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Bakgrund: Skolsköterskorna har ett omfattande omvårdnadsarbete med att främja elevers 

hälsa och kan göra skillnad för elever i skolan, när det gäller deras hälsa och prestation. 

Förutsättningarna för hur skolsköterskor har möjlighet att utföra sitt hälsofrämjande 

omvårdnadsarbete varierar.   

Syfte: Syftet med studien var att undersöka skolsköterskors upplevelser av att kunna 

tillgodose elevernas behov av skolsköterskans tjänster.  

Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes för denna studie. Nio skolsköterskor 

från olika kommuner i Skåne intervjuades. Datamaterialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultat: Skolsköterskorna upplevde att eleverna har behov av deras hälsofrämjande 

omvårdnadsarbete. Genom detta kan de bidra till god hälsa för eleven som i sin tur kan 

generera goda studieresultat. Skolsköterskorna belyste att ett samarbete med 

elevhälsoteamet och övrig personal på skolan är viktigt för att kunna tillgodose elevernas 

behov. Skolsköterskorna upplevde att eleverna har behov av att känna trygghet i att kunna 

besöka skolsköterskan spontant vilket i nuläget inte alltid kan tillgodoses på grund av 

bristande resurser.   

Konklusion: Skolsköterskorna upplevde att de kan tillgodose elevernas behov om 

tillräckligt med resurser finns. Om skolsköterskan inte har möjlighet till att utföra ett 

hälsofrämjande arbete, föreligger det en risk för att elevernas välbefinnande och hälsa 

minskar vilket i sin tur kan medföra sämre studieresultat. 

  



  

 

ABSTRACT 

Title: School nurses experiences to meet students’ needs.  
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Background: The school nurses have an extensive nursing effort to promote student health 

and they can make a difference for the students in the school when it comes to their health and 

performance. 

Aim: The aim of the study was to investigate the school nurses ‘experiences of being able to 

meet students’ needs for school nurse services. 

Method: An inductive approach was selected for this study. Nine school nurses from various 

municipalities in Skåne were interviewed. The data were analyzed using a qualitative analysis. 

Results: The school nurses experience that the students need their health care work. Through 

this, they can contribute to the good health of the student which in turn can generate good 

academic results. The school nurses highlights that working with student health team and other 

staff at the school is important to meet students' needs. The school nurses experience that 

students need to feel confident in being able to visit the school nurse spontaneously which at 

present cannot always be met due to lack of resources.  

Conclusion: The school nurses experience that they can meet the needs of the students if 

sufficient resources are available. If the school nurse is not able to perform a health promotion, 

there is a risk that students’ well-being and health decline, which in turn may affect academic 

performance negatively 

  



  

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ........................................................................................................................... 1 

BAKGRUND ........................................................................................................................... 1 

Hälsa..................................................................................................................................... 1 

Skolsköterskornas hälsofrämjande omvårdnad .................................................................... 2 

Elevhälsan ............................................................................................................................ 3 

Skolsköterskornas förutsättningar för att utföra sitt arbete .................................................. 3 

Elevernas tillgång till skolsköterska .................................................................................... 4 

Känsla av sammanhang ........................................................................................................ 5 

PROBLEMFORMULERING.................................................................................................. 5 

SYFTE ..................................................................................................................................... 6 

METOD ................................................................................................................................... 6 

Urval..................................................................................................................................... 6 

Datainsamling ...................................................................................................................... 7 

Analys .................................................................................................................................. 8 

Forskningsetisk avvägning ................................................................................................... 8 

RESULTAT ........................................................................................................................... 10 

Skapa relation och identifiera behov .................................................................................. 10 

Behov av hälsofrämjande insatser .................................................................................. 10 

Behov av en vuxenkontakt ............................................................................................. 12 

Skolsköterskans möjlighet att vara närvarande och tillgänglig ......................................... 12 

Bristande tid och uppdragsbeskrivning .......................................................................... 13 

Skolsköterskans roll som en del av skolan ..................................................................... 13 

Upplevelser av att räcka till ............................................................................................ 14 

DISKUSSION........................................................................................................................ 16 

Metoddiskussion ................................................................................................................ 16 

Val av forskningsmetod .................................................................................................. 16 

Urvalsprocess ................................................................................................................. 16 

Datainsamling ................................................................................................................. 17 

Analysprocessen ............................................................................................................. 17 

Resultatdiskussion .............................................................................................................. 18 

Behov av en vuxenkontakt ............................................................................................. 19 

Skolsköterskans möjlighet att bidra till hälsa och bättre studieresultat .......................... 19 

Skolsköterskans roll som en del av skolan ..................................................................... 20 

Upplevelser av att räcka till ............................................................................................ 21 



  

 

Konklusion, kliniska implikationer och fortsatt forskning ................................................ 21 

REFERENSER .................................................................................................................... 22 

 

BILAGOR 

 

1. Informationsbrev till rektor/ verksamhetschef 

2. Informationsbrev till skolsköterskor 

3. Samtyckesblankett 

4. Intervjuguide 

 

 



 1 

INLEDNING 

Skolan är möjligheternas arena för att förebygga ohälsa samt för tidig upptäckt av enskilda 

individers risk för ohälsa. Skolsköterskan ansvarar för den hälsofrämjande omvårdnaden på 

grupp och individnivå i skolan och kan med sin breda kompetens stötta eleverna till en god 

hälsa. En god hälsa har visat sig kunna generera goda studieresultat.  

Förutsättningarna för skolsköterskornas hälsofrämjande arbete kan dock variera mellan 

olika kommuner och skolor i Sverige. Detta kan ha en inverkan på vad som görs av 

skolsköterskorna och i viken utsträckning det görs. Eftersom förutsättningarna för 

skolsköterskorna varierar, väcks tankar kring elevernas möjligheter till att få stöd och 

guidning till en god hälsa i skolan. Skolsköterskornas upplevelser av att kunna bemöta 

elevernas olika behov och vägleda dem till hälsa är därför intressant att få mer kunskap om.   

BAKGRUND 

Hälsa  

 

Världshälsoorganisationen definierar hälsa som: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom eller 

handikapp” (WHO, 1948).  Hälsa innefattar flertalet aspekter som bör nämnas när begreppet 

ska definieras menar Pellmer, Wramner och Wramner (2012). Förutom frånvaro av sjukdom 

ska hälsa innefatta upplevelser av meningsfullhet, känsla av sammanhang och välbefinnande 

på olika sätt. De menar vidare att hälsa innefattar fysiska, psykiska, personliga och sociala 

resurser och skapas i relation mellan individ, omgivning och samhälle (a.a.).  

En god hälsa kan bidra till att elever får större möjligheter till att uppnå goda studieresultat 

(Larsson, Ekebergh & Johansson Sandler, 2013). Bremberg och Eriksson (2010) beskriver 

att när barn ska definiera hälsa är det vanligt att de svarar att det är viktigt att äta rätt, rör på 

sig, inte röka och att hålla sig frisk. Barns egna erfarenheter av sjukdom är ofta begränsade 

och under uppväxten applicerar barnen de vuxnas tolkningar av symtom. De har dock en 

stor förståelse för vad som får dem att må bra respektive dåligt. Under uppväxten utvecklas 

beteenden som kan ha en betydelse för hälsan i senare ålder. Viktiga faktorer som bör 

förebyggas enligt WHO (1948) är bruk av tobak, övervikt och fetma, bruk av alkohol, fysisk 

inaktivitet, lågt intag av frukt och grönt, bruk av narkotika samt osäkra sexuella kontakter.     

Hwang och Nilsson (2011) beskriver att barn och ungdomar är beroende av sin omgivning 

för att deras egna resurser ska komma fram och kunna användas. Detta för att hälsa ska 

kunna uppnås och bibehållas. Hillman (2010) menar att levnadsvanorna etableras under 

uppväxten och att det därför är av stor vikt att skolsköterskan både på individ- och 

gruppnivå arbetar för att hjälpa eleverna att skapa sunda levnadsvanor. 
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Skolsköterskornas hälsofrämjande omvårdnad 

Lagerström och Reuterswärd (2010) beskriver i sin studie att skolsköterskornas 

hälsofrämjande omvårdnadsarbete har förändrats över tiden. Tidigare fokuserade 

skolsköterskorna framförallt på hygien, skador och sjukdomar. Idag går arbetet framförallt 

ut på att arbeta hälsofrämjande vilket innebär att uppmuntra och skydda elevernas hälsa. 

Larsson, Ekebergh och Johansson Sundler (2013) belyser att skolsköterskorna genom sitt 

omvårdnadsarbete kan hjälpa elever att delta i sin egen hälsoprocess, vilket i sin tur kan leda 

till att de lyckas bättre med sina studier. Riksföreningen för skolsköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening (2011) beskriver också att skolsköterskorna ska arbeta för att 

eleverna ska bli delaktiga i det hälsofrämjande arbetet kring sin hälsa samt att 

skolsköterskorna kan ge eleverna de verktyg som behövs för att göra hälsosamma val och 

skapa hälsosamma levnadsvanor. Lagerström och Reuterswärd (2010) påvisar vidare att 

skolsköterskorna arbetar kring elevernas psykiska, fysiska och sociala hälsan samt ger stöd 

till elever med särskilda behov. Livsstilsrelaterade hälsorisker och arbetsmiljö ingår också i 

skolsköterskornas arbetsområde. Hillman (2010) beskriver att primär prevention i form av 

vaccinationer också är en viktig del av det förebyggande arbetet. 

Skolsköterskorna är skyldig att journalföra och dokumentera allt som görs i respektive 

elevhälsovårdsjournal (SFS 2008:355). Dokumentationen i journalen ger förutom möjlighet 

att utvärdera vidtagna åtgärder även möjlighet till uppföljning och utvärdering av 

verksamheten (Socialstyrelsen, 2014). En studie av Ståhl, Granlund, Gäre-Andersson och 

Enskär (2011) beskriver vikten av att skolsköterskorna dokumenterar allt om barns och 

ungdomars hälsa, även psykiska aspekter, för att kunna följa upp och ge en så god vård som 

möjligt. 

