
         
 

 

Information om Hälsosamtal på gymnasiet 
Piteå kommun erbjuder samtliga elever i grundskolans Förskoleklass, år 4 och 7 samt 

gymnasieskolans år 1, individuella hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Syftet är att 

göra varje elev uppmärksam på samband mellan levnadsvanor och hälsa samt uppmuntra 

hälsofrämjande val. Inför samtalet får eleven ett frågeformulär om hälsa och levnadsvanor 

samt trivsel på skolan. Hälsosamtalet utgår från dessa frågor och elevens svar. Hälsosamtalet 

dokumenteras i elevens skolhälsovårdsjournal.  

Vi önskar även lagra uppgifterna från frågeformuläret i en databas som förvaltas av 

landstinget, men detta görs bara om du ger ditt godkännande – se medföljande information 

samt blankett för samtycke. Syftet är att få en överblick av hälsoläget i de olika klasserna, 

skolorna och i kommunen i stort, med möjlighet att långsiktigt jämföra över tid och med andra 

kommuner och länet som helhet. Viktig information som kan vägleda insatser. Skolsköterskan 

och de som kommer i kontakt med databasen arbetar under sträng tystnadsplikt. Vid 

sammanställningar av uppgifter sker det endast i tabeller och diagram för grupper så att ingen 

enskild person kan identifieras. Det är självklart frivilligt att delta! Skolsköterskan och de som 

kommer i kontakt med databasen arbetar under sträng tystnadsplikt. Lämna in talongen nedan 

inom kort och hör gärna av dig med funderingar till skolsköterskan! 

 
Med Vänliga Hälsningar/  
 
 
 
Tel:                                                    Mail:  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ELEVENS NAMN: .................................................................. Personnr: ..................................  

Skola: ……………………………………………………….……... Årskurs: ………...................... 

 

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

 
DATUM:  ………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

UNDERSKRIFT  vårdnadshavare/elev*                    NAMNFÖRTYDLIGANDE  
 

*) elev om 15 år el äldre 



         
 
Information till elev och målsman om att lagra uppgifter i hälsosamtalsdatabas 

 

Hälsosamtalsdatabasen 

I landstingets hälsosamtalsdatabas lagras data från elevhälsosamtalet. Här kommer med tiden 

även hälsosamtal bland vuxna lagras (som utförs vid hälsocentralerna) och även hälsosamtal 

från barn- och mödravårdcentraler. 

 

Varför spara uppgifterna? 

Genom att spara uppgifterna från elevhälsosamtalet i en databas ger det möjlighet att få en 

överblick över hur det ser ut på skolan, kommunen och i länet. För skolan och kommunen är 

ett sätt att få en sammanställning av hälsoläget i klasser och skolor och i kommunen i stort, 

med möjlighet att långsiktigt jämföra över tid och med andra kommuner och länet som helhet. 

Viktig information som kan vägleda insatser. För landstinget är syftet att följa barn och ungas 

hälsa och levnadsvanor och se långsiktiga följder av hälsoinsatser, kunna arbeta 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och öka kunskapen om vad som påverkar hälsan 

utifrån de förutsättningar som råder i Norrbottens län.  

 

Uppgifter som lagras 

Längd, vikt, upplevd hälsa, värk, välmående, trivsel i skolan, tillgång till någon att prata med, 

hur nöjd man är med skolans fysiska och psykosociala arbetsmiljö, retad eller illa behandlad, 

kost, fysisk aktivitet, skärmtid, boende, tobak, alkohol och droger, gymnasieprogram, arbete 

på fritiden.  

 

Så skyddas uppgifterna 

Alla uppgifter som lämnas är skyddade enligt Offentlighet och sekretesslagen (2009:400) som 

innebär starkt sekretesskydd av personuppgifter. För att skydda elevens integritet vid vidare 

hantering av data 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 person kan pekas ut. Piteå kommun är personuppgiftsansvarig för alla delar som 

rör skolsköterskans roll så som registrering och handhavande av hälsosamtalsuppgifter. 

Norrbottens läns landsting är ansvarig för databasen. Det är helt frivilligt att delta. Du har rätt 

att årligen begära s.k. registerutdrag och har även när som helst rätt att ångra dig, få felaktiga 

uppgifter rättade eller få dina uppgifter strukna ur databasen. Kontaktperson: Åsa Rosendahl, 

Folkhälsocentrum NLL, Robertsviksgatan 7, 971 89 Luleå. Tel 0920-28 42 19 

 

Så används elevens uppgifter 

Skolsköterskan tar ut sammanställningar på klass och skolnivå som används i 

elevhälsoarbetet på skolan. Kommunen får tabeller och diagram från kommunsamordnande 

skolsköterska för att kunna göra insatser på kommunnivå. Landstinget publicerar årligen en 

rapport ”Skolbarns hälsa och levnadsvanor” som baseras på uppgifter och analys från denna 

databas. Uppgifterna kan även komma att användas till forskning, men om detta blir aktuellt så 

kommer forskningsprojektet först att bedömas av en etikprövningsnämnd och ni blir kontaktad 

om detta. Studenter vid universitet fördjupar sig gärna i ämnet liksom SKL (Sveriges 

kommuner och landsting) för nationella jämförelser, men har då inte tillgång till några som 

helst personuppgifter. Mer information finns även på  www.nll.se/elevhalsosamtal Lämna in 

talongen på första sidan inom kort och hör gärna av dig med funderingar till skolsköterskan! 

http://www.nll.se/elevhalsosamtal

