla 
muspekaren över symbolen. 
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Klickar man på en manuellt hanterad punkt kan man ta bort den manuella hanteringen 
och punkten återgår då till att räknas ut automatiskt. Eventuell hänvisning till annan 
journalanteckning försvinner. 

Smarta checklistor – Basprogram 
I tabellen nedan finns kriterierna för vilka anteckningsrader som ska vara ifyllda samt 
åldersintervaller för att det ska bli en ”grön bock” i checklistan för basprogrammet. 

 

Förskoleklass Anteckningsmall och ifylld 

rad för grön bock 

Anteckningsmall och 

ifylld rad för grön bock 

Kriterium 

Hälsosamtal Hälsobesök förskoleklass -

Sammanfattande 

bedömning 

 
5 år och 6 mån – 

7 år och 6 mån 

Längd och vikt Hälsobesök förskoleklass – 

Längd och vikt 

Längd- och viktmätning – 

värde i raderna för längd 

och vikt 

5 år och 6 mån – 

7 år och 6 mån 

Audiometri Hälsobesök förskoleklass – 

Audiometri 

Audiometri 5 år och 6 mån – 

7 år och 6 mån 

Syn Hälsobesök förskoleklass, 

Synskärpa - när värde är 

ifyllt både för höger och 

vänster öga 

Synskärpa – när värde är 

ifyllt både för höger och 

vänster öga 

5 år och 6 mån – 

7 år och 6 mån 

 

Åk 2 Anteckningsmall och ifylld 

rad för grön bock 

Anteckningsmall och 

ifylld rad för grön bock 

Kriterium 

Hälsosamtal Hälsobesök åk 2 -

Sammanfattande bedömning 

 7 år och 7 mån –  

9 år och 6 mån 

Längd och vikt Hälsobesök åk 2 – Längd och 

vikt 

Längd- och viktmätning 

– värde i raderna för 

längd och vikt 

7 år och 7 mån –  

9 år och 6 mån 

Vaccination 

MPR 

Vaccination – Dosnummer 2  Dosnummer 2 (ej 

ålder) 

 

Åk 4 Anteckningsmall och ifylld 

rad för grön bock 

Anteckningsmall och 

ifylld rad för grön bock 

Kriterium 

Hälsosamtal Hälsobesök åk 4 -

Sammanfattande bedömning 

 9 år och 7 mån – 

11 år och 6 mån 

Längd och vikt Hälsobesök åk 4 – Längd och 

vikt 

Längd- och viktmätning 

– värde i raderna för 

längd och vikt 

9 år och 7 mån – 

11 år och 6 mån 

Rygg Hälsobesök åk 4 - 

Ryggundersökning 

Ryggundersökning - 

Ryggundersökning 

9 år och 7 mån – 

11 år och 6 mån 
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Åk 5 Anteckningsmall och ifylld 

rad för grön bock 

Anteckningsmall och 

ifylld rad för grön bock 

Kriterium 

Vaccination 

HPV 

Vaccination – Dosnummer 1 

och 2 

 Dosnummer 1 och 

2 (ej ålder) 

 

Åk 7 Anteckningsmall och ifylld 

rad för grön bock 

Anteckningsmall och 

ifylld rad för grön bock 

 

Hälsosamtal Hälsobesök åk 7 -

Sammanfattande bedömning 

 12 år och 7 mån – 

14 år och 6 mån 

Längd och vikt Hälsobesök åk 7 – Längd och 

vikt 

Längd- och viktmätning 

– värde i raderna för 

längd och vikt 

12 år och 7 mån – 

14 år och 6 mån 

Rygg Hälsobesök åk 7 - 

Ryggundersökning 

Ryggundersökning - 

Ryggundersökning 

12 år och 7 mån – 

14 år och 6 mån 

 

Åk 8 Anteckningsmall och ifylld 

rad för grön bock 

Anteckningsmall och 

ifylld rad för grön bock 

Kriterium 

Vaccination 

dTp 

Vaccination – Dosnummer 5  Dosnummer 5 (ej 

ålder) 

 

Åk 1 

gymnasiet 

Anteckningsmall och ifylld rad 

för grön bock 

Anteckningsmall och 

ifylld rad för grön 

bock 

Kriterium 

Hälsosamtal Hälsobesök åk 1 gymnasiet -

Sammanfattande bedömning 

 15 år och 7 mån – 

18 år 

Längd och vikt Hälsobesök åk 1 gy – Längd  

och vikt 

Längd- och 

viktmätning – värde i 

raderna för längd och 

vikt 

15 år och 7 mån – 

18 år 

 

 


