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Bakgrund: År 2010 kom den nya skollagen, vilket ställde krav på att alla skolor skulle 
ha en elevhälsa med tillgång till skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog 
och läkare. Elevhälsans uppgift är att tillsammans främja hälsa samt att hjälpa eleven 
uppnå skolans mål.  Skolsköterskans arbete upplevs många gånger vara ensamt och 
individuellt, men att ett samarbete med andra professioner inom skolan är viktig för att 
elevhälsan ska vara tillgänglig och på så vis upptäcka ohälsa tidigt.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa skolsköterskors erfarenheter av att samarbeta 
med övriga medarbetare inom elevhälsan för att främja hälsa. 
Metod: I denna studie användes en kvalitativ metod med induktiv ansats där 
datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Datamaterialet bygger på 
intervjuer som genomfördes med åtta skolsköterskor.  
Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde tre kategorier; väletablerat team-
work, tillgång till medarbetare, avsaknad av långsiktig planering med sju 
underkategorier.  
Konklusion: För att skolsköterskan tillsammans med övriga medarbetare inom 
elevhälsan ska uppnå ett framgångsrikt samarbete där de kan främja hälsa krävs det ett 
väletablerat team-work, god tillgång på medarbetare och att gruppen får den tid som 
krävs för att kunna utföra arbete. Det som behöver förbättras i samarbetet inom 
elevhälsan är tydligare riktlinjer för att kunna arbeta mer långsiktigt för att främja hälsa. 
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Background: In 2010 came the new Education Act, which demanded that all schools 
should have a pupil health team with access to a school nurse, counselor, special 
education teacher, school psychologist and doctor. The task of the pupil health team is 
to collaborate for health promotion and also to help the student achieve the school's 
goals. The school nurse's work is very often perceived to be lonely and individually, but 
that the collaboration with other professions within the school is essential for the pupil 
health team to be accessible and therefore detect illness early.  
Aim: The aim of this study was to elucidate the school nurses' experiences of working 
with professionals in the pupil health team to promote health.  
Method: The method used was qualitative with an inductive approach where data was 
analyzed with a qualitative content analysis. The data was collected through interviews 
with eight school nurses.   
Results: Three major categories emerged; well established team-work, access to 
employees, lack of long-term planning with seven sub-categories.  
Conclusion: The school nurses´ point out that a well-established team-work, good 
access to employees and a plan for long term work is required to achieve a successful 
collaboration within the pupil health team. What need improvement in the pupil health 
team is clearer guidelines for working more long-term to promote health.
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INLEDNING 

Många av Sveriges skolbarn upplever att deras hälsa inte är god (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011a).  Sömnproblem, ångest och depression är exempel på sådana 
upplevda hälsoproblem. En del elever lyckas inte heller uppfylla skolans krav, vilket 
påverkar deras dagliga liv så pass att det resulterar i skolfrånvaro (Langaard & Toverud, 
2010).  
 
År 2010 trädde den nya skollagen i kraft, vilket innebär att skolorna i Sverige ska ha en 
elevhälsa med tillgång till skolsköterska, läkare, skolpsykolog, kurator och 
specialpedagog. Elevhälsan ska tillsammans arbeta förebyggande och hälsofrämjande, 
men också stödja elevernas utveckling för att uppnå utbildningens mål (SFS 2010:800). 
Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande bland annat genom hälsobesök och samtal med 
eleverna. Utöver detta ska skolsköterskan även samarbeta och ta tillvara elevhälsans 
samlade kompetens, men hur detta ska gå till saknas kunskaper om (Riksföreningen för 
skolsköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Skolsköterskor anser att 
samarbetet med andra professioner inom skolan är viktigt för att elevhälsan ska finnas 
tillgänglig och upptäcka ohälsa tidigt (Clausson, Köhler & Berg, 2008). Trots det 
upplever skolsköterskorna arbetet många gånger som ensamt och att de saknar ett 
nätverk (Lagerström & Reuterswärd, 2009). 
 
När flera olika professioner arbetar i ett team kan det vara otydligt hur samarbetet ska 
se ut. Ofta arbetar professionerna sida vid sida eller i samma lokaler, men inte alltid 
tillsammans (Sharp, 2012). Tidigare forskning visar att det saknas samsyn inom 
elevhälsan om hur de på bästa sätt tillsammans ska arbeta förebyggande och främja 
hälsa bland eleverna. Denna otydlighet är ett dilemma för de olika medarbetarna inom 
elevhälsan (Guvå & Hylander, 2012). Då fokus för elevhälsan ska vara eleverna krävs 
ett fungerande samarbete. För att adekvat kunna arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande behövs kunskaper utvecklas om samarbetet, vilket i denna studie 
kommer belysas ur skolsköterskors perspektiv.  

