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INLEDNING 
Vet du hur dina elever mår? CarePlus Skola är ett webbaserat verktyg inför 

hälsosamtal och för sammanställning av hälsostatistik, utvecklat 

tillsammans med skolsköterskor runt om i Sverige. Med hjälp av CarePlus 

Skola ges en överblick över hälsoläget i skolan. 

CarePlus Skola (tidigare PWS Skola) består av två delar: 

 CarePlus Skola används av skolsköterskan och är endast tillgänglig för 

behöriga användare av journalsystemet. Inloggning sker säkert via 

journalsystemet. 

 Elevportalen används av elev/föräldrar för att svara på enkäter. 

Elevenkäter kan fyllas ifrån alla datorer med internetuppkoppling och 

elever/föräldrar loggar in med webbkod som meddelas av 

skolsköterskan.   

Det är möjligt att exportera data från CarePlus Skola till Psynk, nationell 

elevhälsodatabas. Syftet med databasen är visa hur elever mår och kunna 

göra jämförelser över tid och mellan platser, på skol- kommun- och 

länsnivå. Mer information om exporten och hur den genomförs beskrivs i 

Administratörsmanualen som återfinns under menyval ”Hjälp” i CarePlus 

Skola.  
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INSTRUKTION TILL ELEVEN/FÖRÄLDERN 
Nedanstående lösning kan genomföras i datasal på skolan eller hemifrån av 

elever/föräldrar. En enkät kan besvaras från dator, läsplatta eller 

mobiltelefon. 

ELEVINLOGGNING 
 Gå till www.elevhälsoenkät.se. Ange webbkod för elevportalen.  

Aktuell webbkod visas under menyval ”Publika portaler”. (Se avsnitt 

PUBLIKA PORTALER, sid 7.) 

 

I portalen syns den/de enkäter som är upplagda i portalen. 

 

http://www.elevhälsoenkät.se/
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Eleven/föräldern klickar på aktuell enkät och uppger personnummer 

(ÅÅÅÅMMDD-XXXX).  

(Elevens uppgifter måste tidigare ha lästs in/importerats från en 

klassregisterfil, beskrivning för elevinläsning finns i 

administratörsmanualen.) 

 

Vald enkät visas för eleven med elevens namn förifyllt. 

Enkäten fylls i och skickas in genom att klicka på ”Skicka in”. 

Enkätsvaren kopplas till den klass, skola och det läsår som eleven 

tillhör enligt den senast gjorda elevinläsningen. 
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STARTA CAREPLUS SKOLA FRÅN PMO  
 Logga in i journalsystemet och öppna önskad elevs journal: 

 Välj ”Innehåll – Integrerade program och länkar – CarePlus 

Skola (alt PWS)”                                                                                           

 Journalsystemet anropar CarePlus Skola som öppnas för 

aktuell elev. 

Elever med TF-nummer i PMO går även att öppna i CarePlus Skola. 

 

STARTSIDA - ELEVMENY 

Menyval ”Basfakta” innehåller personinformation och elevens 

aktuella klass. 
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PUBLIKA PORTALER 
De publika portalerna utgör elevens/förälderns ”entré” till enkäten 

som ska fyllas i.  

I menyval ”Publika portaler” skapas nya enkätportaler för eleverna 

och webbkoder visas för redan skapade portaler.  

Namnet på den publika portalen visas enbart i skolsköterskans vy. 

För elever och föräldrar visas enbart enkätens namn. 

 

 

ELEVENKÄTER  

GRANSKA INKOMNA ENKÄTER 
Menyval ”Översikt” visar elevens inkomna enkäter.  

 Klicka på enkätnamnet för att öppna/granska/komplettera en 

enkät. Tryck på ”PDF” längst till höger för att ladda ner 

enkäten för utskrift. 

ENKÄTERNAS OLIKA STATUS                                     
”Sparad” – skapad men ej komplett/inskickad enkät            

”Inskickad” – besvarad och inskickad enkät                                           

”Låst” – svaren markerade som låsta av skolsköterska 
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Kolumnerna är möjliga att sortera stigande/fallande                   

genom att klicka i kolumnhuvudet.  

 

 

FYLLA I ENKÄT DIREKT VID HÄLSOSAMTALET 
Skolsköterskan kan fylla i en enkät i systemet, eller låta en elev svara 

på en enkät direkt vid hälsosamtalet.  