Borup och Holstein (2007) beskriver att skolsköterskorna har till uppgift att erbjuda alla 

elever hälsobesök regelbundet under skoltiden. Hälsobesöket ska fokusera på 

åldersspecifika frågor, gällande individuella behov eller mer allmänna hälsoproblem. 

Kontroll av tillväxt, syn, hörsel och rygg samt frågor om bland annat sömnvanor, kost, 

hygien, välbefinnande, pubertetsutveckling, relationer, tobak och alkohol, droger, 

sexualupplysning, riskbeteenden, fritid, fysisk aktivitet, framtida skolgång och arbete kan 

vara i fokus (a.a.).  

Skolsköterskornas hälsofrämjande insatser har undersökts av Arnesdotter, Olander och 

Ragneskog (2008) där fokus låg på att studera hälsobesöket mellan eleven och 

skolsköterskan. Hälsobesöket syftar till att hjälpa eleven att se ett samband mellan dess 

livsstil och välbefinnande och därigenom stärka elevens egna resurser. De kom fram till att 

ett bra hälsobesök, enligt eleverna, var när eleverna upplevde att de blivit tagna på allvar 

och att de kunde berätta utan att bli avbrutna. Särskilt betonades vikten av att eleven deltog i 

samtalet på egna villkor, och att skolsköterskan genomförde samtalet med en positiv 

stämning samt bidrog med konkreta råd. För att uppnå detta behövs kompetens, ärlighet och 

öppenhet av skolsköterskan. Skolsköterskornas hälsofrämjande omvårdnad är nödvändig för 

alla elever (a.a.).  

Användningen av ett verktyg vid hälsobesöken, i form av ett frågeformulär, har visat sig 

kunna utgöra en bra struktur för samtalet (Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär, 2011). 

Frågeformuläret bidrar till en förståelse av elevens hälsa och har visat sig vara bra för att 

öppna upp för dialog. Frågorna fokuserar på individuella behov samt är till för att upptäcka 

faktorer kring elevens hälsa som annars hade varit svårt att upptäcka. Borup och Holstein 
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(2007) beskriver att det är viktigt att elever med uppdagade problem får återbesök hos 

skolsköterskan för att täcka sina behov av vård och stöd. 

Elevhälsan 

Enligt skollagen (2010:800) ska det finnas en elevhälsa i alla skolor i Sverige. I elevhälsans 

medicinska insats innefattas skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnad samt skolläkarens 

medicinska insatser. Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, 

skolkurator och personal med kompetens som kan tillgodose elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser. Skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnad lyder under hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som anger att verksamheter som bedriver hälso- och 

sjukvård ska erbjuda god vård med god kvalitet. Hälso-och sjukvården ska representera 

trygghet, den ska vara lättillgänglig och resurser ska finnas i varierade former. Respekt för 

autonomi och integritet ska garanteras. Vårdgivaren ansvarar för att kraven följs (a.a.). 

Tidigare följde skolsköterskorna Socialstyrelsens riktlinjer från 2004, men dessa har ersatts 

av ett vägledningsdokument (Socialstyrelsen, 2014).  Våren 2014 gav Socialstyrelsen och 

Skolverket ut ett gemensamt vägledningsdokument som framförallt riktar sig till personal 

inom elevhälsan, rektorer, vårdgivare, verksamhetschefer för elevhälsan, skolhuvudmän och 

beslutsfattare. Vägledningsdokumentet är till för att stärka elevhälsan samt bidra till 

utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över hela Sverige. Dokumentet är tänkt att utgöra ett 

kunskapsstöd för elevhälsan samt fungera som ett beslutsunderlag. Vägledningsdokumentet 

är ingen föreskrift, allmänt råd eller nationell riktlinje, utan i vägledningsdokumentet 

beskrivs att skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnad ska syfta till att skapa miljöer som 

främjar elevernas utveckling, hälsa och lärande. I arbetet med att främja elevers hälsa kan 

skolsköterskorna delta i undervisning om goda hälsofrämjande levnadsvanor (a.a.).  

Skolsköterskornas förutsättningar för att utföra sitt arbete  

Enligt en studie har tre vikta aspekter framkommit gällande vad skolsköterskorna behöver 

för att kunna utföra ett hälsofrämjande arbete (Lagerström & Reuterswärd, 2010). Studien 

belyser vidare att organisation stöd och kunskap är tre viktiga byggstenar i detta arbete.  I 

organisationen är det viktigt att alla har en insikt i vilken roll skolsköterskan har samt har 

förståelse kring förutsättningarna för att ett hälsofrämjande arbete ska kunna utföras.  

Begreppet stöd innebär att det finns ett nätverk på skolan som samarbetar för att få en ökad 

förståelse för hälsa och ohälsa. Detta kan vara elevhälsan på skolan. Med kunskap menar de 

att skolsköterskan ständigt behöver sträva efter att uppdatera sina kunskaper för att göra ett 

optimalt arbete kring elevernas hälsa. Lee (2011) belyser också att skolsköterskorna behöver 

upprätthålla ett varierat utbud av färdigheter och kunskaper för att kunna utföra ett gott 

arbete. 

Lagerström och Reuterswärd (2010) beskriver att förutsättningarna för skolhälsovårdens 

hälsofrämjande arbete varierar mellan olika kommuner i Sverige. Detta har en inverkan på 

vad som görs i skolhälsovården och i vilken utsträckning de görs. De beskriver i sin studie 

att skolsköterskorna tillämpar lokala riktlinjerna och anser att de är viktiga men att många 

skolsköterskor känner sig osäkra på vem som har utvecklat riktlinjerna samt vilken grund de 

bygger på. Vidare visar studien att skolsköterskorna själva får planera en stor del av det 

hälsofrämjande arbetet. Det framkommer att kommunerna har olika riktlinjer för hur 
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skolsköterskorna ska arbeta. Skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnad skiljer sig åt 

gällande det hälsofrämjande arbetet samt antalet elever som varje skolsköterska har ansvar 

för. Kruger, Toker, Radjenovic, Comeaux och Macha (2009) påvisar att antalet skolor och 

antal elever som skolsköterskorna ansvarar för påverkar deras omfattning av omvårdnad av 

elever med specifika behov. Lagerström och Reuterswärd (2010) återger skolsköterskornas 

upplevelser av sitt arbete.  De påvisar att stöd från rektorn på skolan är viktigt för alla 

skolsköterskor men att flera av dem saknar det stödet. Några anser att de inte har tillräckliga 

strategier och tillräckligt stöd för att arbeta hälsofrämjande med elever på en allmän nivå. 

De anser att det behövs en dialog med rektorer angående förväntningar på vad 

skolsköterskornas hälsofrämjande omvårdnadsarbete ska innebära. Det råder en viss 

osäkerhet bland skolsköterskorna om omfattningen av deras arbete och vad som ingår i 

skolsköterskans funktion, samt på vilket vis skolsköterskans kunskaper ska nyttjas. De 

belyser vidare att organisationer som skolsköterskor arbetar i är i de flesta fall underordnade 

rektorn på skolan. Skolsköterskorna har även ofta flera andra överordnade att rapportera till, 

till exempel de som är ansvariga för elevvårdsenheten, samt samordnare för 

skolsköterskorna i kommunerna. En rapport från Belfrage och Lundin (2012) ifrågasätter 

rektorns roll i att ansvara för elevhälsans medicinska insats och rektorns kunskaper om att 

förebygga exempelvis övervikt, rökning och psykisk ohälsa, då rektorn primärt har en 

pedagogisk uppgift. 

Elevernas tillgång till skolsköterska 

En studie visar att omfattningen av skolsköterskans tillgänglighet på skolan påverkar i 

vilken utsträckning skolsköterskan har möjlighet att identifiera elevernas hälsoproblem 

(Guttu, Keehner-Engelke & Swanson, 2004).  Studien belyser att skolsköterskan, efter att 

behoven har identifierats, kan följa upp och planera omvårdnaden för eleverna. Detta kan 

bidra till att eleven är mer i skolan och därmed kan tillgodogöra sig undervisningen bättre. 

Studien påvisar också att gällande akuta skador bidrar skolsköterskan till ett bättre 

omhändertagande genom att bland annat utbilda personalen och dokumentera olycksfall. 

Det leder till att riskanalyser kan göras och att många olyckor kan förebyggas. En annan 

studie beskriver att hälso- och sjukvården i skolan ger möjligheter att bedöma, skydda och 

främja elevernas hälsa (Kirchofer, Telljohann, Price, Dake och Ritchie, 2007). Syftet med 

studien var att identifiera föräldrar och vårdnadshavares uppfattningar och föreställningar 

om vikten av att skolan erbjuder olika former av hälso- och sjukvård till deras barn i 

skolåldern. Majoriteten av föräldrarna som deltog i studien ansåg att tillgång till en 

heltidsarbetande skolsköterska på skolan är viktigt eller extremt viktigt, och att skolan bör 

ansvara för att följa det. De flesta föräldrarna var också villiga att betala mer skatt för att få 

heltidsanställd personal inom elevhälsan (a.a.).  

Få skolsköterskor har möjlighet att tillhandahålla förebyggande tjänster menar Brener, 

Wheeler, Wolfe, Veron-Smiley och Caldart-Olson (2007). De menar vidare att ett viktigt 

steg mot att skolsköterskorna ska kunna erbjuda förebyggande och hälsofrämjande tjänster 

är att skolsköterskorna får en högre tjänstgöringsgrad på skolorna. En annan studie påvisar 

att fördelningen av omvårdnadsresurserna på skolorna i olika kommuner inte är rättvist 

fördelade. Omvårdnaden ligger i otakt med dagens bevis på behov av omvårdnad i skolan 

(Cotton, Brazier, Hall, Lindzay, Marsh, Polnay & Sim Williams, 2000).  
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Känsla av sammanhang  

Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet KASAM genom att fördjupa sig i 

människans hälsa och ohälsa, och dess sätt att möta påfrestningar i livet (Antonovsky, 

2005).  Antonovsky utgår från att en förhållandevis stor del av befolkningen drabbas av 

ohälsa. Till skillnad från att söka orsaken till ohälsa söktes förklaringen till varför en del 

människor förblir friska, trots att de utsätts för psykiska och fysiska påfrestningar. 