BAKGRUND 

Elevhälsan 
År 2010 kom den nya skollagen, och med den en förändring i skolhälsovården 
(Socialstyrelsen, 2013). Tidigare fanns kravet på att endast skolsköterska och skolläkare 
skulle utgöra skolhälsovården. Namnet skolhälsovård byttes till elevhälsan och kraven 
på vilka professioner som skall ingå tydliggjordes. Idag ska det finnas tillgång till 
följande professioner i elevhälsan; skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och 
specialpedagog. I Sverige ska det finnas en elevhälsa för förskoleklass, grundskolan, 
grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 
Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas 
utveckling mot utbildningens mål. I elevhälsan ska det ingå medicinska, psykologiska, 
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psykosociala och specialpedagogiska insatser, där skolsköterskan ingår i de medicinska 
insatserna (Socialstyrelsen, 2013).  
 
Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas av elevhälsan och de har också 
särskilt ansvar för att eliminera svårigheter för varje enskild elevs lärande och 
utveckling (Prop. 2009/10:165). Att hjälpa till med enklare sjukvårdsinsatser är också 
elevhälsans ansvar, men fokus ska vara att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 
Tre hälsobesök med allmänna hälsokontroller ska erbjudas av skolsköterskan under 
tiden eleven går i grundskolan. På gymnasienivå ska minst ett hälsobesök erbjudas. I 
små kommuner eller mindre skolor anses det inte rimligt att skolläkare, kurator samt 
skolpsykolog är stationerade på skolan, och det är inte helt ovanligt att dessa 
kompetenser köps in. I skollagen har de därför valt att använda sig av tillgång till 
elevhälsan detta för att kunna anpassa till olika skolors förutsättningar. Kommunen 
avgör hur mycket personal som behövs och vilken kompetens dessa bör ha för att 
uppfylla de krav som ställs för att eleverna ska klara sina mål (Prop. 2009/10:165). 
 
Elevhälsan innebär en förändring från ett patologiskt till ett mer salutogent perspektiv.  
Fokus ska vara på elevens resurser och inte på problem som denne har. Det nya 
synsättet anses fungera på grupp- men inte på individnivå. På gruppnivå arbetar de 
genom hälsofrämjande arbeten som exempelvis förändra attityder och värderingar samt 
verka för elevernas hälsa och välbefinnande. På individnivå har det inte skett några 
större förändringar, utan arbetet med elever som har problem fortskrider som tidigare 
(Guvå & Hylander, 2012). 
 
Statens folkhälsoinstitut (FHI) (2011a) har tidigare undersökt skolbarns hälsovanor vart 
fjärde år i Sverige med uppdrag från världshälsoorganisationen. Undersökningen görs 
på 4500 av landets 11-, 13- och 15-åringar. I undersökningen fick eleverna frågan; hur 
tycker du att din hälsa är. Då frågan ställs till elvaåringarna svarar cirka hälften av både 
pojkar och flickor att de har en god hälsa. Bland de trettonåriga- och femtonåriga 
flickorna ses en sämre självuppskattad hälsa. Endast tjugoåtta procent av de 
femtonåriga flickorna svarar att de har en god hälsa.  Bland pojkarna i samma ålder 
svarade fyrtionio procent att de har en god hälsa. Resultaten har varit liknande sedan 
frågan ställdes för första gången år 2001/2002 (Statens folkhälsoinstitut, 2011a). 
Sömnproblem, ångest och depression observeras som följd av bland annat 
relationsproblem både i skolan och i hemmet. En del elever berättar för skolsköterskan 
att de inte lyckas uppfylla skolans krav och att detta påverkar deras dagliga liv så pass 
att de riskerar att få skolfrånvaro (Langaard & Toverud, 2010). 
 
Barns hälsa ska främjas långsiktigt och detta kan ske på olika instanser.  En av dem är 
skolan där barnen utvecklar olika färdigheter som exempelvis problemlösningsförmåga 
och social samt emotionell förmåga. Skolan är även en plats där specifika insatser som 
främjar hälsa och goda levnadsvanor kan sättas in, exempelvis goda kost- och 
motionsvanor. Tidiga insatser under uppväxten kan förebygga ohälsa (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011b).  



