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1 Dokumentversioner

Detta är Elevhälsans arbete Lathund_B.d.

Dokumentationen följer en standard för att visa vilken version av dokumentet som det har. Filnamnen
skrivs på formen: Namn_Extern.Intern.Filformat

Extern (versal) Står för extern version av dokumentet, alltså versioner som gått ut till kund.

Intern (gemen) Står för intern version av dokumentet, alltså varje version som funnits internt på
CGM.

2 Bakgrund

Elevhälsans ärenden är en egen modul i PMO.

Modulen innehåller stöd för de huvudprocessor som är definierade inom elevhälsan. 

F.o.m. PMO 7.1 är den också utökad med integrerad mötesfunktionalitet.

Syftet med Elevhälsans ärenden är att erbjuda förbättrat stöd för Elevhälsans gemensamma arbete.

Målet är att rektor som ansvarar för Elevhälsans arbete ska ges ett fullständigt stöd i sitt arbete med att
leda Elevhälsan mot en likvärdig och rättssäker elevhälsa.

I Elevhälsans ärenden kan man till exempel hantera inkommande anmälningar till Elevhälsan,
registrering av beslut, insatsfördelning, övervakning och uppföljning av genomförda åtgärdsprogram
samt elevhälsomöten.

I den här lathunden visar vi några av de processerna som stöds och hur det är tänkt att dessa hanteras i
PMO.

För utförligare beskrivning av Elevhälsans ärenden: se PMO F1-hjälp.

3 Startsidan i Mitt arbete

Elevhälsans ärenden har stöd för flera typer av ärenden samt möteshantering.

Under rubriken Elevhälsans ärenden i vänstermenyn kan du välja startsidan för:

Egna uppdrag

Elevärenden

Klassärenden

Möten

Skolärenden
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Här har vi öppnat startsidan för Elevärenden.

4 Elevärenden

1. Öppna Elevhälsans ärenden i vänstermenyn Mitt arbete.

2. Öppna Elevärenden.
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På startsidan presenteras två flikar:

Elevärenden

Uppföljningsdatum ej passerat

Fliken Elevärenden

Den här fliken har tre huvudrubriker:

För bedömning = inkomna ärenden/anmälningar till EHT som ännu inte är behandlade eller bedömda.

Uppföljningsdatum passerat = ärendet har behandlats/bedömts och det uppföljningsdatum som har
registrerats har passerat.

Pågående = ärendet är under behandling, men uppföljningsdatum är inte fastställt.

Fliken Uppföljningsdatum ej passerat

Här visas de åtgärdsprogram som just nu genomförs i klassrummet samt andra ärenden som ännu inte är
aktuella för uppföljning men där uppföljningsdatum finns.

5 Registrera en anmälan till Elevhälsan

Rektor eller annan personal inom Elevhälsan kan skapa en ny anmälan som behvöer tas upp och
bedömas:

1. Välj Nytt ärende i menyraden på startsidan för Elevärenden.
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2. Sök fram elev.

3. Välj ärendetyp.

4. ange en rubrik i fältet Rubrik under Ärendetyp.

5. Välj Spara och skapa en ny anteckning i menyraden.

Ny anteckning

I dialogen som presenteras kan du välja anteckningstyp Anteckning.

I textfältet kan du beskriva problemet som behöver tas upp.
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Här finns även möjlighet att spara som Utkast om det inte ska synas för någon annan tills du är klar. du
kan även vid behov bifoga ett pdf-dokument eller scanna in en bilaga med kompletterande information
genom att klicka på knappen Bilaga.

Klicka på Spara.

Startsidan

När registreringen är sparad presenteras det nyinkomna ärendet på startsidan för elevärenden. På
samma rad presenteras tillhörande information i de olika kolumnerna, och i förhandsgranskningen visas
den text du skrivit i Ny anteckning.
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6 Hämta ärende

1. Markera det ärende som ska bedömas.

2. Välj Hämta ärende i menyraden.

Då presenteras innehållet i ärendet - i det här fallet den inledande anteckningen med
problemställningen.



© 2017 Compugroup Medical Sweden AB Elevhälsans arbete Lathund_B.d10

7 Beslut inleda ärende

Välj Ny anteckning och välj en annan registreringstyp, till exempel Beslut att inleda ärende. Detta
kommer att ändra status på ärendet från Ej påbörjat till Pågår. 

Spara registreringen. Nu presenteras ärendet under rubriken Pågående på startsidan för Elevärenden.