Antonovsky frågade sig vilka viktiga resurser en viss individ har tillgång till för att möta 

fysiska och psykiska påfrestningar i livet. Det var då begreppet KASAM skapades vilket 

betyder ”känsla av sammanhang”. KASAM inrymmer tre delar: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Begriplighet är kärnan i definitionen och Antonovsky menar att i den 

utsträckning en människa upplever inre och yttre stimuli, kan en förståelse skapas och 

människan kan då resonera sig fram, vilket gör att situationen blir lättare att hantera. Finns 

en känsla av begriplighet och insikt om att det inte går att förändra något kan människan 

lättare acceptera detta. Hanterbarhet innebär att det finns en grundläggande känsla av 

kontroll och tillit. Att människan känner en möjlighet att bibehålla dessa känslor även vid en 

händelse som inte kan förändras på ett positivt sätt. Har individen en hög känsla av 

hanterbarhet med lagom anpassade krav kan svåra situationer hanteras. Meningsfullhet har 

att göra med i vilken utsträckning människan känner att livet har ett meningsfullt innehåll. 

En känsla av mening menar Antonovsky är nödvändig för att få en god psykisk hälsa. 

Hwang och Nilsson (2011) belyser att Antonovskys teori om hur människan hanterar 

motgång och ohälsa skulle kunna innebära att en person med svagt KASAM löper risk att 

skuldbelägga sig själv för hur saker och ting blivit, och därav passivt acceptera sitt öde. En 

person med stark KASAM kan däremot aktivt se till att försöka göra det bästa av sin 

situation, och se vilka möjligheter som skulle kunna ge ett bra liv och konstruktivt skapa en 

väg genom ohälsan eller problemen. Antonovskys teori är lämplig att använda i skolan för 

att skapa en hälsofrämjande miljön för barn och ungdomar (a.a.). KASAM kommer att vara 

det bärande begreppet i studien och kommer att knytas till resultatdiskussionen.  

PROBLEMFORMULERING 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott 

frånvaro av sjukdom. En god hälsa hos elever bidrar till större möjligheter att uppnå 

välbefinnande och goda studieresultat. Skolsköterskornas hälsofrämjande omvårdnadsarbete 

har förändrats över tiden från att vara övervägande sjukvårdsinriktat till idag när det 

framförallt ska vara hälsofrämjande. Skolsköterskan har ett brett kontaktnät och ett 

omfattande omvårdnadsarbete med att främja elever hälsa både på grupp- och individnivå. 

Skolsköterskorna kan via hälsobesöken var den första personen som uppmärksammar 

elevens behov i skolan samt risk för ohälsa. Organisation, stöd och kunskap har visat sig 

vara tre viktiga byggstenar för skolsköterskor i det hälsofrämjande arbetet. 

Förutsättningarna för hur skolsköterskor har möjlighet att utföra sitt hälsofrämjande 

omvårdnadsarbete samt möjligheten till att samverka med övrig personal i skolan varierar. 

Det har visat sig att omfattningen av skolsköterskans tillgänglighet på skolan påverkar i 

vilken utsträckning skolsköterskan har möjlighet att identifiera elevernas hälsoproblem. 

Med denna bakgrund är det intressant att få mer kunskap om hur skolsköterskor upplever att 

de kan utföra sitt uppdrag med att tillgodose eleverna behov. För att kunna bemöta elevernas 
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behov behövs kunskap om vad eleverna har för behov samt vad som krävs för att kunna 

tillgodose dem. Skolsköterskors upplevelser av att kunna tillgodose elevernas behov av 

skolsköterskans tjänster tycks vara otillräckligt kartlagt.   

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka skolsköterskors upplevelser av att kunna tillgodose 

elevernas behov av skolsköterskans tjänster.   

METOD 

En kvalitativ metod med en induktiv ansats valdes för denna studie. Data inhämtades med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer. Datamaterialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys beskriven av (Graneheim & Lundman, 2004). En induktiv ansats innebär att 

intervjuer där skolsköterskor berättar om sina upplevelser av att kunna tillgodose elevernas 

behov av skolsköterskans tjänster samt analys av inhämtad data, genomfördes 

förutsättningslöst utan att först ha förankrats i en redan vedertagen teori (Patel & Davidson, 

2003).  Kvalitativ innehållsanalys användes vid tolkning av insamlad data, vilket innebar att 

författarna till studien försökte komma så nära informanternas sanningar och upplevelser 

som möjligt (Graneheim & Lundman, 2004).   

Urval 

För att få tillträde till forskningsfältet tillfrågades verksamhetschefer från åtta olika 

kommuner i Skåne om godkännande att få intervjua respektive skolsköterska. Ett mail med 

ett informationsbrev om studiens syfte och tillvägagångssätt (bilaga 1) skickades ut till alla 

verksamhetschefer. I brevet beskrevs även att informanternas deltagande var frivilligt och 

att det kunde avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva ange 

orsak. När verksamhetscheferna godkänt intervjuerna kontaktades de skolsköterskor som 

valts ut genom ett strategiskt urval, via mail. Ett informationsbrev (bilaga 2) och en 

medgivandeblankett (bilaga 3) bifogades. Skolsköterskorna som tackade ja till att delta i 

studien kontaktades sedan via telefon för att boka tid och plats för intervjun. Ett strategiskt 

urval gjordes då författarna till studien strävade efter en så stor variation som möjligt bland 

informanterna (Polit & Beck, 2006). Urvalet baserades på antal verksamma år som 

skolsköterska, ålder, legitimationsår som allmänsjuksköterska, olika vidareutbildningar som 

är relevanta för skolsköterskeyrket, tjänstgöringsgrad, geografisk spridning av arbetsplatsen, 

arbete på skolor i städer och på landsbygden, arbete på privata och kommunala skolor samt 

efter socioekonomisk kultur (a.a.). För att belysa studiens syfte var det centralt att 

skolsköterskors upplevelser lyftes fram. Inklusionskriterierna för att delta i studien var 

därför att informanterna skulle vara verksamma som skolsköterskor, samt ha varit 

verksamma som skolsköterskor i minst ett år. Skolsköterskorna skulle arbeta på en 
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kommunal eller privat skola i Skåne. Exklusionskriterierna var skolsköterskor som varit 

verksamma som skolsköterskor i mindre än ett år.   

Totalt tillfrågades 16 skolsköterskor om att delta i studien. En skolsköterska kom att 

exkluderades på grund av för kort arbetstid som skolsköterska. Sex skolsköterskor svarade 

aldrig. Totalt kom 9 skolsköterskor att delta i studien. Enligt Kvale och Brinkman (2009) 

rekommenderas att antalet deltagare i en intervjustudie är 5-25 stycken i antal.  

Alla informanter var kvinnor. I studien representeras skolsköterskor som arbetar med elever 

i skolor belägna i städer och på landsbygden. Arbetsplatserna skiljer sig åt geografiskt och i 

socioekonomisk kultur.  Skolsköterskornas åldrar varierar mellan 25 och 62 år. 

Legitimationsår som allmänsjuksköterska varierade från år 1974 till år 2011. Samtliga var 

vidareutbildade till specialistsjuksköterskor. Alla vidareutbildningar som ger behörighet för 

att kunna arbeta som skolsköterska representerades (Skolsköterskeutbildning, utbildning 

mot barn- och unga samt distriktsköterskeutbildningen). Några hade flera 

vidareutbildningar.  Deras verksamma år som skolsköterska varierade mellan 1 år till 20 år. 

Tjänstgöringsgraden varierade mellan 55 % och 100 %. Elevantalet som skolsköterskorna 

totalt ansvarade för varierade mellan 300 elever till 750 elever. Skolsköterskorna arbetade 

på minst en skola och som mest på fyra skolor. Skolsköterskor från både privata och 

kommunala skolor samt från grundskolor (förskolan till årskurs nio) och gymnasieskolor 

representerades. Sammanlagt ger detta ett brett perspektiv av deltagarnas upplevelser. 

 Informanterna tillfrågades även om det fanns något elevhälsoteam på skolan/skolorna samt 

om vilka yrkesgrupper som fanns med i teamet, om det fanns tillgång till kurator och i så 

fall hur stor kuratorns tjänstgöringsgrad var. De tillfrågades också om de arbetat på någon 

annan skola tidigare och i så fall med vilka åldersgrupper, om civilstånd samt om egna barn 

fanns. Denna information var i förlängningen inte relevant för studiens syfte, därför 

exkluderades dessa bakgrundsfrågor i efterhand 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer och frågorna utgick från 

en intervjuguide (Bilaga 4). Enligt Bryman (2006) behöver en intervjuguide utformas för att 

garantera att samtliga teman belyses under alla intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) 

inspirerade intervjuguiden som bestod av ett antal bakgrundsfrågor, fyra strukturerade 

frågor och uppföljningsfrågor. Vid semistrukturerade intervjuer är intervjuprocessen flexibel 

då ytterligare frågor kan ställas för att följa upp något särskilt som informanten sagt. Det är 

också godkänt att ställa frågorna i en annan ordning än i intervjuguiden (Bryman, 2006). 

Intervjuerna genomfördes under två veckor i slutet av februari och i början av mars 2014. 

