Basuppdrag EMI gymnasiet 20-21
Rekommenderat
arbetsfördelning

Årskurs

Augusti
September

År 1, nya
elever år
2 och 3

EMI arbetsuppgifter på individnivå

Academy
Utbildning/
kompetensutveckling







Rekvisition tidigare journal samt
ev övriga journaler, se riktlinje
Upprätta och uppdatera samtliga nya
journaler enligt riktlinjer för
journaladministration





Augusti
September

Augusti
September
Oktober

November
December
Januari
Februari
Mars
April

Hela läsåret
Augusti-juni

År 1, nya
elever år
2 och 3



Hälsouppgift, se riktlinje

År 1, nya
elever år
2 och 3





Inhämta journaler på nya elever
Sammanfattning av inhämtade journaler
Vaccinationsgenomgång- bedömning
och planering

År 1





Hälsoenkät, se riktlinje
Hälsosamtal, se riktlinje
Hälsokontroller: längd, vikt, rygg- se
riktlinjer Specifika hälsokontroller









Kontrollera elev som slutat/börjat, en
gång per vecka
Elever i behov av särskilt stöd/
hälsouppföljning, se riktlinje
Öppen mottagning
EHT
Skolläkarmottagning
Kontroll Läkemedel, se riktlinje
Läsa Nyheter & uppdateringar

År 1- 3








Genomgång 1
metodbok 20/21
Uppstart EMI, Ht20
Genomgång 2
metodbok 20/21
Vaccinationstatus och
ordination (SÖL)
Rygg och tillväxt
-bedömning (SÖL)

Genomgång 2
metodbok 20/21

Genomgång 3
metodbok 20/21

Utskick mejl
MVC, frågor
egenkontroll
oktober
Utskick mejl
MVC, frågor
egenkontroll
januari och
maj

Läkemedel
Egenkontroll,
Se riktlinje

Vid behov under
läsår

År 1-3



Lämna ut samtycke vaccination



Helpdesk PMO

Vid behov under
läsår

År 1-3



Vaccination enligt riktlinje vid behov



Helpdesk PMO

MVC Marte Torp

Egenkontroll
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Augusti:
▪ Utbildning anmälan Academy Webinar augusti - Genomgång 1 metodbok 20/21
▪ Utbildning anmälan Academy Webinar aug/ sep- Vaccinationsstatus och ordination
▪ Inhämta medgivande för rekvirering av tidigare journal på nya elever
▪ Lämna ut och hämta in hälsouppgifter till nya elever
▪ Inventering och beställning av apoteksvaror
▪ Beställa förråd
▪ Uppdatera telefon, mail på IT, mailsignatur
▪ Uppdatera mapparna i journalskåpet
▪ Journaladministration (import/ export av journaler och liknande)
▪ EHT
▪ På initiativ av rektor planeras det in eventuella medicinska kontroller för elever på
yrkesprogram eller program där elevhälsan kan bidraga med insatser så som hälsodeklaration
och intyg
▪ Erbjudande om vaccination mot hepatit B till elever på vård- och omsorgsprogrammet
September:
▪ Uppstart EMI anmälan Academy Webinar september
▪ Utbildning anmälan Academy Webinar september - Rygg och tillväxtbedömning
▪ Uppdatera aktuella klasslistor i PMO mot elevlistor i Schoolsoft
▪ Kontroll av läkemedel och förbandsmaterial, se riktlinjer läkemedel
▪ Genomgång av inhämtade journaler
▪ Vaccinationsplanering av de elever som behöver komplettering efter bedömning av journal
▪ Planera hälsobesök
▪ Planera läkarmottagning
▪ Journaladministration (medgivanden, import/ export av journaler och liknande)
▪ EHT
▪ Öppen mottagning
▪ Skriva intyg inför APL för elever på vård- och omsorgsprogrammet efter bedömning av
hälsodeklaration
Oktober- Maj:
▪ Utbildning anmälan Academy Webinar oktober-Genomgång 2 metodbok 20/21
▪ Utbildning anmälan Academy Webinar februari/mars-Genomgång 3 metodbok 20/21
▪ Egenkontroll basprogram oktober, frågor i mejl från MVC
▪ Kontroll av läkemedel och förbandsmaterial, se riktlinjer (månadsvis
▪ Uppdatera aktuella klasslistor i PMO mot elevlistor i Schoolsoft –varje månad
▪ Genomföra hälsobesök
▪ Vaccination
▪ Hälsouppföljning av elever på uppföljningslista i PMO, se riktlinje
▪ Journaladministration (medgivanden, import/ export av journaler och liknande)
▪ Egenkontroll basprogram april, frågor i mejl från MVC
▪ Läkarmottagning
▪ EHT
▪ Öppen mottagning
▪ Egenkontroll basprogram april, frågor i mejl från MVC
Juni:
▪ Journaladministration (arkivering, gallring och liknande)
▪ Översyn av medicinsk teknisk utrustning
▪ Kontroll av läkemedel och förbandsmaterial, se riktlinjer månadsvis
MVC Marte Torp
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