
Information om
Hälsosamtal



I Norrbotten får alla elever i grundskolans Förskoleklass, år 4 och 

7 samt gymnasieskolans år 1, erbjudande om individuella häl-

sosamtal tillsammans med skolsköterskan. Syftet är att samtala 

med barnen om hur hälsan påverkas av hur vi lever. (Att mat, 

motion och sömn har stor betydelse för hur vi mår.) 

Inför samtalet får eleven ett formulär med frågor om hälsa och 

levnadsvanor samt hur eleven trivs i skolan. Hälsosamtalet utgår 

från de här frågorna och vad barnet svarat. Hälsosamtalet doku-

menteras i barnets skolhälsovårdsjournal.

Vi önskar även att lagra uppgifterna från frågeformuläret i en da-

tabas som landstinget ansvarar för, men detta görs bara om du 

ger ditt godkännande – se medföljande information samt blankett 

för samtycke. Syftet är att få en överblick över hälsoläget i de 

olika klasserna, skolorna och i kommunen i stort. Det ger också 

möjlighet att se förändringar över tid och även att jämföra med 

hur det ser ut i andra kommuner och i länet som helhet. Informa-

tionen är viktig när beslut om åtgärder ska fattas.

Det är självklart frivilligt att delta! Du som svarar på frågorna kan 

inte identifieras när uppgifterna sammanställs. Skolsköterskan 

och de som kommer i kontakt med databasen arbetar under 

sträng tystnadsplikt.

Lämna in talongen nedan inom kort tillsammans med Hälsoupp-

gifter och hör gärna av dig med funderingar till skolsköterskan!

Med vänliga hälsningar

TELEFON: ......................................................E-POST: ........................................................................................

ELEVENS NAMN: ..............................................................................PERSONNUMMER: ...................................

SKOLA ÅRSKURS:  ......................

Godkänner du att uppgifterna från frågeformuläret sparas i Norrbottens läns landstings databas?       JA   NEJ

DATUM:  ......................................  

..............................................................................................................  

UNDERSKRIFT VÅRDNADSHAVARE 1 /ELEV*

*ELEV OM 15 ÅR ELLER ÄLDRE

.............................................................................................................

NAMNFÖRTYDLIGANDE

.............................................................................................................

UNDERSKRIFT VÅRDNADSHAVARE 2/ /ELEV*

*ELEV OM 15 ÅR ELLER ÄLDRE

.............................................................................................................

NAMNFÖRTYDLIGANDE

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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För att kunna följa och förbättra elevhälsan vill 
kommunen rapportera uppgifter om dig till Norrbot-
tens läns landstings regionala databas för elevhäl-
sosamtal. Norrbottens läns landsting är centralt 
personuppgiftsansvarig för databasen. Kommunen 
är personuppgiftsansvarig för hanteringen i sam-
band med att uppgifter om eleven/ditt barn samlas 
in och lämnas ut till regionala databasen. 

Om du inte vill att vi rapporterar dina uppgifter till 
den regionala databasen avstår du från att lämna 
detta samtycke. 

Du bidrar till en bättre hälsa och vård! 
Genom att ge ditt samtycke till att vara med i detta 
register bidrar du till att förbättra hälsan bland barn 
och unga i Norrbotten. Underlagen ger en överblick 
hur hälsan ser ut i varje skola, kommun och i länet 
i stort. Det blir möjligt att jämföra över tid, mellan 
kommuner och också att se utvecklingen i länet 
som helhet. Det ger kommunen information om 
vad som behöver göras. 

För Norrbottens läns landsting är syftet att följa 
barn och ungas hälsa och levnadsvanor, se lång-
siktiga följder av att arbeta hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande och ta initiativ till förbätt-
ringar. 

Uppgifter som registreras: 
För att förbättra hälsan bland barn och unga i 
Norrbotten vill vi registrera uppgifter eleven/ditt 
barns: personnummer, längd, vikt, upplevd hälsa, 
värk, välmående, förutsättningar för lärande, trivsel, 
klimat och stämning i skola. Tillgång till någon att 
prata med samt relation till lärare och föräldrar. 