3 
 

Samarbetet inom elevhälsan 
Enligt socialstyrelsen (2011) definieras samarbete som något som antingen kan ske på 
ett organisatoriskt plan eller ett mellanmänskligt plan. Det organisatoriska samarbetet 
kan exempelvis vara när två organisationer anordnar och utför ett gemensamt 
seminarium. Samarbete på mellanmänskligt plan kan exempelvis vara när vård- och 
omsorgspersonal hjälps åt med insatser till den enskilde. Ordet samverkan och 
samarbete nämns oftast synonymt med varandra, men definitionerna skiljer sig åt 
(Socialstyrelsen, 2011). När ett samarbete sker mellan personal på en instans, är det 
viktigt att arbeta med gemensamma prioriteringar, att alla är med från början och har 
goda kunskaper om varandras områden samt att personalen litar på varandras 
kompetenser (Elevhälsan, 2006). Det viktigaste är dock att alla inblandade strävar mot 
samma mål samt att alla är överens om; vad, varför, hur, när, hur ofta, vem, vilka och 
var (Socialstyrelsen, 2005b).  
 
Enligt Thylefors, Persson och Hellström (2005) finns det olika typer av team; 
multiprofessionella, interprofessionella och transprofessionella. I de multiprofessionella 
teamen arbetar medarbetarna oberoende av varandra inom det område de är 
specialiserade på. Medarbetarna delar information och har en samordnare inom teamet. 
I de interprofessionella teamen finns en gemensam planering och medarbetarna har en 
tät kommunikation. De delar ansvaret och tar kollektiva beslut inom teamet. 
Transprofessionella team har en samordnad arbetsprocess, där olika roller kan gå in i 
varandra. Vem som är ledare för teamet varierar beroende på situation och teamet 
beskrivs som självreglerande (Thylefors, Persson, & Hellström, 2005). 
 
Sharp (2012) framhåller andra aspekter vad det gäller samarbete inom team. En aspekt 
är att det i vissa fall inte är tydligt vilket team arbetet förekommer i. Ofta sker 
samarbetet sida vid sida eller i samma lokaler men kanske inte alltid tillsammans. Team 
blir således en grupp människor som bara arbetar på samma arbetsplats och som ibland, 
men inte alltid har, en gemensam arbetsuppgift. Guvå och Hylander (2012) anger även 
de oklarheter som kan uppstå inom samarbetet mellan elevhälsans professioner. Där har 
professionerna sin egen åsikt om hur de bäst ska anpassa miljön för elever för att främja 
hälsa, det vill säga alla har delade meningar om hur det ska vara. Denna oklarhet är ett 
dilemma för de olika yrkeskategorierna i elevhälsan. Bland professionerna förekommer 
det en hög medvetenhet om att det finns en oklarhet mellan elevhälsans synsätt och hur 
de ska använda sig av synsättet i praktiken. Författarna förklarar tydligt att de vet att 
elevhälsans syfte är att främja och förebygga, men fokus är ändå på vård, bedömningar 
och att ställa diagnoser (Guvå & Hylander, 2012). 
 
Hjörne och Säljö (2012) beskriver att i samarbetet under elevhälsomötena finns en hög 
grad av enighet bland professionerna. När en medarbetare exempelvis redogör varför en 
elev inte uppnår skolans mål, accepterar övriga i teamet dennes resonemang och 
ytterligare frågor tas inte upp och diskussionen uteblir. Trots den kunskap och 
yrkeserfarenhet som elevhälsans olika professioner besitter görs inga ytterligare 
analyser och alternativa lösningar diskuteras inte. Som exempel lyfts skolpsykologen 
fram. När denne talar som expert inom sitt område och argumenterar förblir kollegorna 
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tysta. Detta visar på en avsaknad av det multiprofessionella samarbetet (Hjörne & Säljö, 
2012). 
 
Kvarnströms (2008) tar upp eventuella svårigheter som kan uppstå inom team. Bland 
annat kan medarbetarna känna att det är svårt att ta upp ärenden till diskussion när 
övriga medarbetare visar ointresse. Det visar sig då att den som gärna vill lyfta ärenden 
till diskussion tystnar lätt och känner att det svårt att bidra med sin syn och tidigare 
erfarenheter. Teamets fulla potential kan då gå förlorad, vilket leder till att teamet inte 
får den förväntande holistiska synen. När ny medarbetare anställs och ska komma in i 
gruppen upplevs en bristande samsyn som en svårighet. Om inte alla i gruppen får 
samma information uppstår en ojämn spridning av kunskap, vilket gör det svårare att 
samarbeta på ett effektivt sätt (Kvarnström, 2008). 
 