8 Fördela uppdrag

1. Markera ärendet i fliken Elevärenden.

2. Välj Hämta ärende i menyraden.

3. Välj Ny anteckning i Ärende.

4. Välj anteckningstyp: Uppdrag.
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5. Ange ansvarig för insatsen vid rubriken Tilldelad till.

6. Beskriv vas som ska göras och ev. datum när det ska vara klart (Klart före).

7. Spara.

9 Visa ärendet i Mitt arbete

Markera ärendet på startsidan för Elevärenden och välj Hämta ärende.

I det aktuella ärendet presenteras nu den dokumentation av insatser och beslut som är gjord.

Anteckningarna presenteras i kronologisk ordning med Ärendeinformationen överst.

10 Lägg till ärende till möte

I det här läget kan bedömningen vara att punkten ska tas upp på ett Elevhälsomöte för diskussion:

Om mötet redan är inplanerat

Välj Lägg till ärende till möte i menyraden och ange vid vilket möte detta ska tas upp.

Bekräfta med OK.
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Om punkten ska läggas på en lista av mötespunkter att ta upp vid ett ännu ej inplanerat möte

Välj Uppföljning... i menyraden och bocka för Uppföljning.
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11 Planera in möten

1. Öppna Elevhälsans ärenden i vänstermenyn Mitt arbete.

2. Öppna Möte.
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På startsidan för Möte ser du de möten som har planerats in.

Här kan du skapa ett eller flera mötestillfällen, ange deltagare och bestämma vilka ärenden som ska tas
upp vid olika tillfällen.

I fliken Ärenden för uppföljning hittar du de mötespunkter som kan läggas upp i agendan för ett möte.

Planera in ett nytt möte

1. Välj Ny i menyraden.

2. Fyll i aktuella uppgifter för det/de möten du vill lägga upp.

3. Välj Upprepa... om du vill boka in en serie möten vid samma tid varje vecka.

4. Välj Lägg till mötespunkt med endast en kort beskrivning av något du vill ta upp på mötet.

eller

5. Väl Lägg till ärende...joch hämta ärendet från listan av ej inplanerade mötespunkter. (Uppföljning)

6. Spara.
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12 Öppna och påbörja ett möte

Markera ett möte och välj Öppna möte för att se mötesinformation och agenda.

Påbörja mötet genom att väja Påbörja möte i menyraden.

Mötet kommer då att få status Pågende tills du väljer att avsluta mötet.
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Här kan du nu välja att lägga ytterligare punkter eller ärenden till agendan. (Lägg till i agendan)

Nu kan mötespunterna/ärendena avhandlas i önskad ordning.

Det som dokumenteras i varje punkt läggs automatiskt till det akutella ärendet.

Välj Lägg till anteckning längst till höger i markerat ärende för att lägga till en ny anteckning i ärendet.
Mötet måste vara påbörjat för att kunna göra detta.

13 Öppna Elevakten

Markera ärendet på startsidan och välj Öppna elev... i menyraden.

Inloggad som skolsköterska kan du välja EMI-journalen (SHV-journalen) eller den gamla Elevakten om
den har använts tidigare.

Är du rektor utan egen professionsakt väljer du Elevadministration här.
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Den nya Elevakten hittar du under Elevadministration/Elevakt i vänstermenyn.

I det här läget kan du registrera ny information i ärendet, skapa ett nytt ärende eller klarmarkera en
aktivitet. Du kan också göra urval i den kronologiska presentationen med hjälp av filtrering i
urvalspanelen till höger.

14 Visa Elevakt och professionsjournal

Som skolsköterska, kurator eller specialpedagog kanske du vill presentera den löpande journalen i din
professionsjournal bredvid Elevakten för att få den information du behöver utan att behöva hoppa
mellan flikar eller journaltyper.

Gör en skärmsplit genom att dra fliken Elevakt över till fliken Löpande journal.
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15 Se egna uppdrag

I Mitt arbete kan du se dina uppdrag dvs. de insatser/aktiviteter som är tilldelade dig i olika ärenden.

1. Gå till Elevhälsans ärenden i vänstermenyn.

2. Öppna Egna uppdrag.

3. Här ser du de aktiviteter du har ansvar för att utföra. Varje ärende presenteras med information om
senaste tillägg, uppföljningsdatum, samt de registreringar som finns i ärendet tidigare.
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16 Klarmarkera ett uppdrag

När du utfört en aktivitet kan du klarmarkera den så att det blir tydligt att den är genomförd.