 Välj menyval ”Översikt” och välj aktuell enkät i 

rullgardinsmenyn  

 ”Välj enkät” längst ned på sidan. Önskad enkät visas och är 

möjlig att fylla i. 

  

Skriv ut enkät 
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RAPPORTER OCH JÄMFÖRELSER 

SKAPA RAPPORT  
I rapporter kan grupper av elever inkluderas för statistik-

bearbetning. En skapad rapport kan exporteras till Excel för fortsatt 

bearbetning eller presenteras via text-, stapel- eller cirkeldiagram. 

 
 

 Välj menyval ”Rapporter” och gör dina val för att skapa 

rapport över vald population. 

För att utöka populationen tryck           

Skapa olika visningsalternativ för rapporten: 

Kön - Alla/Man/Kvinna/Jämför. Alternativet ”Jämför” visar båda 

könen parallellt. 

Endast låsta - enkäter granskade och låsta av skolsköterska  

Inkludera textsvar - visar fritext som eleven fyllt i             

Numeriska frågor visas med min/max/medel/summa.  

 Klicka på ”Visa” för att se resultatet.  

 Klicka på ”Exportera” för att exportera till Excel för fortsatt 

bearbetning. 
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SKAPA JÄMFÖRELSE 
I jämförelser kan populationer av elever jämföras med varandra och 

över tid. En skapad jämförelse kan sparas som pdf och presenteras 

via text-, stapel- eller cirkeldiagram. 

 Välj menyval ”Jämförelser” och välj de populationer som ska 

jämföras med varandra. Som grund för jämförelsen måste 

samma enkät ha använts för båda populationerna. 

De ingående populationernas största nivå är hela kommunen och 

den minsta är pojkar/flickor i en enskild klass. 

OBS! Jämförelsen är inte att betrakta som anonym då ingående 

populationer kan vara mindre än 5 individer.  

 

RAPPORT/JÄMFÖRELSE SOM BILD, PDF OCH UTSKRIFT 
 Klicka på ”Skapa PDF” för att spara rapporten som PDF-fil. 

Spara dokumentet och/eller skriv ut. 

Använd bild i CarePlus Skola i annat dokument: 

 Välj ”Kopiera bild” för att kopiera en diagrambild till ett annat 

dokument. 

 Högerklicka på bilden och välja ”Kopiera bild”.  

 Högerklicka i det andra dokumentet och välj ”Klistra in”. 
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Skapa olika typer av diagram genom att välja ”Stapel” resp ”Cirkel”.  

 

 Klicka på ”Visa/Dölj” för att dölja en fråga vid utskrift. 
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URVAL 
Det är möjligt att göra ett urval av elever utifrån ett specifikt svar på 

en specifik fråga i en enkät. Exempelvis för att följa upp de elever 

som angett att de önskar uppföljande hälsosamtal. 

 Välj menyval ”Urval” och skapa urvalet. Urvalet är inte möjligt 

att skriva ut eller spara. 

OBS! För att kunna genomföra ett urval krävs att användaren 

bekräftar att denne har en vårdrelation till eleverna i vald 

skola/årskurs. Urvalet är inte möjligt att skriva ut eller spara. 

Genomförandet av urval loggas i programmet och är spårbart. 

 

SVARSFREKVENS 
 Välj menyval ”Svarsfrekvens”. 

 Ange läsåret som de svarande eleverna tillhör. Förinställt är 

aktuellt läsår.  

 Ange aktuell enkät som ska ha besvarats och klicka på ”Visa”. 

Ett menyträd visas över de skolor där det finns enkät med minst 1 

elev som svarat, men också/fortfarande elever som inte svarat. 

 Klicka på + vid respektive skola för att se de klasser som 

fortfarande saknar svar.  
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 Klicka på + vid respektive klass för att se namnen på de elever 

som inte svarat. 

 

Ta bort en elev från klasslistan genom att klicka på ”Ta bort”, om 

denne slutat i klassen. Eleven kopplas bort från klasslistan men 

personinformation och tidigare protokoll finns kvar i CarePlus Skola. 

Ytterligare kolumner motsvarar en fråga. Fritextfrågor tas med om 

”Inkludera textsvar” är ikryssat vid exporten. 

 

SUPPORT 
Tel: 021-470 89 00                          
E-mail: support@joliv.se   
www.joliv.se 

mailto:support@joliv.se

