
N Variabel Definition Värdemängd Beskrivning eller kommentar
1 Personnummer Barnets personnummer
2 Kön Flicka , pojke
3 Årskurs Förskoleklass, årskurs, 

2,4,7/8,9 Gy1 och 3
Beroende på vilken variabel det 
avser

4 Skola
5 Kommun
6 Län
7 Längd Datum,  centimeter med en 

decimal
8 Vikt Datum, kilo med en decimal
9 Syn Datum för synscreening 

vänster och höger öga , med 
eller utan korrigering

1.25, 1.0, 0.9, 0.8,0.65, 0.5, 
0.4, 0.3, 0.2, 0.15, 0.1

10 Hörsel Datum för hörselscreening 
vänster och höger öra

Hz: 250, 500, 1000, 2000, 4000 
och 8000                                                                           
db: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50

11 Rygg Undersökning av rygg för att 
upptäcka scolios

Datum

12 Vaccinerad enligt nationellt 
program Barnhälsovård

Ja eller nej Besvaras med antingen ja eller 
nej i förskoleklass, mäter 
vårdtyngd

13 Vaccinerad enligt nationellt 
program efter avslutad 
grundskola

Ja eller nej Besvaras med antingen ja eller 
nej efter avslutad grundskola, 
mäter vårdtyngd

14 Vaccinerad enligt nationellt 
program efter avslutat 
gymnasium

Ja eller nej Besvaras med antingen ja eller 
nej efter avslutat gymnasium, 
mäter vårdtyngd
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15 Vaccinerad med 2 doser 
mässling-påssjuka-röda hund 
från 12 månaders ålder

Ja eller nej Besvaras med antingen ja eller 
nej när dos 2 är given, mäter 
vårdtyngd

16 Remissinstans: barn- och 
ungdomsmedicinska kliniken

Datum skickats för bedömning, 
hänvisning eller åtgärd av 
annan hälsovårdspersonal

17 Remissinstans: barn- och 
ungdomshabilitering

Datum skickats för bedömning, 
hänvisning eller åtgärd av 
annan hälsovårdspersonal

18 Remissinstans: logoped Datum skickats för bedömning, 
hänvisning eller åtgärd av 
annan hälsovårdspersonal

19 Remissinstans: öron- näs och 
halsklinik

Datum skickats för bedömning, 
hänvisning eller åtgärd av 
annan hälsovårdspersonal

20 Remissinstans: ögonklinik Datum skickats för bedömning, 
hänvisning eller åtgärd av 
annan hälsovårdspersonal

21 Remissinstans: optiker Datum skickats för bedömning, 
hänvisning eller åtgärd av 
annan hälsovårdspersonal

22 Remissinstans: barn -och 
ungdomspsykiatri

Datum skickats för bedömning, 
hänvisning eller åtgärd av 
annan hälsovårdspersonal

23 Remissinstans: kirurgklinik Datum skickats för bedömning, 
hänvisning eller åtgärd av 
annan hälsovårdspersonal

24 Remissinstans: medicinklinik Datum skickats för bedömning, 
hänvisning eller åtgärd av 
annan hälsovårdspersonal

25 Remissinstans: dietist Datum skickats för bedömning, 
hänvisning eller åtgärd av 
annan hälsovårdspersonal
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26 Remissinstans: ortopedklinik Datum skickats för bedömning, 
hänvisning eller åtgärd av 
annan hälsovårdspersonal

27 Remissinstans: fysioterapeut Datum skickats för bedömning, 
hänvisning eller åtgärd av 
annan hälsovårdspersonal

28 Remissinstans: övrig 
specialistvård

Datum skickats för bedömning, 
hänvisning eller åtgärd av 
annan hälsovårdspersonal

