
Information om uppgifter i elevhälsodatabasen ELSA enligt 

dataskyddsförordningen (GDPR) 

 
De personuppgifter från hälsobesöket som fylls i hälsoenkäten kommer efter ditt samtycke att 

sammanställas i elevhälsodatabasen ELSA. Syftet med att sammanställa uppgifterna är att följa alla 

elevers hälsoutveckling på gruppnivå och för att skolan ska bli en bra arbetsplats för alla elever. I och 

med att uppgifterna sammanställs byggs kunskap upp om barn och ungas hälsa och livssituation. 

Det är frivilligt att fylla i enkäten och du kan hoppa över frågor som du inte vill eller kan svara på. 

Grupper på färre än tjugo elever sammanställs inte och inte heller uppgifter som kan röja enskild 

elev. Eftersom uppgifterna sammanställs och presenteras på gruppnivå innebär det att ditt barns 

identitet inte kommer att röjas. Data från ELSA kan komma att analyseras och presenteras i 

hälsorapporter och vetenskapliga artiklar. 

ELSA administreras av respektive kommun i Värmland i samverkan med barn- och 

ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun. Personuppgifter kommer således att behandlas för att 

kunna planera och följa upp insatser för elever på skolan och i kommunen. Uppgifter som kommer 

att sammanställas från hälsobesöket är: Bakgrundsfaktorer såsom kommun, skola, årskurs, boende, 

födelseland samt uppgifter om levnadsvanor, arbetsmiljö, trivsel och relationer, allmänt 

hälsotillstånd och eventuella funktionsvariationer samt stödinsatser. Uppgifterna behandlas i 

EsMaker som är en molntjänst utanför kommunen men fysiskt placerad i Sverige. 

Vårdnadshavare och äldre elever kan när som helst återkalla sitt samtycke utan att ange orsak, vilket 

dock inte påverkar behandling av uppgifter som sammanställts innan återkallandet. Kommunen 

kommer att behandla personuppgifter på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Din 

kommun och Karlstads kommun är personuppgiftsansvariga för behandling av de personuppgifter 

som sker inom ramen för deras verksamhet. Kommunen är en myndighet och det innebär att 

meddelanden och annan information som skickas till kommunen blir allmänna handlingar. 

Medicinska elevhälsan har dock tystnadsplikt och uppgifterna ni lämnar till skolsköterskan i samband 

med hälsobesöket kommer att bevaras i elevens hälsovårdsjournal. Uppgifterna i journalen och 

elevhälsodatabasen ELSA bevaras så länge det är nödvändigt för ändamålet samt i enlighet med 

gällande lagstiftning och kommunens informationshanteringsplan. 

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR), som är en ny lag och som ersätter personuppgiftslagen (PUL), 

har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter som hanteras om dig och vid behov få eventuella 

fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter och det finns möjlighet att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Kontaktuppgifter till registrator i Arvika kommun är karin.bodin@arvika.se 
 

För övriga kontaktuppgifter se arvika.se/dataskydd 
 

 
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbsida. 
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