Skolsköterskorna fick själva bestämma tid och plats för intervjun. Alla förutom två 

skolsköterskor valde en avskild plats på deras arbete. Två skolsköterskor valde att bli 

intervjuade i hemmet. Alla intervjuer utfördes i ett enskilt rum utan störande moment och 

där informanterna kände sig bekväma och trygga.  Intervjuerna varade 30- 40 minuter. En 

pilotintervju utfördes för att testa intervjuguidens användbarhet, vilket resulterade i att 

intervjufrågorna inte modifierades men en intervjufråga plockades bort då den inte var 

relevant för studiens syfte. Pilotintervjun kom att inkluderas i studien då materialet ansågs 

vara av vikt för studien.  
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Båda författarna var med under pilotintervjun och sedan delades resterande intervjuer upp 

författarna emellan. Samtliga intervjuer spelades in och författarna var noga med att stänga 

dörrar och vara i en miljö som inte skulle störa inspelningskvaliteten. Enligt Bryman (2006) 

bör intervjuer spelas in och det är viktigt att ljudkvaliteten är god för att inte resultatet ska 

bli felvridet då transkriberingen och analysen kan bli svår om inspelningen hörs otydligt.  

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys användes vid tolkning av insamlad data. Författarna följde 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalysens analysprocess. Efter att 

intervjuerna genomförts gjordes transkribering ordagrant. Intervjuerna transkriberades 

direkt av den som intervjuat, och intervjuerna skrevs ut i sin helhet. Under analysprocessen 

lästes alla intervjuer igenom ett antal gånger av båda författarna. De meningsbärande 

delarna i texten kondenserades, för att göra texten mer lätthanterlig utan att väsentlig text 

försvann. Därefter abstraherades texten och benämndes med koder. Koderna skapades med 

hänsyn till de meningsbärande delarnas kontext. Sedan delades koderna in i underkategorier 

och kategorier (se tabell 1) genom att kodernas likheter och skillnader ställdes mot varandra 

och tretton stycken preliminära kategorier arbetades fram. De preliminära kategorierna 

jämfördes och slutligen bildades ett övergripande tema, två stycken kategorier med fem 

underkategorier. Författarna till studien analyserade alla intervjuer tillsammans för att få en 

ömsesidig förståelse, och för att förstärka att tolkningen stämde med texten som helhet och 

med de meningsbärande delarna i texten. 

Tabell 1. Tabell för exempel på arbetssätt vid skapandet av kategorierna. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Under hälsobesöket 

kan elevernas behov 

bli synliga genom 

att man bygger upp 

en relation. Det gör 

man oavsett vad 

eleven vill prata om 

Under hälsobesöket 

kan elevernas behov 

bli synliga eftersom 

en relation byggs 

upp 

Skapa relation Behov av en 

vuxenkontakt 

Skapa relation och 

identifiera behov 

Eleverna vill att jag 

är på mitt rum. Jag 

läste på en lapp att 

någon hade skrivit 

att ”du är ju aldrig 

där”… 

Jag läste på en lapp 

att någon hade 

skrivit att ”du är ju 

aldrig där” 

Inte på plats Upplevelser av att 

räcka till 

Skolsköterskans 

möjlighet att vara 

närvarande och 

tillgänglig 

Forskningsetisk avvägning 

Enligt Vetenskapsrådet (2003) finns fyra huvudkrav att ta hänsyn till vid forskning. 

Grundtankarna härstammar från Helsingforsdeklarationen (WMA, 2008). Detta har skapats 

för att skydda de som deltar i studier. Kraven belyser konfidentialitet, information och 

samtycke samt rätten att avbryta sin medverkan. Det medför att deltagarna får information 

om att det är frivilligt att delta i studien. Deltagarna bör också veta syftet med studien. Det 

insamlade materialet ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. Uppgifter om deltagarna ska 
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behandlas med högsta konfidentialitet. Uppgifter om deltagarna som kan identifiera 

personer ska lagras och avidentifieras så att ingen utomstående kan identifiera deltagarna. 

Nyttjandekravet belyser att uppgifter om enskilda deltagare endast får användas i 

vetenskapligt syfte (a.a.). 

De tillfrågade informanterna fick skriftligt godkänna deltagandet i studien. Informanterna 

blev försäkrade om att deltagandet i studien var helt frivilligt, och att det var möjligt att 

avbryta sitt deltagande under studiens gång, utan skyldighet att ange orsak. Informanterna 

blev informerade om vad materialet skulle användas till, och att de fick ta del av det färdiga 

resultatet. Insamlad data behandlades konfidentiell och allt material var inlåst, bara 

författarna och handledarna hade tillgång till det. Efter avslutad studie kommer allt material 

att förstöras. En fördel med att delta i studien är att informanten bidrar till utveckling inom 

området som studeras samt att de får reflektera över sin yrkesroll. Risker med att delta kan 

vara att det blir känslomässigt jobbigt då informanterna börjar reflektera kring sin 

arbetssituation och möjligen upptäcker negativa aspekter som de tidigare inte har funderat 

över.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån ett övergripande tema och två kategorier med fem 

underkategorier. Kategorierna presenteras i tabellen nedan (tabell 2).  Citaten som 

presenteras i resultatet följs av en siffra från kodnyckeln som refererar till de olika 

informanterna för att påvisa att citaten kommer från olika informanter.  

Tabell 2. Kategorier och underkategorier baserat på de nio deltagande skolsköterskornas 

berättelser om sina upplevelser. 

Övergripande tema: Skolsköterskans möjlighet att bidra till hälsa och bättre studieresultat 

Kategori Underkategori 

Skapa relation och identifiera 

behov 

Behov av hälsofrämjande insatser 

Behov av en vuxenkontakt 

Skolsköterskans möjlighet att 

vara närvarande och tillgänglig 

Bristande tid och uppdragsbeskrivning 

Skolsköterskans roll som en del av skolan 

Upplevelser av att räcka till 

Skapa relation och identifiera behov 

”Skapa relation och identifiera behov” handlar om skolsköterskornas upplevelser av vad 

eleverna har för behov av skolsköterskans tjänster, samt om hur de skapar en relation med 

eleverna och hur de identifierar deras behov.  

Av resultatet kan utläsas att under hälsobesöken blir elevernas behov av skolsköterskans 

tjänster synliga. Skolsköterskorna upplever att hälsobesöket är ett tillfälle att skapa en 

relation, vilket kan leda till att eleverna senare vänder sig till skolsköterskan med sina olika 

behov. 

Behov av hälsofrämjande insatser 

Genomgående visar resultatet att skolsköterskorna upplever att eleverna har ett behov av 

stöttning med både fysiska och psykiska problem. De fysiska behoven som eleverna söker 

skolsköterskan för handlar ofta om skador, smärta och sjukdomar. Skolsköterskorna 

upplever att eleverna söker dem för akuta besvär. Det kan handla om att eleven har ett 
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behov av att bli omplåstrad efter att ha skadat sig på skolgården, eller av vård vid skador 

efter olycka på idrottslektion eller utanför skolan.  

I det stora hela har eleverna behov av omplåstring rent anatomiskt, fysisk och lite 

omplåstring för själen (9). 

Det förekommer att föräldrar ber sitt barn att kontakta skolsköterskan för rådgivning vid 

fysiska åkommor. Även pedagoger och övrig skolpersonal ber eleverna att ta kontakt med 

skolsköterskan vid skador och sjukdom. Skolsköterskorna beskriver att eleverna ser 

skolsköterskemottagningen som en vårdcentral och att de har behov av att skolsköterskan 

bedömer skador, sjukdomar eller smärta. Skolsköterskorna poängterar att eleverna har ett 

behov av att få en guide. En hjälp till självhjälp. 

Jag vill inte fostra eleverna till att bli sjukvårdskonsumenter. Att man så fort det är 

något ska söka professionell vård. Jag vill att eleverna ska lära sig att hantera 

smärta och sår, alltså egenvård, att man ska veta vad man ska göra (4). 

Psykisk ohälsa som eleverna söker för hos skolsköterskan upplevs handla om nedstämdhet, 

stress, oro och ångest. Eleverna har behov att få stöttning av skolsköterskan när det gäller 

jobbiga hemförhållanden, kompisrelationer, problem med skolarbetet eller relationen till 

lärare. De skolsköterskor som arbetar med elever i låg- och mellanstadium samt högstadium 

och gymnasium upplever att elever i de yngre åldersgrupperna oftare tycks söka 

skolsköterskan för fysiska problem, än elever i de äldre åldersgrupperna. De äldre eleverna 

söker oftare skolsköterskan för att få rådgivning kring en specifik fråga. De äldre eleverna 

kan också oftare uttrycka sina behov av stöd mer direkt. De har ofta redan en uppfattning 

om vad deras behov är medan det kan ta längre tid för de yngre eleverna. Skolsköterskorna 

upplever att eleverna ibland kommer till skolsköterskan med en fysisk åkomma som sedan 

mynnar ut i ett underliggande psykiskt problem. Ett exempel är när en skolsköterska berättar 

om att elever kan söka för återkommande huvudvärk, ont i magen eller smärta i samma 

finger. Efter några möten kan skolsköterskan närma sig med frågor utanför den centrala 

orsaken som eleven sökt för. Det kan då visa sig att det finns en bakomliggande orsak till 

behovet av kontakt.  

Skolsköterskorna menar att deras uppgift är att lära eleverna egenvård samt hur de ska gå 

vidare vid behov av vård, till exempel att ta kontakt med vårdcentral. Skolsköterskorna 

upplever också att det är viktigt att ta emot elever som söker dem för skador och sjukdomar, 

eftersom de ser det som en möjlighet att skapa förtroende och bygga upp relationer med 

förhoppning om att eleverna ska komma till skolsköterskan vid behov i framtiden.  

Jag vet att idag får vi direktiv om att vi inte ska syssla med sjukvård så mycket, att vi 

inte ska vara så mycket tillgängliga när det gäller sådant. Jag är tillgänglig. Om jag 

inte är det så kommer de ju inte (2). 

Skolsköterskorna upplever att elever i alla årskurser är i behov av hälsofrämjande insatser i 

form av utbildning och rådgivning om sunda levnadsvanor utöver de individuella 

hälsobesöken. De berättar att eleverna inte alltid är medvetna om sina behov av detta och att 

det därför är extra viktigt att alla elever får ta del av det hälsofrämjande och förebyggande 

arbete i skolan. Skolsköterskorna uttrycker att eleverna har ett ständigt behov av att få 

uppdaterad kunskap utifrån deras ålder och behov. De poängterar vikten av att börja med det 
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hälsofrämjande och förebyggande arbetet redan i förskoleklassen för att sedan följa upp och 

bygga på med information under hela skoltiden.  