29 Remissinstans: övrig Datum skickats för bedömning, 
hänvisning eller åtgärd av 
annan hälsovårdspersonal

30 Om du tänker på ditt liv i 
största allmän-het, var tycker 
du att du står just nu? 

Värde för hur eleven svarat på 
allmänt mående där 10 
motsvarar toppen på stegen 
och 0 längst ner på stegen om 
all-mänt mående 

31 Om du tänker på de senaste 
7 dagarna. Hur ofta har du ätit 
frukost? 

5=Varje dag, 4=5-6 dagar, 3=3-
4 dagar, 2=1-2 dagar , 1=Ingen 
dag 

32 Om du tänker på de 
senaste 7 dagarna Hur mycet 
har du varit fysiskt aktiv?

FYSISK AKTIVITET är 
all aktivitet, som gör dig 
varm (till exempel 
promenader, cykling) eller 
andfådd (till exempel skolidrott, 
jogging, 
gymnastik, styrketräning, 
cykling  simning  bollspel  

1= Mindre än en timma
2=1-2 timmar
3= 2-3 timmar
4= 3-4 timmar
5= 4-5 timmar
6= 5-7 timmar
7=7-10 timmar
8= Mer än 10 timmar

33 Hur ofta av de tillfällen du trä-
nat/motionerat de senaste 7 
dagarna har du 
tränat/motionerat så intensivt 
att du blivit andfådd och 

1=Ingen gång
2=1-2 gånger
3=3-4 gånger
4=5 eller fler gånger
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34 Jag har de senaste tre 
månaderna haft besvärande 
huvudvärk 

5=Aldrig
4=Sällan
3=Ibland
2=Ofta
1=Alltid

35 Jag har de senaste tre 
månaderna känt mig irriterad 
eller på dåligt humör 

5=Aldrig
4=Sällan
3=Ibland
2=Ofta
1=Alltid

36 Jag har de senaste tre 
månaderna känt mig ledsen 
eller nedstämd 

5=Aldrig
4=Sällan
3=Ibland
2=Ofta
1=Alltid

37 Jag har de senaste tre 
månaderna haft besvärande 
ont i magen 

5=Aldrig
4=Sällan
3=Ibland
2=Ofta
1=Alltid

38 Jag har någon vuxen att prata 
med om det som är viktigt för 
mig 

2=Ja 1=Nej

39 Känner du dig oroad eller 
bekymrad för någon i din 
omgivning, till exempel vän 
eller familj? 

2=Ja 1=Nej

40 Om du tänker på det senaste 
7 dagarna. Hur trivs du i 
skolan 

5=Mycket bra
4=Bra
3=Varken bra eller dåligt
2=Dåligt
1=Mycket dåligt
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41 Om du tänker på det senaste 
7 dagarna. Hur trivs du i 
skola 

5=grön smilis
3= Gul smilis
1=röd smilis

42 Om du tänker på de senaste 
tre måna-derna. Vilken grad 
av stress (jäkt, högt temp, 
psykisk press eller liknande) 
har du upplevt? 

4= Inte alls
3= Lite grann
2= Ganska mycket
1= Mycket

43 Jag har de senaste 7 dagarna 
sovit

5=Mycket bra
4=Bra
3=Varken bra eller dåligt
2=Dåligt
1=Mycket dåligt

44 Antal elever per heltid 
skolsköterska?

Informationen inhämtas 1 gång 
per år av verksamheten. 
Verksamheten utser vem som 
lämnar informationen.

45 Antal elever per heltid 
skolläkare?

Informationen inhämtas 1 gång 
per år av verksamheten. 
Verksamheten utser vem som 
lämnar informationen.

46 Skolläkare med 
specialistkompetens inom 
skolenheten?

Informationen inhämtas 1 gång 
per år av verksamheten. 
Verksamheten utser vem som 
lämnar informationen.

47 Andel som genomgått 
utbildning i Motiverande 
Samtal (MI)?

Informationen inhämtas 1 gång 
per år av verksamheten. 
Verksamheten utser vem som 
lämnar informationen.
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