


En användare måste vara samtidig användare av PMO då CarePlus Skola 
nås via uthopp i PMO. För att en elev/vårdnadshavare ska kunna logga in 
och fylla i en enkät måste elevinläsning skett så elevens personnummer 
finns för matchning. Läs in samma fil som används för elevinläsning till 
PMO, med samma intervall.

För mer information klicka på HJÄLP alt kontakta Jolivs Kundservice, 
kundservice@joliv.se alt 021-470 89 00.

CarePlus Skola
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CarePlus Skola startas genom 
ett uthopp från PMO. Endast 
behöriga PMO-användare kan 
nå CarePlus Skola. 

Om en elevjournal är öppnad, 
kommer användaren direkt till 
aktuell elevs uppgifter i CarePlus
Skola.

Användare med administratörs-
behörighet har fler menyval, kan 
göra elevinläsning och tillfälligt 
ta bort elever vid skapande av 
statistik.

Inloggning för skolsköterskan



Webbkod till enkätportalen 
förmedlas till elever och/eller 
vårdnadshavare, exempelvis via 
mail eller brev eller via 
skolsköterska/klasslärare/mentor.

(Webbkoden är synlig under
menyval Publika portaler. Portal 
och enkät aktiveras av 
programadministratör.)

Elev och/eller vårdnadshavare 
loggar in på 
www.elevhälsoenkät.se via dator, 
mobiltelefon eller läsplatta.

Webbkod för inloggning



Inloggning för elev med webbkod



Eleven klickar på aktuell enkät



Eleven anger sitt personnummer



Startsida med information till eleven



Sekretessinformation till eleven



När eleven skickat in enkäten är svaren direkt 
synliga för skolsköterskan. Eleven kan inte öppna 
enkäten igen för att se de ifyllda svaren. Varje 
gång man loggar in i CarePlus Skola är enkäten 
tom.

Eleven kan under elevhälsosamtalet justera sina 
svar tillsammans med skolsköterskan, alternativt 
logga in för att fylla i ytterligare en enkät med 
uppdaterade svar. Skolsköterskan kan radera 
icke aktuell enkät vid elevhälsosamtalet.

Om eleven avslutar en enkät utan att ha fyllt i 
alla svar, eller stänger enkäten utan att klicka på 
”Skicka in” sparas inga svar.

Ifylld enkät



Öppna elevens journal i PMO 
och välj CarePlus Skola i menyn 
Integrerade program och länkar.

Genomgång av enkät vid elevhälsosamtal



Klicka på Basfakta för att se 
elevens personuppgifter och 
klasstillhörighet.

Elevens personuppgifter



Klicka på Översikt för att se 
elevens ifyllda enkäter.

Klicka på enkätens namn för att 
se elevens svar.

Om eleven inför elevhälso-
samtalet inte fyllt i någon enkät 
är det möjligt att göra det under 
samtalet. Klicka på Skapa ny och 
välja aktuell enkät. Fyll i enkäten 
och spara.

Genomgång av enkät vid elevhälsosamtal



Klicka på Svarsfrekvens för att se 
vilka elever som fyllt i enkäten, 
respektive ännu inte fyllt i 
enkäten.

För att en klass ska visas under 
svarsfrekvens krävs att minst en 
elev besvarat enkäten.

För att få korrekt statistik kan en 
elev som exempelvis slutat i en 
klass tas bort från klassen. 
Administratörsbehörighet krävs, 
kontakta Joliv för mer 
information.

Svarsfrekvens



Klicka på Rapporter för att skapa 
rapporter.

Gör val/inställningar i 
rapporthuvudet och klicka på 
Visa för att se den skapade 
rapporten. Exportera till Excel för 
vidare bearbetning alternativt 
Skapa PDF för att skriva ut.

Välj utseende: text/stapel/cirkel.
Frågor kan döljas för 
skräddarsydd utformningen av
rapportens innehåll.

Rapporter



Klicka på Rapporter för att skapa 
jämförelser mellan grupper över 
tid.

En förutsättning för att skapa 
jämförelser mellan populationer 
är att samma enkät har använts.

Urval för jämförelse görs utifrån:
Enkät/Läsår/Skola/Klass

En enskild klass kan inte ställas 
mot en annan klass. Väljs en 
klass blir jämförelsegruppen hela 
övriga kommunen.

Jämförelser



Klicka på Urval för att hitta de 
elever som angett ett visst 
svarsalternativ på en viss fråga.

Användaren måste bekräfta 
vårdrelation innan urvalet 
skapas. Loggning sker om vilken 
användare som skapat vilket 
urval.

Urval



För att en elev/vårdnadshavare 
ska kunna logga in och fylla i en 
enkät måste elevinläsning skett 
så elevens personnummer finns 
för matchning. 

Klicka på menyval Elevinläsning 
och sök upp samma fil som 
används för elevinläsning till 
PMO.

För mer information klicka på 
HJÄLP alt kontakta Jolivs
Kundservice, kundservice@joliv.se
alt 021-470 89 00.

Elevinläsning
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