 

Behov av en vuxenkontakt 

Det framkommer att skolsköterskorna upplever att eleverna har behov av en samtalskontakt, 

en trygg vuxen i skolan att fråga om råd, bli sedda av, någon som pysslar om dem och 

lyssnar på dem.  

En del behöver en vuxenkontakt bara, en mamma att fråga (5). 

Skolsköterskorna upplever att eleverna kan komma till dem för att få stöd i något som 

föräldrarna inte har hunnit med, till exempel att ta kontakt med vårdcentralen eller andra 

instanser utanför skolan. Skolsköterskorna beskriver att den kompetens som skolsköterskan 

besitter i sin yrkesroll, kan vara en anledning till att eleverna söker svar på sina frågor hos 

skolsköterskan istället för hos andra vuxna i elevernas närhet. Frågorna kan exempelvis 

handla om sex- och samlevnad eller om levnadsvanor. Skolsköterskorna upplever att 

eleverna ibland har lättare för att prata med skolsköterskan än med annan personal när något 

inte fungerar i hemmet, i skolan eller med skolarbetet.  

Det kan ju vara lättare att komma till skolsköterskan än att gå till kuratorn för det 

kan upplevas som ett större steg…(1).  

Skolsköterskorna upplever att anledningen till att eleverna har lättare för att prata med 

skolsköterskan, kan bero på att skolsköterskan är en vuxen i elevens närhet som erbjuder 

samtal, har tystnadsplikt, inte sätter några betyg och som under hälsobesöken ofta ställer 

raka frågor om hur det fungerar hemma och i skolan. Skolsköterskorna upplever att eleverna 

har behov av att kunna komma till dem för att ”tömma ur sig”, ”lufta sina problem” och 

”prata av sig”. 

…att man kan lyssna tror jag är jätteviktigt. Det har varit mitt mantra genom åren. 

En elev sa till mig en gång; ”Du är precis som en skolsköterska ska vara. Du har 

stora öron och liten mun (2). 

Skolsköterskans möjlighet att vara närvarande och tillgänglig 

”Skolsköterskans möjlighet att vara närvarande och tillgänglig” handlar om 

skolsköterskornas upplevelser av att kunna tillgodose de behov som är identifierade hos 

eleverna för att de ska kunna uppnå en gos hälsa samt goda studieresultat.  

Skolsköterskorna upplever att deras hälsofrämjande och förebyggande arbete, utifrån 

elevernas behov, kan ha betydelse för elevernas prestation i skolan. De upplever att elever 

med goda levnadsvanor har större möjlighet att lyckas bättre i skolan, vilket de refererar till 

vetenskapliga studier.  
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Bristande tid och uppdragsbeskrivning  

Skolsköterskorna belyser att deras yrkesroll har förändrats genom tiderna. De beskriver att 

skolsköterskornas arbete tidigare var helt sjukvårdsinriktat och att de i dagsläget har som 

främsta uppgift att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Skolsköterskorna upplever att 

det är ett problem att många elever, föräldrar, rektorer och övrig skolpersonal inte har hängt 

med i förändringen av skolsköterskans roll, och att eleverna därför fortfarande har ett behov 

av skolsköterskans sjukvårdsinriktade tjänster. De beskriver att det därför upplever att det 

kan vara svårt att tillgodose flera av elevernas behov eftersom de har andra arbetsuppgifter 

enligt deras uppdragsbeskrivning som måste prioriteras. Skolsköterskorna anser att deras 

roll, som ansvariga för den hälsofrämjande omvårdnaden i skolan, behöver förtydligas för 

att deras kompetens ska kunna användas fullt. 

En del lärare, elever och föräldrar vill ha skolsköterskan till det jag inte är till för, 

alltså akutsjukvård. Skolsköterskans uppdrag behöver bli tydligt, men det tar en 

himla tid. När vi började jobba för hundra år sedan så skulle vi exempelvis ta hand 

om löss. Sedan var det längd och vikt på löpande band, och ge sprutor. Efter hand 

har arbetet blivit mer och mer hälsofrämjande, men det känns inte som att alla 

runtomkring hänger med. Jag tror inte ens att alla skolsköterskor har hängt med i 

denna förändring (4). 

Skolsköterskans roll som en del av skolan  

Resultatet visar att skolsköterskorna upplever ett behov av att vara mer inkluderade i 

skolans verksamhet för att kunna tillgodose elevernas behov.  

Det hade varit lättare att tillgodose elevernas behov om man som skolsköterska hade 

kunnat vara mer ute i klassrummet. Dels lärt känna eleverna på ett annat sätt men 

även fått se en del av det man sitter och pratar med eleverna om under hälsobesöken 

(8).  

Skolsköterskorna upplever att det borde vara en självklarhet att skolsköterskan är en del av 

skolans verksamhet. Detta skulle bidra till deras upplevelser av att kunna tillgodose 

elevernas behov. De beskriver att det inte är självklart på alla skolor. Ett exempel på när 

skolsköterskan är en självklar del i skolan är en skolsköterska som berättar att hon alltid får 

ta del av information från pedagoger och övrig personal.  Hon berättar att hon alltid blir 

uppdaterad om vad eleverna kan ha behov av. Hon är också med i klassrummen, under 

friluftsdagar och på rasterna. På så sätt upplever hon att hon får möjlighet att bilda sig en 

egen uppfattning om vad elevernas behov handlar om. Hon beskriver vidare att det gör att 

elevernas behov blir tydligare och lättare att tillgodose, än när hon enbart får 

andrahandsinformation från elever eller personal. Hon har också god kontakt med 

personalen i elevhälsoteamet, vilket bidrar till hennes upplevelser av att elevernas behov blir 

tillgodosedda.  

Skolsköterskorna ser många fördelar med att integrera skolsköterskans förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet med undervisningen i skolan. Förutom de enskilda hälsobesöken, 

undervisningar och riktade samtal, vill skolsköterskorna rent praktiskt applisera goda 

hälsovanor i skolvardagen. Detta för att lättare kunna tillgodose elevernas behov. Ett 
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exempel är en skolsköterska som uppger att hon har varit engagerad i skolans cafeteria och 

drivit frågan om vad som ska säljas till eleverna. Detta för att hjälpa eleverna till att göra 

hälsosammare kostval. Ett annat exempel är en skolsköterska som uppger att hon har idéer 

om att införa mer motion under skoltid. Detta istället för att enbart informera om att 

eleverna ska motionera för att uppnå en bättre hälsa. Dock har detta ännu inte varit möjligt 

att införa på grund av bristande resurser.  

Skolsköterskorna upplever att deras kompetens inte används på rätt sätt i skolan, på grund 

av att rektorer och övrig skolpersonal i skolan inte har en klar bild av vad skolsköterskans 

kompetens kan användas till. Ett exempel är en skolsköterska som upplever att hennes 

tjänster inte tas tillvara när hon erbjuder dem. Hon beskriver att hon har tid och möjlighet att 

arbeta mer ute i klasserna med exempelvis temadagar om kost, sömn och motion, men att 

personalen glömmer eller avstår från hennes erbjudande.  

Skolsköterskorna upplever att ett sammarbete med personalen i elevhälsan, samt med rektor 

och övrig personal i skolan är en förutsättning för att tillgodose elevernas behov. 

Skolsköterskorna uttrycker vikten av att vara delaktig i elevhälsoteamet på skolan för att 

tillsammans med medlemmarna i teamet kartlägga elevernas behov.  Skolsköterskorna 

beskriver att de olika kompetenserna som möts i elevhälsan är viktiga, för att kunna stötta 

eleverna, och att deras sammarbetet kan och bör bli bättre.  

Jag är skolsköterska, men först och främst så är jag en elevhälsoteamsperson, Jag 

känner att som enskild skolsköterska kan jag inte göra så mycket, men tillsammans i 

teamet kan vi göra mycket för att eleven ska lyckas i skolan. För det är det som är 

vårt uppdrag(4).  

Skolsköterskorna belyser att när deras elevhälsoteam på skolan är välfungerande ger det 

möjligheter att bemöta elevernas behov på flera olika plan, eftersom de slår ihop sina olika 

kompetenser i elevhälsoteamet. Ibland saknas ett elevhälsoteam och skolsköterskorna 

upplever då att de saknar ett tydligt samarbete med övrig personal på skolan. De saknar en 

tydlig struktur med regelbundna möten med personalen i elevhälsotemaet. Skolsköterskorna 

menar att avsaknaden av elevhälsoteamet är en anledning till att skolan missar att stötta 

elever som har olika typer av behov. 

Det skulle vara lättare att tillgodose elevernas behov genom att ha ett bra 

sammarbete med personalen på skolan…(6).  

Skolsköterskorna poängterar att handledning och utbildning behövs för att skolsköterskan 

ska känna sig trygg i sin roll och kunna utföra sitt arbete efter beprövade metoder. En högre 

tjänstgöringsgrad på en och samma skola skulle bidra till att skolsköterskorna kan vara mer 

tillgängliga för spontana elevbesök. Det skulle också möjliggöra fler uppföljningssamtal. 

Skolsköterskorna upplever att mer resurser behövs för att täcka deras viktiga uppgift att 

ansvar för den hälsofrämjade omvårdnaden i skolan.  

Upplevelser av att räcka till 

Skolsköterskorna är överens om att eleverna är i behov av att kunna komma till 

skolsköterskan spontant. De upplever att det är viktigt att vara tillgängliga när elevernas 
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behov uppkommer, att ha en ”öppen dörr” för att möjliggöra att eleverna kan komma och 

prata när de känner för det.  

Elevernas behov kan komma fram vid ett hälsobesök, men oftast tror jag nog att det 

kommer av sig själva då det är något som bekymrar dem (9). 

