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Journalrekvisition Elevhälsovårdsjournal 

Elevens namn: ………………………………………………………… Personnummer: …………………………… 

Årskurs: …………...  Nuvarande skola: ……………………………………………………………………..………… 

Elevhälsovårdsjournalen är en sekretessbelagd handling som endast personal inom Elevhälsans medicinska 
insats har tillgång till. I journalen finns noteringar om bl.a. vaccinationer, resultat av tillväxtkontroller, 
resultat av syn- och hörselundersökning samt övrig information om ert barns hälsa. Elevhälsans medicinska 
insats önskar ert medgivande för att kunna eftersända journal från föregående skola/skolor. 

Härmed medges att journal från Elevhälsans medicinska insats (tidigare skolhälsovård) 
får rekvireras: 

Namn på tidigare skola/skolor: ……………………………………………………………………………………………………… 

Adress till skolan/ skolorna: ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

Datum: …………………………………………………. ……………………………………………………………… 
Vårdnadshavare 1 

……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 
Myndig elev    Vårdnadshavare 2 

Undertecknas av myndig elev eller båda vårdnadshavarna om vårdnaden är gemensam------------   

Information till överlämnande skola: Elevhälsans medicinska insats på Ystad Gymnasium Österport/Park 
har möjlighet till elektronisk överföring av Elevhälsovårdsjournal via PMO  
Vid frågor kontakta skolsköterskan på telefon se: https://www.ystad.se/skola/information/barn--och-
elevhalsan-ny2/kontakta-oss/kontakt-skolskoterskorny/ 

Pappersjournal skickas till:  

Ystads kommun, Elevhälsans medicinska insats, Ystad Gymnasium, 271 80 Ystad 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress och 
telefonnummer samt uppgift om tidigare skolgång. Syftet med en sådan behandling är för att kunna 
upprätta och inhämta en medicinsk journal och erbjuda tjänster från Elevhälsans medicinska insats (EMI).  
Vi har fått dina uppgifter från Kultur och Utbildning, Ystad kommun. Vi tillämpar vid var tid gällande 
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i journal för Elevhälsans medicinska 
insats.  De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Elevhälsans medicinska insats på de av er 
angivna skolor. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är 
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
Personuppgiftsansvarig är Gymnasienämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om 
de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på gn@ystad.se. Du 
når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@simrishamn.se. Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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