
               
 

TILL ELEV/VÅRDNADSHAVARE  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inloggning  

 
• Gå till www.elevhälsoenkät.se.  

• Ange webbkod för elevportalen. 

Webbkoden meddelas av skolans 

personal. 

• Välj enkät för din årskurs/klass. 

• Ange ditt personnummer 

(XXXXXXXX-XXXX). 

• Fyll i svaren i enkäten. 

• Klicka på ”Skicka in” för att skicka  

svaren till skolsköterskan. 

 

Om du vill  

 
…avbryta arbetet med enkäten klicka på ”Stäng”  

och ”OK”. Inga svar sparas. 

…fylla i enkäten vid ett senare tillfälle loggar du in igen och 

börjar om.  

…ändra svaren i enkäten meddelar du detta till 

skolsköterskan eller fyller i enkäten en gång till. 

 

Varje gång man loggar in i en enkät är den tom. Ingen annan kan se vad du svarat 

på enkäten. Om enkäten fyllts i och skickats in flera gånger måste du meddela 

skolsköterskan vilken av enkäterna som är den riktiga/den som gäller.  

Elevhälsoenkäten kan fyllas i från dator, 

läsplatta eller mobiltelefon. Svaren i en 

inskickad enkät kan bara ses/läsas av 

skolsköterskan. Enkätsvaren gås igenom 

tillsammans med skolsköterskan vid 

elevhälsosamtalet. 



               
 

Information enligt artikel 13, Dataskyddsförordningen 

(GDPR) 

Genom att du fyller i en hälsoenkät, samlar vi in och behandlar uppgifter om dig som 

ett underlag inför elevhälsosamtalet. Dina uppgifter hanteras av vår personal inom 

Elevhälsan och ibland av personuppgiftsbiträden (främst leverantören av detta 

datasystem). 

Vi har rätt att samla in uppgifterna, eftersom du samtycker till detta när du skickar 

in din enkät. Du har rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Då upphör vi att 

behandla dina uppgifter. 

Dina uppgifter lagras i detta datasystem så länge som vi behöver dem för att kunna 

uppfylla våra åtaganden. De lämnas inte vidare. 

Du har rätt att begära ett registerutdrag över de uppgifter om dig som behandlas i 

detta datasystem. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Du 

har också rätt att i vissa fall begära begränsning av eller invända mot behandling av 

dina personuppgifter.  

Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter 

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud inom din kommun/Friskola når du 

via din skolledning eller kommunens växel. 

 