Om du vill dokumentera något i ärendet innan du klarmarkerar

1. Markera aktiviteten i Egna uppdrag.

2. Välj Hämta ärende i menyraden.

3. Gör en anteckning för att beskriva aktiviteten du gjort.

4. Spara.

Du blir nu tillfrågad om du vill klarmarkera ditt uppdrag.

5. Klarmarkera ditt uppdrag genom att sätta en bock framför genomförd insats och bekräfta genom att
klicka på knappen Markera som avslutad.

Om du har gjort klart ditt uppdrag men inte valt att klarmarkera det i samband med att du sparade kan
du klarmarkera i efterhand:

1. Markera aktiviteteten i Egna uppdrag.

2. Välj Klarmarkera i menyraden.

3. Bekräfta klarmarkeringen.
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17 Exempel på Elevhälsans processer

17.1 Orosanmälan
Anmälan till Elevhälsan - inkommer muntligt till rekor.

1. Välj Nytt ärende - ange elev och rubrik.

2. Välj Spara och skapa ny reg - Anteckning.

Exempeltext: "Anmälan inkommer från Mentor ang. ev. omsorgssvikt i hemmet. Hon är orolig för Ebbe
för att han använder samma kläder jämt och ofta klagar över att han är hungrig."

3. Spara.

Ärendet hamnar under För bedömning.

Skicka orosanmälan till Socialtjänsten

1. Öppna ärendet: (Ser att det är bråttom).

2. Välj Ny anteckning.

3. Välj anteckninigstyp Anmälan till Socialtjänsten.

4. Välj Bilaga Blankett för orosanmälan.

5. Skriv anteckning i samband med detta.

Exempeltext "Skickar anmälan till Socialtjänsten."

6. Fyll i och skriv ut. Rektor skriver under. Anmälan skickas sedan som brev till Socialtjänsten.

7. Spara.

Fördela insatser

Välj Ny - Insats.

Ange Kuratorn som ansvarig för insatsen.

Exempeltext: "Stödsamtal med Ebbe ska genomföras."

Sätt uppföljning om en månad.

Kurators insats

1. Öppna Egna uppdrag.
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2. Öppna ärendet.

3. Välj Ny anteckning.

Exempeltext: "Samtal genomförda. Se kuratorsjournalen."

4. Spara.

5. Klarmarkera insats under Egna uppdrag.

17.2 Sammanfattning
1. Anmälan till Elevhälsan inkommer.

2. Anmälan behandlas på ett möte.

3. Utredniing klar.

4. Beslut: Åtgärdsprogram ska utarbetas (Insats tilldelat Specialpedagog).

5. Beslut: Beslut om att uppråtta ÅP.

"Beslut att genomföra det föreslagna åtgärdsprogrammet".

6. Rektor signerar.

7. Vårdnadshavare informeras.

8. Utvärderas om 3 månader.

9. Sätt uppföljningsdatum i menyraden.

10.Hamnar under fliken Uppföljningsdatum ej passerat.

17.3 Registrera beslut att avsluta ÅP
1. Markera ärendet.

2. Välj Ny anteckning.

3. Välj anteckningstyp:  Beslut om att avsluta åtgärdsprogram.

Exempetext "Martin klarar nu kunskapsmålen".

4. Välj bilaga: Beslut om att avsluta åtgärdsprogram.

5. Signera.

Beslutet registreras, skrivs ut och skickas hem till vårdnadshavarna. Kan överklagags inom tre veckor.

Ärendet stängs automatiskt.

Målflaggan visas i Elevakten.

17.4 Uppföljning/utvärdering
1. Hämta ärendet.

2. Välj Ny anteckning.

3. Välj blankett genom att klicka på knappen Bilaga: Uppföljning/utvärdering av åtgärdsprogram.
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4. Skriv t.ex.: "Martin klarar nu kunskapsmålen."

5. Spara blanketten genom att klicka på OK.

6. Spara anteckningen genom att välja Spara i menyraden.

17.5 Klarmarkera uppdrag
1. Markera aktiviteten i Egna uppdrag.

2. Välj Hämta ärende i menyraden.

3. Välj Ny anteckning. Exempel: "Åtgärdsprogram upprättat. Överlämnat till Mentor för genomförande".

Exempel: "Specialpedagog får i uppdrag att tillsammans med Mentor utarbeta åtgärdsprogram."

