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Elevhälsans medicinska insats 

 

 

Elevhälsans medicinska insats, EMI (tidigare 
skolhälsovården), är en del av elevhälsan och har 

som uppgift att arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande för att alla elever ska må så bra som 

möjligt. Tillsammans med övriga delar av 
elevhälsan, rektor, skolpsykolog, skolkurator och 
specialpedagog arbetar EMI med att stödja alla 

elevers utveckling mot utbildningens mål.  
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Skolsköterska 
Skolsköterska finns på skolan olika dagar och erbjuder:  

• öppenmottagning 
• hälsobesök 
• vaccinationer. 

Skolläkaren 
Skolläkaren har tidsbeställd mottagning på skolan. Ta kontakt med 
skolsköterskan för en läkartid. Skolläkaren ingår i EMI. 

Samarbete  
Skolsköterska och skolläkare samarbetar med övrig skolpersonal i frågor 
som rör barnens hälsa.  

Tystnadsplikt  
Skolläkare och skolsköterska arbetar under tystnadsplikt.  

Hälsobesök  
En del hälsoproblem är inte alltid lätta att upptäcka. Det gäller t.ex. nedsatt 
syn eller hörsel eller ryggsnedhet. Vid vissa åldrar sker därför 
hälsoundersökningar riktade mot sådana avvikelser.  
Andra typer av hälsoproblem är redan kända genom BHV-kontroller eller 
andra kontakter med sjukvården eller genom vad du själv som vårdnads-
havare har lagt märke till. Det kan gälla t.ex. allergi, huvudvärksbesvär eller 
sömnproblem. Sådana problem vill vi också följa upp vid hälsobesöken.  
Före hälsobesök i förskoleklass, åk 4 och åk 7 skickar vi hem frågeformulär 
där vi efterfrågar olika uppgifter om barnets hälsa. 

Nationell patient översikt NPÖ 
NPÖ gör det möjligt för behörig Hälso- och sjukvårdspersonal att med 
vårdnadshavares samtycke, ta del av journalinformation som registrerats hos 
Regionen till exempel BHV. I hälsodeklarationen i förskoleklass, åk 4 och 
åk7 får du som vårdnadshavare möjlighet att lämna ditt samtycke skriftligt, 
så att vi kan ta del av de journalanteckningar som rör ert barn. 

Vaccinationer  
Vaccinationsprogrammet består av en kombinerad vaccination mot påssjuka, 
mässling och röda hund (MPR) i åk 2, och mot difteri, stelkramp och 
kikhosta (DTP) i åk 8. Från och med hösten 2020 är det vaccination mot 
HPV (Humant papillom-virus) för alla i åk 5. Alla vaccinationer registreras i 
ett nationellt vaccinationsregister. 

Sjukvård  
Är ditt barn sjukt ska ni vända er till hälsocentralen. Skolsköterskans uppgift 
är att arbeta förebyggande och med rådgivning.  
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Kontakta skolsköterskan om ditt barn har eller får sjukdomsbesvär 
som har betydelse för skolsituationen, t.ex. allergi eller infektions-
benägenhet.  
Vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom bör också skolsköterskan 
kontaktas. Vid frånvaro på 15 procent eller mer blir EMI kontaktad av 
mentorer/lärare och vi kontaktar då hemmet.   

Du är välkommen  
Barn och ungdomar brukar ofta på egen hand söka upp skolsköterskan. 
Skolsköterskan gör till exempel syn- och hörselundersökning utan att du som 
vårdnadshavare behöver vara med. Om någonting är avvikande kontaktar vi 
dig efteråt. Vid de tillfällen när vi önskar att du följer med ditt barn till 
skolsköterska eller skolläkare, får du en inbjudan per telefon eller brev. 

Specialkost/avvikande kost  
Elever med specialkost ska lämna intyg till respektive kostenhet i början av 
varje läsår. Intyget behöver kompletteras med läkarintyg.  
För avvikande kost, till exempel laktosfri behövs inte läkarintyg. Intygen och 
mer information finns på kommunens webbplats: 
www.morbylanga.se/specialkost   

Egenvård 
Om ditt barn tar läkemedel under skoltid behöver vårdnadshavare fylla i en 
egenvårdsblankett som lämnas till klasslärare/mentor. Du som förälder har 
ansvar att tillhandahålla läkemedel om behov finns att det ska ges i skolan. 

 

http://www.morbylanga.se/specialkost
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Vanliga sjukdomar  

Magsjuka 
Orsakas oftast av virus som ger lös avföring och/eller kräkningar. Eleven kan 
återgå till skolan efter att ha ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunn 
diarré under 2 dygn.  

Feber 
Barns normala temperatur varierar, framför allt beroende på hur aktivt barnet 
är. Om temperaturen är mer än 38 C på morgonen anses det som förhöjd 
temperatur. Eleven bör ha en feberfri dag (utan febernedsättande) innan det 
återgår till skolan. 

