
 
 

 

 

 

Snart öppnar vi Elevhälsoportalen för förskolor! 

 
Elevhalsoportalen.se är en ny webbplats som stödjer förskolor och skolor att genomföra 
hälsofrämjande och förebyggande insatser i förskole- och skolmiljön. Elevhälsoportalen 
riktar sig till alla förskolor och skolor som vill stärka sitt hälsofrämjande arbete. Det är 
kostnadsfritt att skapa ett konto och få tillgång till webbplatsens material och verktyg. Varje 
förskola skapar ett eget konto. 
 
Den 16 maj blir portalens material och verktyg tillgängliga för förskolan.  
 
Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn 
och unga vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och 
samhällsmedicin (CES) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning 
(CHIS) vid Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet. 
 
Vad är Elevhälsoportalen? 
På Elevhälsoportalen har vi sammanfattat aktuell forskning om evidensbaserade, 
hälsofrämjande insatser i förskole- och skolmiljön och delat in dem i olika hälsoområden. 
Materialet är framtaget särskilt för förskola och grundskola, men kan också användas av 
gymnasieskolor.  

 
Förskolor och skolor kan med hjälp av webbplatsens material och verktyg på ett enkelt sätt 
1. kartlägga behov med hjälp av behovsenkäter 
2. ta del av portalens evidensbaserade insatser 
3. genomföra valda insatser 
4. följa upp det hälsofrämjande arbetet 
                    
Inbjudan till informationsmöten 
Under våren kommer vi att bjuda in till informationsmöte för förskola vid minst ett tillfälle. Du 
är välkommen att delta då vi presenterar Elevhälsoportalen och visar hur förskolor och skolor 
kan arbeta med portalens material och verktyg. Kan du inte närvara finns eventuellt möjlighet 
att ordna ett informationsmöte på plats i din kommun längre fram.   

 
Informationsmöte 
Datum: 24 maj 
Tid: 15.00–16.00 
Sista datum för anmälan: 20 maj 
Plats: Centrum för Arbets- och Miljömedicin, Solnavägen 4, plan 10 
 
 



Anmälan 
Platserna till varje seminarium är begränsade till 50 personer och max två personer per 
enhet. Din anmälan skickar du till malin.pettersson@sll.se.  
 

 
Välkommen som användare på elevhalsoportalen.se! 
 

 
Eva Pilsäter Faxner 
Verksamhetschef CHIS 

Maria Albin 
Verksamhetschef CAMM 

Henna Hasson 
Tf. Verksamhetschef CES 

 
 
Kontakta oss gärna för mer information eller eventuella synpunkter: 
 
Projektledare Elevhälsoportalen 
gisela.nyberg@sll.se 

För support: 
info@elevhalsoportalen.se 
08-123 371 11 
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