Hur nöjd man är med skolans fysiska och psy-
kosociala arbetsmiljö, om man blir retad och/eller 
psykiskt/fysiskt illa behandlad på eller utanför skol-
tid, kostvanor, sömn, könsidentitet, fysisk aktivitet, 
boende, uppgifter om tobak-, alkohol- och drogva-
nor, gymnasieprogram, arbete på fritiden.

Så hanteras dina uppgifter 
Uppgifter om eleven/ditt barn samlas in till en 
regional databas. Landstinget publicerar årligen en 
rapport ”Skolbarns hälsa och levnadsvanor” som 
baseras på uppgifter och analys från denna data-
bas. Rapporten innehåller endast avidentifierat ma-
terial. Dina/ditt barns uppgifter i registret får bara 
användas för att förbättra kvalitetsuppföljningar av 
hälsan bland barn och unga i Norrbotten, framställa 
statistik samt för forskning. 

Uppgifterna får även, efter sekretessprövning, 
lämnas ut till någon som ska använda uppgifterna 
för något av dessa tre ändamål. Om en uppgift får 
lämnas ut från registret kan det ske elektroniskt. 

Sekretess
Dina/ditt barns skyddas av hälso- och sjukvårdsse-
kretessen i Offentlighets- och sekretesslagen.  Det 
innebär som huvudregel att uppgifter om ditt barn/
dig bara får lämnas ut från registret om det står 
klart att varken du/ditt barn eller någon närstående 
till dig/ditt barn lider men om uppgiften lämnas ut. 

Säkerhet 
Elevens/ditt barns uppgifter i databasen skyddas 
mot obehöriga. Det finns särskilda krav på säker-
hetsåtgärder som bl.a. innebär att bara den som har 
behov av dina uppgifter får ha tillgång till dem, att 
det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av 
uppgifter, att elevens/ditt barns uppgifter ska skyd-
das genom kryptering samt att inloggning för att ta 
del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt. 

För att skydda elevens/ditt barns integritet när 
data hanteras kodas personnumret när det skickas 
till databasen. När sammanställningar av uppgifter 
görs, sker det endast som redovisning i tabeller 
och diagram för grupper så att ingen enskild per-
son kan pekas ut.

SAMTYCKE TILL ATT LAGRA ELEV/HÄLSOUPPGIFTER I 
LANDSTINGETS REGIONALA DATABAS



Åtkomst 
Som inrapporterande vårdgivare är det bara kom-
munens skolsköterska som har direktåtkomst till de 
personuppgifter som rapporteras till landstingets 
regionala databas. Ingen annan vårdgivare har 
direktåtkomst till dessa uppgifter.  

Dina rättigheter 
Du har när som helst rätt att få uppgifter om dig 
själv utplånade ur landstingets regionala data-
bas för elevhälsosamtal. Du har också rätt att få 
information om vilken åtkomst som har skett till 
dina uppgifter. Du har även rätt till skadestånd om 
personuppgifterna hanteras i strid med personupp-
giftslagen eller patientdatalagen. Om personupp-
gifter har hanterats i strid med personuppgiftslagen 
har du även rätt att begära rättelse av uppgifterna.

Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få 
veta vilka personuppgifter som finns registrerade 
om dig (registerutdrag). En sådan ansökan ska 
vara skriftlig, undertecknad av dig samt inskickad 
till kontaktpersonen nedan. 

• Vill du ha mer information om den regiona-
la databasen för elevhälsosamtal kontakta 
Annika Nordstrand, chef folkhälsocentrum, 
Norrbottens läns landsting 0920-28 40 00

• Vill du ha ett registerutdrag, skicka din 
skriftliga begäran till Joanna Hansson, 
folkhälsocentrum Norrbottens läns lands-
ting 0920-28 40 00.

• Vill du att dina uppgifter utplånas kontakta 
Joanna Hansson, folkhälsocentrum, Norr-
bottens läns landsting 0920-28 40 00.

• Vill du ha information om den åtkomst 
som skett till dina uppgifter kontakta Joan-
na Hansson, Norrbottens läns landsting 
0920-28 40 00. 