Löss 
Om ditt barn har löss och vi upptäcker det i skolan måste barnet hem och 
påbörja behandling. Barnet behöver behandlas med medicintekniska 
behandlingar som finns att köpa på apotek. Luskam fungerar både 
förebyggande och behandlande och ska kompletteras med lusmedel.  
Om någon i familjen har löss måste hela familjen lus kammas men endast 
dem som har löss behöver behandlas. Informera alltid lärare att ditt barn har 
löss för att vi på så sätt ska minska spridningen. Ingen annan får reda på att 
ditt barn har löss.  
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Rutinprogram för hälsobesök och 
vaccinationer  

Förskoleklass 

• hälsosamtal 
• längd-, vikt-, syn- och hörselkontroll  

Åk 2 

• hälsosamtal 
• längd- och viktkontroll.  
• vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund  

Åk 4 

• hälsosamtal 
• längd-vikt- och ryggkontroll  

Åk 5 

• Vaccination HPV   
 
Åk 7 

• hälsosamtal 
• längd-vikt-och ryggkontroll  
• vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta   

 
Vid behov kan ytterligare kontroller tillkomma.  
Vaccinationer och hälsobesök är ett erbjudande från EMI. Information, 
hälsodeklarationer och medgivande skickas hem för ställningstagande och 
påskrift. 
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Bra telefonnummer 

Barn- och ungdomshälsan 
Arbetar med: tidiga och korta insatser 
Vänder sig till: barn och ungdomar mellan 6 till 17 år och deras familjer 
Kan hjälpa till om: ditt barn känner sig arg, trött, orolig, ledsen eller är 
stressad samt om konflikter eller kriser i familjen 
Telefon: 0480-384 80 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 
Till BUP kan barn och ungdomar upp till 18 år och deras föräldrar komma. 
De arbetar med psykisk ohälsa av allvarligare art. Det kan till exempel 
handla om barn och ungdomar som: 

• är oroliga och ångestfyllda  
• är splittrade och har svårt att koncentrera sig  
• är aggressiva och stökiga  
• är deprimerade  
• äter för lite eller hetsäter  
• har traumatiska upplevelser  
• skadar sig själva  
• har tvångstankar  
• har svårigheter i sociala kontakter  
• är deprimerade  
• äter för lite eller hetsäter  
• har traumatiska upplevelser  
• skadar sig själva  
• har tvångstankar  
• har svårigheter i sociala kontakter. 

 
Närmaste mottagning finns i Kalmar, telefon 0480-812 94 
På www.morbylanga.se/psykiskhalsa finns det samlad fakta och tips var ni 
kan vända er för stöd och hjälp. 

1177 Vårdguiden 
Läs om hälsa och sjukdomar på webbplatsen www.1177.se. Logga in för att 
göra dina vårdärenden. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. 

Sjukanmälan 
Vid sjukanmälan kontaktar ni respektive skola eller gör anmälan via 
Schoolsoft. 

http://www.morbylanga.se/psykiskhalsa
http://www.1177.se/
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Kontaktuppgifter 

Skolsköterskor 
Elaine Nyquist, Medicinskt ledningsansvarig i kommunen och skolsköterska 
Smaragdskolan, Torslunda skola F-6 och Centrala Elevhälsan 
Tfn: 0485-473 15, elaine.nyquist@morbylanga.se 
Annika Bovall Färjestadensskola F-4 
Tfn: 0485-472 34 , annika.bovall@morbylanga.se   
Sofie Jonasson, Glömminge F-6, och Gårdby F-6 
Tfn: 0485-472 29, sofie.jonasson@morbylanga.se  
Victoria Olofsson, Skansenskolan F-9 och Alunskolan F-6 
Tfn: 0485-472 02, victoria.olofsson@morbylanga.se  

Specialpedagoger 
Linda Jaensson, specialisering språk, skriv och läsutveckling,  
Central Elevhälsa 
Tfn: 0485-476 78, linda.jaensson@skola.morbylanga.se 
Kristina Hertzberg, inriktning mot komplicerat lärande, Central Elevhälsa 
Tfn: 0485-471 14, kristina.hertzberg@morbylanga.se 

Skolkuratorer 
Jesper Almgren, Gårdby och Glömminge  
Tfn: 0485-476 38, jesper.almgren@skola.morbylanga.se  
Torbjörn Sjölin Skansenskolan och Alunskolan 
Tfn: 0485-471 02, torbjorn.sjolin@morbylanga.se  
Hannes Skarin Färjestadens skola och Smaragdskolan 
Tfn: 0485-476 93, hannes.skarin@morbylanga.se  
Anna Wahlin , Torslunda skola 
Tfn 0485-476 30, anna.wahlin@morbylanga.se  

Socialpedagog (länk mellan elev, skola och elevhälsa) 
Sofie Nilsson, Skansenskolan 7-9 (föräldraledig from okt-20) 
Tfn 0485-471 35, sofie.nilsson@morbylanga.se  

Skolpsykolog 
Eva Fristorp 
Central Elevhälsa 
Tfn: 0485-473 84, eva.fristorp@morbylanga.se 

Hörselansvarig  
Tove Rosenqvist, pedagog med särskilt ansvar för elever med 
hörselnedsättning 
Central elevhälsa 
Tfn: 0485-472 92, tove.rosenqvist@skola.morbylanga.se 
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