Hälsosamtal med eleven
I förskoleklassen, grundskolans årskurs 4 och 7 samt gymnasieskolans år 1 erbjuds eleverna individuella
hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Hälsosamtalet utgår ifrån ett hälsofrågeformulär som eleven
fyller i. Syftet med det individuella hälsosamtalet är att göra eleven mer uppmärksam på sambandet
mellan livsstil och hälsa samt att ge eleven kunskap om och uppmuntra till att göra egna hälsofrämjande
val. Hälsosamtalet omfattas av skolsköterskans sekretess och de besvarade frågeformulären arkiveras i
elevens skolhälsovårdsjournal.

Samtycke till lagring och datauttag av Hälsosamtalet
Vi önskar lagra uppgifter från hälsofrågeformuläret. Det innebär att uppgifter från
hälsofrågeformulären registreras och lagras i en databas hos IT-leverantör, för närvarande XLENT.
Databasen förvaltas av Region Västernorrland på uppdrag av Kramfors kommun.
Barn- kultur och utbildningsförvaltningen i Kramfors kommun är personuppgiftsansvarig myndighet
för databasen där enkätsvaren lagras. Region Västernorrland är personuppgiftsbiträde och hanterar
data på uppdrag av skolhuvudmannen.
Mer information om hanteringen av personuppgifter hittar du på kommunens hemsida
http://www.kramfors.se/barn--utbildning/informationssakerhet-gdpr.html
Syftet med att spara data är att följa hälsoläget för barn och unga i kommunen och länet vid planering
av skolans, kommunens och regionens hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar.

Hur används uppgifterna
Ditt personnummer kodas i lagringsögonblicket vilket innebär att ingen annan än skolsköterskan har
tillgång till ditt personnummer.
Skolsköterskan har tillgång till data på individ-, klass-/program- och skolnivå men redovisar enbart
datasammanställningar på klass-/program- och skolnivå.
Genom samtycket godkänner elev/vårdnadshavare även att Region Västernorrland får använda de svar
som eleven ger på hälsofrågorna samt data om längd och vikt för att redovisa hälsoläget bland barn
och unga. Region Västernorrland kan redovisa datasammanställningar på kommun- och länsnivå vilket
också innebär att uppgifter från olika skolhuvudmän kan slås samman och redovisas gemensamt.
All redovisning av data från databasen sker på gruppnivå så att ingen enskild person kan pekas ut.
All behandling av personuppgifter följer Offentlighet och sekretesslagen (2009:400) och
dataskyddsförordningen GDPR. Samtycket gäller tills vidare men du kan när som helst begära att
uppgifter om dig/ditt barn inte längre sparas i databasen. Kontakta i sådant fall skolsköterskan på Ditt
barns skola/Din skola.
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Samtycke:
Jag samtycker till att Elevhälsans medicinska insats i Kramfors kommun behandlar personuppgifter
om mig/mitt barn och lämnar uppgifter till Region Västernorrland i enlighet med den
personuppgiftsbehandling som anges ovan. Jag är fullt införstådd med vad jag samtyckt till och har vid
förfrågan fått detta beskrivet/förtydligat för mig.

 Ja

 Nej

Elevens personnummer och namn

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personnummer

Underskrift*

Namn

Ort

Datum

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vårdnadshavares/gymnasieelevs/myndig elevs namnteckning

Namnförtydligande

Tele dagtid

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande

Tele dagtid

*Hälso-och sjukvården utgår från, om annan information inte finns, att föräldrar med gemensam vårdnad agerar i
samförstånd om enbart en av dem skriver under.
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