4. Spara.

5. Klarmarkera ditt uppdrag genom att sätta en bock framför genomförd insats. Bekräfta genom att
klicka på knappen Markera som avslutad.

Beslut ska skickas till vårdnadshavare.

Fördela insatser (till Specialpedagog), sätt klardatum.

17.6 Registrera beslut att upprätta ärende
1. Välj Ny anteckning för att registrera ett beslut i ärendet.

2. Välj anteckningstyp Beslut om att upprätta åtgärdsprogram.

3. Välj bilaga: Beslut om att upprätta åtgärdsprogram.

4. Signera beslutet.

5. Fördela insats till Specialpedagog: "Upprätta ätgärdsprogram tillsammans med Mentor".

6. Sätt uppfölljningsdatum i menyraden. (3 mån)

7. Ärendet hamnar nu i fliken  Uppföljningsdatum ej passerat.

8. Beslutet skrivs ut och skickas till vårdnadshavarna.

17.7 Specialpedagogens insats
1. Logga in som Specialpedagog.

2. Öppna Egna uppdrag i vänstermenyn.

3. Markera insatsen/uppdraget på startsidan.

4. Välj Hämta ärende.

5. Välj Ny anteckning.

6. Välj registreringstyp Anteckning.

7. Exempelrubrik: Samtal med vårdnadshavare. Exempeltext: "Kontaktat vårdnadshavare och
informerar om att starte en PU för att få en samlad bild över Martins skolsituation."

8. Spara.

Den pedagogiska utredningen är nu Påbörjad men inte klarmarkerad förrän utredningen är klar.
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Själva utredningen kan ligga i specialpedagogens professionsakt.

9. Klarmarkera uppdraget när den är klar.

17.8 Fördela uppdrag
1. Markera aktuellt ärende.

2. Välj Hämta ärende.

3. Välj Ny anteckning i menyraden.

4. Välj anteckningstyp Uppdrag. Välj ansvarig för uppdraget - Specialpedagog

Exempeltext:  "Påbörja pedagogisk utredning tillsammans med Mentor." Uppdraget hamnar sedan
under Egna uppdrag hos Specialpedagogen.

17.9 Registrera beslut att inleda ärende
1. Markera aktuellt ärende.

2. Välj Hämta ärende i menyraden.

3. Välj Ny anteckning i menyraden.

4. Välj anteckningstyp - Beslut att inleda ärende. Exempeltext: "Beslutar att inleda ärende runt detta."
Beskriv tänkbara insatser och utredningar.

5. Spara.

Visa ärendet som hamnat under rubriken Pågående i Ärendeöversikten.

17.10 Lägg ärende till möte
Lägg ärendet till ett inplanerat möte:

1. Markera ärendet i översikten.

2. Välj Lägg till ärende till möte i menyraden.

Lägg ärendet till en lista av mötespunkter:

3. Markera ärendet i översikten.

4. Välj Uppföljning... i menyraden. 

Om du anger ett datum för uppföljning kommer ärendet att hamna i fliken Uppföljningsdatum ej
passerat.

När datumet för uppföljning har passerats kommer det att presenteras under rubriken 
Uppföljningsdatum passerat på startsidan för Elevärenden.

17.11 Registrera anmälan till Elevhälsan
Öppna och visa startsidan för Elevhälsans ärenden.

1. Välj Nytt ärende.
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2. Välj elev.

3. Välj ärendetyp Särskilt stöd.

Exempelrubrik: "Riskerar att inte nå målen".

4. Välj Spara och skapa ny reg.

5. Välj registreringstyp Anmälan till elevhälsan...

6. Bifoga, skanna eller skriv in anmälan som har inkommit.

7. Spara registreringen.

Visa pdf:en som är bifogad.

Ärendet har nu hamnat under För bedömning.

17.12 Särskilt stöd
När en elev riskerar att inte uppnå sina mål i ett ämne ska en specifik process följas som innehåller ett
myndighetsbeslut.

Rektor, Specialpedagog eller annan inom Elvhälsan som tar emot anmälan från lärare kan registrera det
inkomna ärendet.

18 Yrkesakt och Elevakt

En elev har bara en journal.

Elevadministration täcker samtliga yrkesjournal/akter

Grund konfiguration i PMO är att yrkesjournaler/akter har ingen insyn i varandras dokumentation. Det
går dock att konfigurera systemet så att t.ex. rektor kan ta del av Specialpadagogsakten utan att
specialpedagogen kan ta del av Rektorsakten.
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