Ett exempel på vikten av att vara tillgänglig som skolsköterska är när en skolsköterska 

berättar om att hennes upplevelser av att kunna tillgodose elevernas behov samt om hennes 

känsla av att räcka till. Hon upplever att hon har möjlighet att upptäcka och följa upp de 

behov som identifieras hos eleverna.  De kan komma till henne spontant när de känner 

behov av det. Ibland har eleverna behov som hon själv kan hjälpa eleven med och ibland 

hänvisar hon till annan personal inom skolan, exempelvis kurator eller till andra instanser 

utanför skolan. Att vara tillgänglig för eleverna gör att hon upplever ett lugn och menar att 

det appliceras på eleverna också eftersom eleverna får prata när de vill prata. 

Skolsköterskorna beskriver sina upplevelser av att de inte räcker till för att kunna tillgodose 

elevernas behov. De känner sig otillräckliga eftersom de upplever att de inte har möjlighet 

att ta emot elever som kommer till dem spontant utan ofta får prioritera bort spontana besök, 

eftersom andra arbetsuppgifter upptar deras tid. Skolsköterskorna berättar att de inte fullt ut 

kan tillgodose elevernas behov, utöver de regelmässiga hälsobesöken, på grund av tidsbrist 

samt brist på kontinuitet, eftersom de bara tjänstgör på skolan någon dag i veckan. De 

upplever också att deras tjänstgöringsgrad i skolan inte räcker till för att följa upp elevernas 

behov som identifieras under hälsobesöket. De uttrycker att eleverna ofta har ett behov av 

uppföljningssamtal hos skolsköterskan efter hälsobesöket, men att det inte alltid hinns med. 

Skolsköterskorna upplever att de saknar utrymme att avsätta tid till uppföljning och 

utvärdering på grund av att de upplever att andra arbetsuppgifter måste prioriteras.    

Optimalt hade varit om man hade kunnat vara på skolan varje dag och hela dagarna 

(7). 

Skolsköterskorna uttrycker att deras känsla av tidsbrist leder till att de upplever att de bara 

hinner göra akuta insatser när behovet dyker upp. De upplever att det finns ett behov av att 

jobba mer preventivt och att vara mer tillgänglig. Deras uppfattning är att eleverna behöver 

träffa skolsköterskan just den dagen de känner ett behov av att prata, annars kan tillfället, då 

eleven samlat mod till sig, gå förbi.  

Det bli mer som att man ”släcker bränder” bara…..(3). 

Skolsköterskorna upplever att de skulle behöva mer tid på sin arbetsplats för att kunna 

tillgodose elevernas behov. Brist på tid leder till att skolsköterskorna behöver prioritera 

bland elevernas behov, och neka vissa elever som har behov av att komma i kontakt med 

skolsköterskan.  

När tiden inte räcker till kan det vara så att eleverna missar möjligheten att få prata 

med en annan vuxen, som har möjlighet att försöka hitta en lösning. Så i värsta fall 

så kan det vara så att eleven inte får den hjälp eller det stöd som den behöver (7).  

Skolsköterskorna berättar att de upplever att de kan tillgodose elevernas behov av deras 

tjänster när de får någon form av bekräftelse på det. Ett exempel på bekräftelse kan vara att 

en elev återkopplar till skolsköterskan efter ett besök och berättar att huvudvärken har 

försvunnit.  En annan skolsköterska berättar att hon upplever att elevens behov har blivit 
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tillgodosett när eleven inte kommer tillbaka till henne, men hälsar glatt på henne i 

korridoren. Skolsköterskorna är överens om att uppföljning och utvärdering av om elevens 

behov är tillgodosett är viktigt.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Val av forskningsmetod  

För att undersöka skolsköterskors upplevelser av vad eleverna har för behov av 

skolsköterskans tjänster, samt deras upplevelser av att kunna tillgodose elevernas behov, 

diskuterade författarna valet mellan att använda enkäter eller intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Enligt Polit och Beck (2004) kan det vara lämpligt att använda sig av 

en kvantitativ metod när forskaren ämnar studerar hur många, hur ofta eller hur vanligt 

förekommande ett fenomen är.  Stukat (2005) menar att en nackdel med en enkätstudie kan 

vara att svaren blir ytliga och att det är svårt att erhålla fördjupade svar. Det är också svårt 

att studera informanternas upplevelser. Enligt Patel och Davidson (2003) anses kvalitativa 

intervjuer vara fördelaktigt att använda som datainsamlingsmetod när syftet är att identifiera 

och upptäcka intervjupersoners uppfattning eller upplevelser av ett fenomen. Eftersom 

författarna till föreliggande studie ämnade undersöka skolsköterskans upplevelser, valdes en 

kvalitativ forskningsmetod. Enligt Bryman (2006) vill forskaren vid kvalitativ forskning få 

en förståelse av hur informanten tolkar verkligheten i en särskild miljö. Författarna till 

denna studie valde att arbeta induktivt. Enligt Patel och Davidson (2003) är fördelen med en 

induktiv forskningsmetod att forskaren kan arbeta förutsättningslöst utan att först ha 

förankrat undersökningen i någon redan vedertagen teori utan istället, utifrån den insamlade 

informationen formulera en teori. Nackdelen kan vara att forskaren egentligen inte vet något 

om teorins generalitet eftersom den är baserad på empiriskt underlag för en speciell grupp 

av människor, tid eller situation.  

Urvalsprocess 

Ett strategiskt urval gjordes då författarna till studien strävade efter en så stor variation som 

möjligt bland informanterna (Graneheim & Lundman, 2004). Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver att det är viktigt att det finns en stor variation mellan deltagarnas ålder och 

kön eftersom de ökar möjligheten att ämnet belyses utifrån olika upplevelser. De menar att 

variation bland informanterna är viktigt för att få en så fullgod giltighet som möjligt i 

resultatet (a.a. ). Urvalet baserades på antal verksamma år som skolsköterska, ålder, 

legitimationsår som allmänsjuksköterska, olika vidareutbildningar som är relevanta för 

skolsköterskeyrket, tjänstgöringsgrad, geografisk spridning av arbetsplatsen, arbete på 

skolor i städer och på landsbyggden, arbete på privata och kommunala skolor samt 

socioekonomisk kultur. Bland informanterna till föreliggande studie finns en variation inom 
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varje kategori som har presenterats ovan. Sammanlagt ger detta ett brett perspektiv av 

deltagarnas upplevelser (Graneheim & Lundman, 2004). 

Totalt deltog nio informanter i studien. Begränsningen av antalet deltagare i studien 

baserades på rekommendationer av Kvale och Brinkman (2009) samt på författarnas 

uppfattning om hur mycket data som kunde hanteras under den tiden som var ämnad för 

studien. Kvale och (2009) rekommenderar att antalet deltagare i en intervjustudie bör vara 

5- 25 stycken i antal. De beskriver också att det inte är bra med för mycket datamaterial, om 

antalet intervjuer är för stort går det inte att göra ingående tolkningar av intervjuerna. 

Datainsamling  

Datainsamlingen gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer och frågorna utgick från 

en intervjuguide. Enligt Bryman (2006) behöver en intervjuguide utformas för att garantera 

att samtliga teman belyses under alla intervjuer. En pilotintervju utfördes för att testa 

intervjuguidens användbarhet vilket ökar tillförlitligheten(a.a.). Samtliga intervjuer spelades 

in och författarna var noga med att skapa en miljö som inte skulle störa intervjun. Enligt 

Bryman (2006) bör intervjuer spelas in och det är viktigt att ljudkvaliteten är god för att inte 

resultatet ska bli felvridet då transkriberingen och analysen kan bli svår om inspelningen 

hörs otydligt (a.a.).  

Analysprocessen 

Kvalitativ innehållsanalys användes vid tolkning av insamlad data. Författarna använde sig 

av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalysens analysprocess. Efter 

att intervjuerna genomförts gjordes transkribering ordagrant. Det inspelade materialet var av 

god kvalitet och därmed lätt att transkribera. Intervjuerna skrevs ut i sin helhet. Författarna 

till studien har läst alla intervjuer och analyserat intervjuer tillsammans. Detta kan ses som 

en styrka för studiens resultat genom att det skapades en ömsesidig förståelse för 

datamaterialet.  Författarna var noga med att tolkningen skulle stämma med texten som 

helhet, vilket ökar tillförlitligheten enligt Graneheim och Lundman (2004). De beskriver 

vidare att noggranna beskrivningar av urval och analys ger läsaren möjlighet att bedöma 

giltighet i tolkningar. Det är också viktigt för att stärka tillförlitligheten i resultatet. 

Författarna till studien har försökt redovisa en noggrann beskrivning av urval och 

analysarbete för att öka reliabiliteten. 

Under alla delar i en forskningsprocess är det viktigt att författarna är medvetna om sin egen 

förståelse och egna åsikter. Båda författarna arbetar som skolsköterskor och för att undvika 

att färga resultatet av författarnas egna förkunskaper eftersträvades en öppenhet under hela 

studiens gång. Datamaterialet lästes flera gånger och författarna var noga med att gå tillbaka 

och granska insamlad data regelbundet under hela analysprocessen. 

Med överförbarhet menas i vilken utstäckning resultatet kan överföras till andra situationer 

och grupper (Polit & Beck, 2006). Graneheim och Lundman (2004) beskriver att det är 

enbart läsaren som avgör om ett resultat är överförbart men att författarna kan ge förslag och 

frambringa förutsättningar för överförbarhet. Studier kan göras om flera gånger för att stärka 

eller säga emot resultatet.  



 18 

Resultatdiskussion 

Sammanfattning av resultat  

Resultatet av denna studie var att skolsköterskorna upplever att eleverna har behov av deras 

hälsofrämjande omvårdnadsarbete. Genom detta kan de bidra till god hälsa för eleven som i 

sin tur kan generera goda studieresultat. Skolsköterskorna belyser att ett sammarbete med 

elevhälsoteamet och övrig personal på skolan är viktigt för att kunna tillgodose elevernas 

behov. Skolsköterskorna upplever att deras roll behöver förtydligas för att de ska kunna 

tillgodose elevernas behov av deras tjänster fullt ut. Detta även för att skolsköterskans 

kompetens ska kunna användas på bästa vis. 

