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HÄLSOENKÄTEN I GRUNDSKOLAN
Under läsåret kommer ditt barn att erbjudas ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Samtalet erbjuds alla
elever i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7. Syftet är att göra varje elev uppmärksam på samband
mellan levnadsvanor och hälsa samt att uppmuntra hälsofrämjande val. Inför samtalet får eleven
besvara ett frågeformulär om hälsa och levnadsvanor samt trivsel i skolan, en hälsoenkät.
Hälsosamtalet utgår från dessa frågor och dina svar. Samtalet dokumenteras i barnets elevjournal,
som endast skolsköterska och skolläkare har tillgång till.
Svaren från frågeformuläret lagras i en databas som hanteras av ett av kommunen anlitat
Personuppgiftsbiträde, XLENT. Svaren lagras i statistiskt och verksamhetsutvecklande syfte under en
10 års period. Därefter raderas uppgifterna från databasen. Registreringen är frivillig.
Kommunen och Region Västerbotten samarbetar för att främja barn och ungdomars välbefinnande
och hälsa. Som en del i detta tar regionen emot och hanterar vissa elevhälsodata från databasen, som
sammanställs på kommun- och länsnivå. Till exempel födelseår, iso-BMI och uppgifter om hälsa och
trivsel. De uppgifter som regionen tar del av är avidentifierade och kommer inte att kunna knytas till en
enskild elev.
Skolsköterskan och de som kommer i kontakt med databasen arbetar under tystnadsplikt.
Födelsedatum (år, månad och dag) kodas när det skickas till databasen för att skydda barnets
integritet. Umeå kommun, för- och grundskolenämnden, är ansvarig för behandlingen av uppgifterna. I
normalfallet utgör uppgifterna inte personuppgifter men i ytterst sällsynta fall kan dock uppgifterna
eventuellt knytas till en individ. Hanteringen av dessa eventuella personuppgifter följer
Dataskyddsförordningens föreskrifter och annan gällande lagstiftning. Vid frågor kan du kontakta
dataskyddsombudet på dataskyddsombud@umea.se eller Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84
Umeå. Du kan läsa mer om era rättigheter på umea.se/gdpr.
”Klagomål på vår behandling av personuppgifterna lämnas till Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet.”
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