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Rekvisition av journalhandling 
Elevhälsans medicinska insats

Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna 

Välkommen till  
  
  
Elevhälsans medicinska insats önskar rekvirera journal från föregående skola. Endast skolsköterskan och skolläkaren har  
tillgång till journalen. Vid allvarlig sjukdom/allergi kontakta mig gärna direkt.  
  
Med vänlig hälsning

Elevuppgifter

Jag lämnar samtycke till att Elevhälsans medicinska insats i Kristianstads kommun får rekvirera  
journal enligt ovan.

  
  
   
  
 Blanketten lämnas ifylld till Elevhälsans medicinska insats 
  
  
Till vederbörande skolsköterska på elevens tidigare skola 
  
Kristianstads kommun har möjlighet till digital överföring i PMO.  

Tänk på att inte skriva skolsköterskans namn på kuvertet när ni skickar journalen till oss. Det försvårar hanteringen att  
hämta ut rekommenderad post. 

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. 
Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig 
eller ditt minderåriga barn. Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina 
personuppgifter raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud 
mailto:dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten. 
  
 

Om journalkopior skickas per post skickas dessa till:

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska

Efternamn Förnamn Personnummer

Datum

Telefonnummer (även riktnr)

Föregående kommun Föregående grundskola / ev. föregående gymnasium

Vårdnadshavare / elev på gymnasiet

Vårdnadshavare


Sida  ()
Rekvisition av journalhandling
Elevhälsans medicinska insats
Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna 
C:\IDsolutions\IDlib_2_0\IDlib_bilder\star_1.gif
Välkommen till 
 
 
Elevhälsans medicinska insats önskar rekvirera journal från föregående skola. Endast skolsköterskan och skolläkaren har 
tillgång till journalen. Vid allvarlig sjukdom/allergi kontakta mig gärna direkt. 
 
Med vänlig hälsning
Elevuppgifter
C:\IDsolutions\IDlib_2_0\IDlib_bilder\star_1.gif
Jag lämnar samtycke till att Elevhälsans medicinska insats i Kristianstads kommun får rekvirera 
journal enligt ovan.
 
 
  
 
 Blanketten lämnas ifylld till Elevhälsans medicinska insats
 
 
Till vederbörande skolsköterska på elevens tidigare skola
 
Kristianstads kommun har möjlighet till digital överföring i PMO.  
Tänk på att inte skriva skolsköterskans namn på kuvertet när ni skickar journalen till oss. Det försvårar hanteringen att 
hämta ut rekommenderad post. 
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud mailto:dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten.
 
 
Om journalkopior skickas per post skickas dessa till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Elevhälsans medicinska insats
2,0
Malin Berg
2018-09-07
BUF, planeringsavdelningen
Carina Samuelsson
Rekvisition av journalhandling  BAGFR01
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	flt_txtFormId: 
	flt_txtIdDatumOTid: 
	Klicka för att skriva ut den ifyllda blanketten: 
	Klicka för att skriva ut tomt formulär: 
	Ange skolsköterskans namn: 
	Ange elevens efternamn: 
	Ange skolans namn: 
	Ange personnummer enligt exempelvis 19010101-9990. Om personen inte har tilldelats svenskt personnummer uteslut de fyra sista siffrorna.: 
	Ange datum enligt ÅÅÅÅ-MM-DD: 
	Ange telefonnummer inklusive riktnummer: 
	Ange övriga upplysning: 
	Ange föregående kommun: 
	Ange föregående skola: 



