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Journalöverföring från barnhälsovården till 

elevhälsans medicinska insats 

Syfte 
Från och med augusti år 2021 sker överlämningen av journaluppgifter från 

barnavårdscentralen (BVC) till elevhälsans medicinska insats (EMI) via Centrala 

enheten för spärrar och återsökning (CESÅ).  

Syftet med förändringen är att underlätta återfinnandet av 

förskolebarnens barnhälsovårdsjournal samt att säkerställa journalhanteringen för 

barnhälsovårdssjuksköterskor och skolsköterskor i enlighet med GDPR.  

 

Rutin 
• Journalen kan begäras ut i augusti det år eleven börjar i förskoleklass, efter 

att eleven fått sin skolplacering. Samtycke för journalrekvisition har 

lämnats av vårdnadshavare på tidigare BVC. 

 

• Begäran ska göras via klasslistor som postas till CESÅ tidigast i början 

på augusti.   
 

• Elever med skyddad ID finns inte med på klasslistor utan får skrivas till för 

hand på klasslista eller på separat dokument. Listan skickas med vanlig 

post till CESÅ.  

CESÅ skickar journal med rekommenderad försändelse åter till skolan. 
 

• Uppsala kommun har ett system för tillfälliga personnummer för nyanlända 

elever. Dessa anges med ååmmdd-TFxx. Regionen har i sin tur ett eget 

system för tillfälliga personnummer, vilket således betyder att nyanlända 

elever har olika personnummer hos kommunen och regionen. För att 

kunna begära ut kopior för dessa elever behöver det efterfrågas hos 

vårdnadshavarna vilket reservnummer eleven har fått i kontakt med 

sjukvården (regionen). Det är regionens reservnummer som måste anges 
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vid journalrekvisitionen, annars kan de inte hitta eleven i sitt 

journalsystem. Stryk det TF-nummer alternativt hela personnumret som 

står på klasslistan och ange regionens reservnummer utifrån vad 

vårdnadshavarna angett. 

 

• Hel journal lämnas inte rutinmässigt ut. De delar som skickas med från 

CESÅ är tillväxtkurva (längd, vikt, huvudomfång och BMI) kurvan ”Standard 

0 – 7 år”, samtliga givna vaccinationer och blanketten ”BHV – Elevhälsan, 

sammanfattning”.   
 

• EMI beställer komplett BHV-journal separat när behov finns.  
 

• Om vårdnadshavare inte givit sitt samtycke till journalöverföring eller om 

eleven inte har gått på BVC inom Region Uppsala meddelas detta från CESÅ 

på klasslistan, som återsändes med övrigt beställda dokument. 

 

• För barn som gått på BVC i annan region kontaktas aktuell regions centrala 

barnhälsovårds enhet. Samtycke från vårdnadshavare behöver då 

inhämtas. 

Kontaktuppgifter finns i Rikshandboken Barnhälsovård. 

Samtycke journal. 
 

• Vid behov av att komma i kontakt med CESÅ ring: 018-611 62 00 tonval 1 

alternativt skicka e-post till: bestallning.journalkopior@regionuppsala.se  

https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/professioner-inom-bhv/kontaktuppgifter-till-barnhalsovardsenheter/
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