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Rutiner för hantering av skolhälsovårdsjournaler vid elevs 

flyttning mm 
 

Rutinerna bygger dels på att kommunens skolhälsovårdsjournal följer eleven 

vid flyttningar och dels på att landstinget i Kalmar län beslutat att bevara 

samtliga barnhälsovårdsjournaler (BVC-journaler) för framtiden.  

 

1. Efter överlämnande från barnhälsovården förvaras BVC-journalen 

tillsammans med skolhälsovårdsjournalen, men i eget omslag, lätt ur-

skiljbar och handlingar får inte tillföras eller avlägsnas från BVC-

journalen. 

 

2. Denna ”dubbla” journal följer barnet inom kommunens skolhälsovård 

till utgången av grundskolan. Till gymnasiet överlämnas skolhälso-

vårdsjournaler för elever från högstadieskolorna. Journaler för elever 

som inte går vidare på kommunens gymnasium arkiveras. Journaler 

för elever som går vidare på andra kommuners gymnasium överläm-

nas dit efter förfrågan, samtycke och beslut. BVC-journalerna i origi-

nal återlämnas till landstinget för bevarande efter avslutad grundskola. 

Leveransen till landstinget ordnas av skolsköterskorna. 

 

3. Vid elevs flyttning inom kommunens skolor följer den ”dubbla” 

journalen eleven.  

 

Vid elevs flyttning till annan kommun inom länet medföljer den 

”dubbla” journalen under förutsättning av att samtycke från vårdnads-

havare/elev som uppnått sådan mognad att han/hon kan ta ställning 

ensam eller tillsammans med vårdnadshavaren har inhämtats 

 

Vid elevs flyttning till annan kommun utanför länet medföljer 

skolhälsovårdsjournalen samt kopia av BVC-journalen under förut-

sättning av att samtycke från vårdnadshavare/elev som uppnått sådan 

mognad att han/hon kan ta ställning ensam eller tillsammans med 

vårdnadshavare har inhämtats. BVC-journalen i original förvaras av 

skolsköterskorna inför levereras till landstinget.  

 

Varje hösttermin fattar Kommunfullmäktige beslut att aktuella 

skolhälsovårdsjournaler enligt lista får överlämnas.   



 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Rutiner skolhälso-

vårdsjournaler 
 

2008-07-01 

2
 
(
2
) 

 

 
 
 

 

Listan sammanställs av respektive skolsköterska och ska innehålla 

namn, personnummer, vart de överlämnas samt att samtycke inhäm-

tats. Kopia av listan lämnas till kommunens arkiv.   

 

4. Vid elevs flyttning till utlandet arkiveras journalen i kommunens 

arkiv. Vid förfrågan kan kopia lämnas. Vaccinationskort skickas med 

eleven. BVC-journalen förvaras av skolsköterskorna inför leverans till 

landstinget.   

 

5. Skolhälsovårdsjournaler för avlidna elever levereras till kommunarki-

vet i sin helhet 

 

6. BVC-journaler från andra landsting än Kalmar levereras också till 

landstinget i Kalmar av skolsköterskorna, om inte krav på återsänd-

ning till resp. landsting framgår av journalen.  

 

7. BVC-journalen och skolhälsovårdsjournaler är per definition allmänna 

handlingar och kan därför aldrig överlämnas i original till friskolor el-

ler privata vårdgivare som driver BVC-centraler eller skolhälsovårds-

verksamhet. Överförande får därför ske i kopieform.(jfr Cirkulär 

2005:23 från Sveriges Kommuner och Landsting.) 

 

 