Skapa relation och identifiera behov 

Resultatet visar att skolsköterskorna upplever att genom hälsobesöken blir elevernas behov 

synliga. Borup och Holstein (2007) styrker detta i sin studie som också påvisar att 

hälsobesöket är till stor nytta för att uppmärksamma elevernas behov(a.a.). Det blir tydligt 

att hälsobesöket är en grundläggande plattform som är viktig för att elevernas behov ska 

kunna identifieras. Skolsköterskorna upplever även att hälsobesöket är ett tillfälle att skapa 

en relation med eleven, vilket kan leda till att eleven senare vänder sig till skolsköterskan 

med sina olika behov. Borup och Holstein (2007) beskriver också att hälsobesöket kan vara 

en öppning för att eleverna senare ska känna sig trygga med att komma tillbaka till 

skolsköterskan (a.a.). Av detta kan konstateras att eleverna har ett behov av att känna 

trygghet i att kunna besöka skolsköterskan spontant när behovet dyker upp.  

Behov av hälsofrämjande insatser 

Resultatet visar att skolsköterskorna upplever att eleverna har behov av skolsköterskans 

tjänster när det gäller fysiska, psykiska och sociala problem. Detta bekräftar Lagerström och 

Reuterswärd (2010) i deras studie där skolsköterskorna uttrycker just att skolsköterskans 

funktion i skolan är att arbeta med elevernas psykiska, fysiska och sociala hälsa (a.a.). 

Sammantaget visar detta att skolsköterskan har ett brett och viktigt arbetsområde.  

Skolsköterskorna upplever att alla elever i skolan har behov av hälsofrämjande och 

förebyggande insatser samt behov av att samtal med skolsköterskan kring levnadsvanor. 

Arnesdotter, Olander och Ragneskog (2008) menar att hälsobesöket syftar till att hjälpa 

eleven att se samband mellan dess livsstil och välbefinnande och därigenom stärka elevens 

egna resurser (a.a.). Aaron Antonovskys teori om KASAM kan appliceras på 

skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete. Antonovsky (2005) menar att om 

människor förstår sammanhanget som de lever i, och känner att de kan påverka situationer 

som uppstår har människan större chans att utveckla situationen till något positivt (a.a.). 

Skolsköterskan kan vara den person som behövs för att eleven ska uppleva en känsla av 

samanhang och kan via hälsobesöken arbeta utifrån denna teori.   
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Behov av en vuxenkontakt 

Skolsköterskorna upplever att eleverna har lättare att söka upp och prata med skolsköterskan 

om sina problem än att kontakta andra vuxna på skola. Detta tror de kan bero på att 

skolsköterskan är en vuxen i elevernas närhet som har tystnadsplikt och som inte sätter 

några betyg. Larsson, Ekebergh och Johansson Sundler (2013) beskriver att elever som är i 

behov av stöd av olika anledningar i första hand söker skolsköterskan eftersom det känns 

skönt att inte behöva blotta sina egentliga problem inför kompisarna då kontakten med 

skolsköterskan går att maskera med andra anledningar till kontakt (a.a.).  Eftersom det är 

svårt att veta hur ofta eleverna har behov av att komma till skolsköterskan, utöver 

hälsobesök och uppföljningar, försvårar det för ledningen att avgöra hur stor 

tjänstgöringsgrad skolsköterskan behöver för att kunna bemöta elevernas behov. 

Skolsköterskans möjlighet att bidra till hälsa och bättre studieresultat 

Skolsköterskorna upplever att deras hälsofrämjande och förebyggande arbete utifrån 

elevernas behov kan ha betydelse för elevernas prestation i skolan. De upplever att elever 

med goda levnadsvanor har större möjlighet att uppnå goda studieresultat. Detta styrks av 

Larsson, Ekebergh och Johansson Sundler (2013)  som påvisar att skolsköterskans 

hälsofrämjande omvårdnadsarbete, med att stödja elevernas hälsa, kan generera att eleverna 

får en större möjlighet att uppnå sina pedagogiska mål (a.a.). Clausson, Köhler och Berg 

(2008) belyser att svenska skolsköterskor upplever att skolbarns psykiska hälsa har 

försämrats. De påvisar att ökande hälsoproblem syns både hos pojkar och hos flickor. De 

menar att viktiga förklaringsfaktorer till detta kan vara missgynnande familjeförhållanden, 

stress kopplat till studiebelastningen och dåliga livsstilsvanor som innefattar motion, sömn 

och kost. Flickor är mer benägna att kontakta skolsköterskor med subjektiva hälsoproblem. 

Pojkar kontaktar oftare skolsköterskorna för fysiska skador. Skolsköterskor arbetar nära 

barnen och träffa dem kontinuerligt under skoltiden. Studien belyser behovet av att 

skolsköterskan arbetar preventivt, till exempel i samarbete med familjerna runt barnen, samt 

att skolsköterskorna har möjlighet att ta emot spontana besök från eleverna för att kunna 

hjälpa eleverna på individplan (a.a.).  Med tanke på detta borde skolsköterskans 

hälsofrämjande omvårdnad vara gynnsam både för eleven själv samt ur ett hälsoekonomiskt 

perspektiv eftersom en god hälsa hos befolkningen borde leda till att färre individer har 

behov av att söka sjukvård på grund av ohälsa. 

Skolsköterskorna upplever att eleverna har behov av att samtala kring hälsa men också rent 

praktisk få arbeta kring goda levnadsvanor vilket inte tycks finnas utrymme för i dagsläget. 

En studie kallad Bunkefloprojektet (Ericsson, 2003) har visat att daglig fysisk aktivitet i 

skolan förbättrar skolprestationen. Med mer idrott och hälsa är det betydligt fler som uppnår 

godkända betyg (a.a.). Detta visar att skolsköterskans praktiska arbete i samråd med övrig 

personal i skolan kan vara en grund till att utveckla det hälsofrämjande arbetet och 

tillgodose elevernas behov. Med skolsköterskans kompetens inom hälsa sammanvävd med 

pedagogernas kompetens och arbete ute i verksamheten kan ett praktiskt hälsofrämjande 

arbete bedrivas.  
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Bristande tid och uppdragsbeskrivning  

Skolsköterskorna upplever att det finns förväntningar från olika håll att deras arbete 

fortfarande ska vara sjukdomsinriktat. Lagerström och Reuterswärd (2010) beskriver att 

dagens skolsköterska främst ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande och därmed 

skydda och uppmuntra till en god hälsa (a.a.). Om skolsköterskorna bemöter elevernas 

behov av sjukvård, riskeras att det hälsofrämjande arbete inte hinns med. Resultatet av det 

kan bli att eleverna riskerar ohälsa som hade kunnat förebyggas genom kunskap och 

medvetenhet om hur man behåller en god hälsa. Resultatet visar att skolsköterskorna dock 

upplever ett behov av att tillgodose elevernas behov av sjukvårdsinsatser och menar att de 

kan känna sig splittrade i sin roll då de egentligen ska arbeta främst hälsofrämjande och 

förebyggande. Kirchofer, Telljohann, Price, Dake och Ritchie (2007) beskriver att föräldrar 

och vårdnadshavare har förväntningar på skolsköterskan att hälso- och sjukvårdsinsatser ska 

utföras för deras barn. Mäenpää och  stedt-Kurki (2008) belyser att samarbete mellan 

elevernas föräldrar och skolsköterskorna är en viktig del av det hälsofrämjande arbetet i 

grundskolan. Istället för att bara fokusera på barnen, finns önskemål om att familjefokuserad 

omvårdnad etableras. Man efterlyser ett bättre samarbete mellan föräldrar och 

skolsköterskor, vilket skulle främja elevernas hälsa. Föräldrarna upplever att 

skolsköterskornas kompetens inte är särskilt synlig inom skolorna. Studiens resultat 

beskriver att barnets familj inte tas i ett holistiskt beaktande när barnets hälsa ska främjas 

(a.a.). Kanske faller skolsköterskorna lätt in i sjuksköterskerollen, med betoning på det 

sjuka, eftersom det ligger djupt rotat från tidigare erfarenhet eller från skolsköterskans 

tidigare roll i skolan. Detta kan bli en dragkamp mellan sjuksköterskans roll som ger 

omvårdnad till de sjuka och skolsköterskan som ska förebygga sjukdom och främja hälsa.  

Skolsköterskans roll som en del av skolan 

Skolsköterskorna upplever att deras hälsofrämjande omvårdnadroll inte är förankrad i 

organisationen. Lagerström och Reuterswärd (2010) påvisar att för att skolsköterskan ska 

kunna använda sin kompetens fullt i skolan är det viktigt att det finns förståelse i 

organisationen om vilken roll skolsköterskan har, samt förståelse för vilka förutsättningar 

som behövs för att ett hälsofrämjande arbete ska kunna utföras (a.a.). En studie från Green 

och Reffel (2009) belyser likheter och skillnader mellan skoladministratörers och 

skolsköterskors uppfattningar om skolsköterskans roll. En signifikant skillnad mellan 

uppfattningarna är att administratörerna inte känner till vissa funktioner samt 

tillhandahållande av tjänster som skolsköterskorna kan utföra. Många administratörer kan 

uppfatta att den primära uppgiften för skolsköterskan är främst elevvård, när i själva verket 

också många lärare och övrig skolpersonal får regelbunden konsultation från 

skolsköterskan. Arbetet med utbildningar kring hälsa och förebyggande verksamhet samt 

elevdatarapporter är också en del av skolsköterskans arbetsområden som inte är synligt. Om 

skolsköterskans roll var tydligare i verksamheten skulle det ge möjligheter till att öka 

administratörers förståelse av skolsköterskan roll (a.a.). Detta belyser att skolsköterskans 

roll behöver förtydligas för att skolsköterskans kompetens ska kunna användas fullt ut. 

