ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS
I kommunen arbetar sex skolsköterskor och en skolläkare
Tid hos skolläkaren bokas hos respektive skolsköterska.
Alla elever erbjuds ett basprogram som innebär:

KONTAKTUPPGIFTER
Glimåkraskolan
Kerstin Persson

Hälsobesök med längd, vikt, syn och hörsel
Hälsobesök med längd och vikt
Hälsobesök med längd, vikt, ryggundersökning
Hälsobesök med längd, vikt, ryggundersökning
Hälsobesök med längd och vikt

kerstin.persson@ostragoinge.se

044-775 65 13

camilla.hedesand@ostragoinge.se

044-775 65 08

sofi.nordlund@ostragoinge.se

044-775 61 92

veronica.hoff@ostragoinge.se

044-775 67 14

anna.skyvell@ostragoinge.se

044-775 63 97

annette.persson@ostragoinge.se

044-775 65 08

sofi.nordlund@ostragoinge.se

Göingeskolan
Camilla Hedesand

Förskoleklass
Årskurs 2
Årskurs 4
Årskurs 7
Åk 1 Gy

044-775 62 15

Kviingeskolan
Sofi A Nordlund

Mölleskolan
Veronica Hoff

Prästavångsskolan
Anna Skyvell

VACCINATIONER
Målsättningen är att samtliga elever är vaccinerade enligt generella
vaccinationsprogrammet när de slutar skolan. Eleverna erbjuds
vaccination i åk 2 mot Mässling, Påssjuka och Röda hund och i
åk 8 vaccination mot Difteri, Stelkramp och Kikhosta. Flickor i åk 5
erbjuds vaccination mot HPV (Humant papillonvirus).

Snapphaneskolan
Annette Persson

Västerskolan
Sofi A Nordlund

Göinge utbildningscenter
Veronica Hoff

HÄLSOBESÖK
Vid hälsobesöken görs olika undersökningar och vid vissa hälsobesök
ingår ett hälsosamtal. Hälsosamtalet är ett samtal kring elevens hälsa,
skolsituation, och livsstil. Din medverkan som elev och/eller förälder är
betydelsefull. För de yngre barnen är föräldramedverkan särskilt viktig.
Det är viktigt att du som vårdnadshavare kontaktar
skolsköterskan om ditt barn har eller får en
allvarlig allergi eller sjukdom.

044-775 61 92

veronica.hoff@ostragoinge.se

Verksamhetschef EMI
Kerstin Persson

044-775 62 15

kerstin.persson@ostragoinge.se

Enhetschef för Barn- och elevhälsan
Eva Schelin

044-775 60 05

eva.schelin@ostragoinge.se

Hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om barn
och elever i vår verksamhet inom Barn- och elevhälsan, så som namn, personnummer,
adress, e-postadress, telefonnummer, hälsouppgifter samt vårdnadshavares och
eventuell annan nära anhörigs namn och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan
behandling är för att vi ska kunna uppfylla de krav som finns i skollagen, hälso- och
sjukvårdslagen och patientdatalagen när det gäller barns/elevers rätt till barn- och
elevhälsa för stöd i utvecklingen mot utbildningens mål.
Vi har fått dina personuppgifter från dig själv, med det kan även vara från exempelvis
folkbokföringen, BVC, annan kommun eller vårdgivare. Under den tid vi behandlar
personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter samt allmänna handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är i det här fallet myndighetsutövning, rättslig förpliktelse samt
uppgifter av allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer vi att använda och spara
under utbildningstiden, därefter sparas eller gallras uppgifterna enligt kommunens
dokument-/informationshanteringsplan.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part. Uppgifterna delas
med de parter som behöver vara berörda för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag,
exempelvis personuppgiftsbiträden, eller förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt
lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU, om
inte undantag anges i dataskyddsförordningen.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. 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, för att göra invändningar eller begära
radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs på därför avsedd blankett
(finns på kommunens hemsida och i kundtjänst på kommunhuset i Broby). Begäran
lämnas in personligen på kommunhuset, medtag giltig legitimation. Vid gemensam
vårdnad, och begäran gäller barn, ska båda vårdnadshavarna uppvisa legitimation när
begäran lämnas.
Om du har frågor kan du kontakta oss: gdpr@ostragoinge.se eller Östra Göinge
kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby.
Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt
dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22
Alvesta.
Är du inte nöjd med kommunens svar på din kontakt, kan du vända dig till
Datainspektionen med klagomål på Östra Göinge kommuns behandling av dina
personuppgifter.
Mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter finns
på www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/

VÄLKOMMEN TILL
ELEVHÄLSANS MEDICINSKA
INSATS
I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN
SKOLLÄKARE OCH SKOLSKÖTERSKOR

Elevhälsans medicinska insats främsta
uppgift är att arbeta förebyggande och
hälsofrämjande. Skolsköterska och
skolläkare har tystnadsplikt och
arbetar efter Socialstyrelsens riktlinjer.