Skolsköterskorna beskriver att avsaknaden av ett elevhälsoteam på skolan eller avsaknaden 

av en tydlig struktur med regelbundna möte med elevhälsan kan vara en anledning till att 

skolan missar att stötta elever med olika typer av behov. Enligt skollagen (2010:800) ska det 

finnas en elevhälsa i alla skolor i Sverige (a.a.). Lagen påvisar vilka kompetenser som ska 
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finnas i skolan, dock säger lagen inte något om struktur och samarbete. Detta tycks vara fritt 

att tolka, vilket kan påverka elevernas förutsättningar till hjälp och stöd i skolan.  

Upplevelser av att räcka till 

Skolsköterskorna upplever att deras resurser inte alltid täcker elevernas behov av 

omvårdnad. Kruger, Toker, Radjenovic, Comeaux och Macha (2009) påvisar att antalet 

skolor och antal elever som skolsköterskorna ansvarar för inverkar på deras omfattning av 

omvårdnad av elever med specifika behov (a.a.). Skolsköterskorna upplever att spontana 

elevbesök ofta får prioriteras bort på grund av att tiden inte räcker till.  Resultatet ger också 

en bild av att skolsköterskorna har varierande möjligheter att följa upp elevernas eventuella 

behov som identifieras. Borup och Holstein (2007) poängterar att det är viktigt att elever 

med uppdagade problem får återbesök hos skolsköterskan för att täcka deras behov av vård 

och stöd (a.a.). Om det inte finns möjlighet för skolsköterskan att återkalla eleven för att 

arbeta kring de behov som uppkommit faller hela idén om hälsobesöket.  

Konklusion, kliniska implikationer och fortsatt forskning 

Föreliggande studie har bidragit med kunskaper om skolsköterskors upplevelser av att 

kunna tillgodose elevernas behov av skolsköterskans tjänster. Skolsköterskorna upplever att 

de kan tillgodose elevernas behov om tillräckligt med resurser finns. Skolsköterskans 

hälsofrämjande omvårdnadsarbete behöver tydliggöras eftersom skolsköterskans kompetens 

idag inte används fullt ut. Om skolsköterskan inte har möjlighet till att utföra ett 

hälsofrämjande arbete, föreligger det en risk för att eleverna går miste om möjligheten att få 

stöttning och guidning till en god hälsa, vilket i sin tur kan medföra sämre studieresultat. 

Resultatet kan användas för att öka förståelsen för vad som krävs för att skolsköterskan ska 

kunna tillgodose elevernas behov av skolsköterskans tjänster. Det kan även användas för att 

belysa att skolsköterskans kompetens kan användas som ett verktyg i skolan för att främja 

hälsa och förebygga ohälsa och därmed generera goda studieresultat. Resultatet kan också 

användas som en grund till förbättring av skolsköterskans arbete individuellt och som en del 

av skolan.  

Vid fortsatta studier inom ämnet skulle det vara intressant att studera hur verksamhetschefer 

och rektorer resonerar vid beslutsfattande om i vilken utsträckning skolsköterskans ska 

tjänstgöra på respektive skola.  Det skulle också vara intressant att studera elevernas 

upplevelser av skolsköterskans arbete.  
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Till verksamhetschef                                                       Bilaga 1(4) 

Förfrågan om tillstånd att genomföra studie 

”Skolsköterskans upplevelser av att kunna tillgodose elevernas behov av skolsköterskans 

tjänster”. 

Studien syftar till att belysa skolsköterskans upplevelser av att kunna tillgodose elevers 

omvårdnadsbehov. Forskningen visar att skolsköterskan har ett omfattande arbete med att 

främja elevers hälsa, både på individnivå och på generell nivå. Skolsköterskan erbjuder alla 

elever hälsobesök vid flertalet tillfälle under skoltiden, och kan vara den första personen 

som uppmärksammar ohälsa eller risk för ohälsa. Studier visar också att skolsköterskan kan 

göra stor nytta i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, men att skolsköterskor har 

olika förutsättningar i sitt arbete. Syftet med studien är därför att undersöka skolsköterskors 

erfarenheter av att kunna tillgodose elevernas behov av skolsköterskans tjänster.  

För att belysa ovannämnda ämne kommer vi att intervjua skolsköterskor från olika 

kommuner i Skåne. Vi önskar få intervjua skolsköterskan på Er skola. Vi kommer gärna till 

Er skola och beräknar att intervjun varar ca 30-60 minuter. Deltagandet är helt frivilligt och 

kan avbrytas när som helst utan någon orsak eller konsekvenser. Insamlad data behandlas 

konfidentiellt och förvaras oåtkomligt från obehöriga. Resultatet av vår studie kommer att 

redovisas så att ingen identifieras.  

Studien ingår som ett examensarbete i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot skolhälsovård.  

Om du/ni vill veta mer om studien eller har några frågor så ring eller maila gärna till oss 

eller vår handledare.  

Med vänlig hälsning 

 

 

Hanna Fahlen Katja Lindell Stina Thorstensson 

AW Lundbergs gränd 3 Alnögatan 69    Programansvarig för  

234 40 Lomma  257 32 Rydebäck skolsköterskeprogrammet  

0766-27 57 66  0722- 15 35 10   Högskolan i Skövde   

hanna_fahlen@hotmail.com  katja.lindell@skolpool.se Box 408, 541 28 Skövde 

  Tel: 0500 44 84 55 

  stina.thorstensson@his.se 

 

 

 

 

mailto:hanna_fahlen@hotmail.com
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Information till informanter                                         Bilaga 2 (4) 

Vi är två studenter som läser på Högskolan i Skövde. Vi läser på avancerad nivå och 

kommer att specialisera oss inom skolsköterskeyrket. Nu skriver vi vår magisteruppsats och 

vill gärna komma ut till Er redan yrkesverksamma skolsköterskor för att göra en intervju.  

Studien: Kartläggning visar att skolsköterskan har ett omfattande arbete med att främja 

elevers hälsa, både på individnivå och på generell nivå. Skolsköterskan erbjuder alla elever 

flera hälsobesök under skoltiden och kan vara den första personen som uppmärksammar 

ohälsa eller risk för ohälsa. Studier visar också att skolsköterskan kan göra stor nytta i det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet, men att skolsköterskor har olika förutsättningar i 

sitt arbete. 

För att belysa ovan nämnda ämne kommer vi att intervjua skolsköterskor från olika 

kommuner i Skåne. Vi kommer gärna till Er skola och beräknar att intervjun varar ca 30-60 

minuter. Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan någon orsak eller 

konsekvenser. Insamlad data behandlas konfidentiellt och förvaras oåtkomligt från 

obehöriga. Resultatet av vår studie kommer att redovisas så att ingen identifieras.  

Om du/ni vill veta mer om studien eller har några frågor så är ni varmt välkomna att 

kontakta oss eller vår handledare. 

Vid intresse var vänlig svara på mailet, så kontaktar vi dig personligen.  

Med vänlig hälsning 

 

Hanna Fahlen Katja Lindell Stina Thorstensson 

AW Lundbergs gränd 3 Alnögatan 69    Programansvarig för  

234 40 Lomma  257 32 Rydebäck skolsköterskeprogrammet  

0766-27 57 66  0722- 15 35 10   Högskolan i Skövde   

hanna_fahlen@hotmail.com  katja.lindell@skolpool.se Box 408, 541 28 Skövde 

  Tel: 0500 44 84 55 

  stina.thorstensson@his.se 
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Samtyckesblankett                                                          Bilaga 3 (4) 

Jag har tagit del av informationen gällande ovanstående studie.  

 

Jag har fått information om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag kan välja att 

avbryta när som helst utan några konsekvensenser eller att behöva ange orsak till det.  

 

Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i studien och till att bli intervjuad. Jag godkänner 

att intervjun spelas in på band.  

 

Underskrift av informant                               Underskrift av student 

 

------------------------------------------          ---------------------------------------------- 

Ort, datum                                                    Ort, datum 

 

-------------------------------------------       ---------------------------------------------- 

Underskrift                                                Underskrift 

 

--------------------------------------------   ---------------------------------------------- 

Namnförtydligande                                 Namnförtydligande 

 

-------------------------------------------    --------------------------------------------------- 

Telefonnummer                                     Telefonnummer  
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Intervjuguide                                                          Bilaga 4 (4) 

 

Bakgrundsfrågor  

Legitimationsår som allmänsjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat som skolsköterska? 

Har du någon vidareutbildning? Vilken? När blev du klar med vidareutbildningen? 

Hur gammal är du? 

Civilstånd?  

Har du några barn? 

Har du arbetat på någon skola tidigare? Om ja med vilka åldrar?  

Hur många skolor arbetar du på nu? 

Vilka åldrar är det på eleverna som går på skolan? 

Arbetar du på privat eller kommunal skola/skolor?  

Hur många elever har du totalt på din/dina skolor? 

Hur ser din tjänstgöringsgrad ut? 

Hur länge har du arbetat på skolan/ skolorna där du arbetar nu? 

Finns det någon kurator på skolan/skolorna? 

Om kurator finns, hur ser kuratorns tjänstgöringsgrad ut? 

Finns ett EHT- team på skolan/skolorna? 

Om det finns ett EHT- team på skolan /skolorna, vilka yrkesgrupper finns med i teamet? 

 

  



 29 

Bilaga 4 (4) 

Intervjuguide 

Elevernas behov av skolsköterskan 

Kan du berätta om dina upplevelser av vad eleverna har för behov av skolsköterskans 

tjänster på din/dina skolor?  

Tankar kring elevernas behov av skolsköterskans tjänster 

Kan du berätta om du upplever att du kan tillgodose elevernas behov av dina tjänster?  

 

Om ja vad är det som gör att du upplever det? 

Om nej, vad är det som gör att du upplever det? 

Finns det något som skulle göra det lättare att tillgodose elevernas behov av dina tjänster? 

 

Vad är det som gör att skolsköterskan upplever att hon kan tillgodose elevernas behov av 

skolsköterskans tjänster eller inte?  

Har du något som du vill tillägga som vi inte frågat om? 