Enligt kompetensbeskrivningen ska skolsköterskan samarbeta med andra 
yrkesprofessioner och ta till vara på elevhälsans samlade kompetens (Riksföreningen 
för skolsköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Detta stämmer även väl 
överens med den nya lagen och hur elevhälsan ska samarbeta (SFS 2010:800). I en 
svensk studie där skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete studerats 
framkommer det att de anser att samarbetet med andra professioner inom skolan är 
viktig för att elevhälsan ska vara tillgänglig och på så vis upptäcka ohälsa tidigt 
(Clausson, Köhler & Berg, 2008). I en studie beskrivs det att ett väl fungerande nätverk 
och stöd i arbetet är viktigt för skolsköterskan (Lagerström & Reuterswärd, 2009). 
Dock har inte alla dessa förutsättningar utan arbetet känns individuellt och ensamt vissa 
gånger. Skolsköterskor efterlyser också riktlinjer med en tydlig organisatorisk struktur 
och en ansvarsfördelning, för att underlätta arbetet samt att kunskaperna bättre ska 
kunna nyttjas (Lagerström & Reuterswärd, 2009). 

Kommunikation 
Sjuksköterskor kan använda sig av fyra olika strategier inom kommunikation för att 
kunna förmedla sitt arbete (Apker, Propp, Ford & Hofmeister, 2006). De olika 
strategierna är 1) samarbete, 2) pålitlighet, 3) förståelse och 4) samordning.  
 
1) Samarbete innebär att hantera nödvändig information för att nå ett framgångsrikt 
resultat. Detta gör sjuksköterskor genom att inhämta information från andra genom att 
vara nyfikna och ställa frågor. De söker aktivt efter ny information som kan behövas för 
att förbättra omvårdnaden. Samarbetet omfattar även att organisera och tillhandahålla 
relevant information till sina medarbetare. 2) Sjuksköterskor visar pålitlighet när de kan 
anpassa sin kommunikation efter vem de talar med, men också efter vilket sammanhang 
de befinner sig i. Pålitligt innebär också en självsäkerhet att kunna konfrontera 
konflikter direkt och respektfullt. 3) Sjuksköterskor kommunicerar även genom att visa 
förståelse för sina medarbetare. De beskrivs som någon som medarbetarna kan lita på 
och som är villig att lyssna. Medarbetarna vet att de kan gå till sjuksköterskan om de 
har problem. Den slutliga strategin inom kommunikation är samordning. 4) Samordning 
innebär att sjuksköterskor fungerar som den kommunikativa medelpunkten i teamet. 
Sjuksköterskor leder och delegerar uppgifter för att mer effektivt samordna teamets 
insatser. Ledarskap innebär också att konsekvent kommunicera med de olika 
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medarbetarna inom teamet och det är viktigt att varje kollega har en tydlig roll och 
arbetsuppgift (Apker et al., 2006 et al., 2006).  

 
Hansson (1998) beskriver kollektiv kompetens som en process i tre olika stadier; 
meningsutbyte, förtrogenhet och enhet. Dessa tre processer är nödvändiga för en 
arbetsgrupp att genomgå när ett samarbete ska utvecklas och slutligen bli så bra att 
gruppen arbetar som en enhet. Kollektiv kompetens kan förklaras som en förståelse för 
en arbetsgrupps gemensamma arbete. Arbetsgruppen samarbetar så pass bra vid 
uppnådd kollektiv kompetens att alla är ett med uppgiften och strävar mot samma mål. 
Interaktion är det som sker mellan individer i en grupp och utvecklar ett gemensamt 
meningsskapande. Således är interaktion och kommunikation viktiga företeelser i 
kollektiv kompetens (Hansson, 1998).   
 
Det första stadiet i processen är meningsutbyte och avser att kommunicera, men ordet 
är något mer än bara att sända och ta emot information (Hansson, 1998). Ordet 
förmedlar och skapar en gemensam avsikt som leder till gemensam handling mot ett 
gemensamt mål. Meningsutbyte gör det möjligt för gruppens medlemmar att förmedla 
vilka-, hur- och varför arbetsuppgifter ska göras och inte minst lika viktigt, när och var 
det ska göras. Meningsutbyte är den viktigaste processen mot det gemensamma 
meningsskapandet och den grund som utgör att kollektivet kan utföra en uppgift 
gemensamt. Det andra stadiet kallas förtrogenhet, då har gruppen ökat sitt gemensamma 
meningsskapande både vad det gäller den praktiska och den interpersonella/inre 
kompetensen. Gruppen har även en sådan gemensam förståelse för varandra och av 
uppgiftens sort att meningsutbyte inte i samma utsträckning behövs. Det tredje stadiet 
kallas enhet, då agerar gruppen som en enhet med uppgiften. Människorna i gruppen 
har en förståelse för varandra och för uppgiften som är gemensam till den grad att 
arbetslagen kan benämna sig just enhet. Känslan av tillhörighet kan delas av alla i 
kollektivet i högre eller lägre grad. Där en medarbetares tanke slutar tar nästa 
medarbetare vid utan att det nödvändigtvis behöver användas ord för att förmedla detta. 
När kollektivet står som en enhet har de uppnått en hög grad av kollektiv kompetens. 
Arbetslagen har utvecklat ett gemensamt meningsskapande och därmed strävar de åt 
samma håll (Hansson, 1998). 

Skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete 
 

Skolsköterskan har en unik möjlighet att bedriva hälsofrämjande omvårdnadsarbete 
genom sina möten med elever (Borup & Holstein, 2010; Arnesdotter, Olander & 
Ragneskog, 2008). Detta omvårdnadsarbete innefattar bland annat hälsobesök som ska 
genomföras tre gånger i grundskolan, besöket omfattar hälsokontroller och hälsosamtal. 
I hälsosamtalet kan det ingå att tala om livsstil, trivsel och andra faktorer som är viktiga 
för hälsan. Samtalet ger också möjlighet för skolsköterskan och eleven att lära känna 
varandra, så att ett förtroende kan byggas upp (Socialstyrelsen, 2004). Hälsosamtalet 
fokuserar på elevens styrkor och resurser för att förmå dem att göra hälsosamma val 
och förbli hälsosamma som vuxna.  Skolsköterskan ska handleda eleven till att bättre 
kunna ta kontroll över sin egen hälsa. Genom dessa möten har skolsköterskan tillfälle 
att även sekundärt påverka elevens familj. Dock är skolsköterskan ofta den enda inom 
elevhälsan på arbetsplatsen och anser att handledning därför skulle kunna vara ett sätt 
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att få stöd i att bättre utveckla det hälsofrämjande arbetet (Arnesdotter, Olander & 
Ragneskog, 2008). 
 
Den öppna mottagningen som skolsköterskan har på skolan är en annan del i det 
hälsofrämjande omvårdnasarbetet. Där ges möjlighet att tala med de elever som 
kommer spontant, och därigenom vara ett stöd för dem (Socialstyrelsen, 2004). 
Skolsköterskan anses vara en uppskattad och en viktigt vuxen förebild som unga kan 
lita på och anförtro sig till. Elever upplever att det är för lite med bara ett besök om året, 
och efterfrågar mer kontakt med skolsköterskan. Den tid som finns för öppen 
mottagning anses vara för liten, och eleverna upplever att när de behöver 
skolsköterskan som mest är denne upptagen (Puolakka, Kiikkala, Haapasalo-Pesu & 
Paavilainen, 2011). Att vara tillgänglig visas bland annat genom att ha öppen dörr, 
bjuda in eleverna till individuella möten och ha diskussioner i grupp (Larsson, 
Ekebergh & Johansson Sundler, 2013). Skolsköterskor anser att det är viktigt att ta 
emot elever samma dag som de söker mottagningen, då de kan befinna sig i någon typ 
av kris och behöver stöd med detsamma. Ofta kan elever känna sig ignorerade av andra 
i skolan eller i hemmet och skolsköterskan kan då vara en av få som kan se deras 
positiva egenskaper. Skolsköterskor beskriver att de försöker förstärka elevernas 
positiva egenskaper för att hjälpa dem att ta sig igenom oro samt stärka deras 
självrespekt- och självuppfattning (Barnes, Courtney, Pratt & Walsh,  2004).  
 
Skolsköterskans arbete ska utgå från en värdegrund som bygger på en humanistisk 
människosyn. Det är viktigt att visa respekt för patientens autonomi, integritet och 
värdighet. I det hälsofrämjande arbetet är det viktigt att kunna känna igen och aktivt 
förebygga hälsorisker och om problem föreligger kunna motivera till förändrade 
livsstilsfaktorer. Skolsköterskan ska också kunna förmedla kunskaper och stödja 
patienter och närstående genom individuellt stöd eller i grupp med syftet att främja 
hälsa och att förhindra ohälsa (Socialstyrelsen, 2005a). Skolsköterskans undervisning i 
grupp av elever ger en ökad kunskap och en trygghet i att söka stöd hos skolsköterskan 
(Barnes, Courtney, Pratt & Walsh,  2004). I kompetensbeskrivningen för skolsköterskor 
anges hälsofrämjande arbete på individ- och gruppnivå. Därtill ska eleven få hjälp att 
uttrycka sina informationsbehov för att göra sig delaktig i sin hälsa och få stöd för att 
uppnå utbildningens mål och hälsosamma levnadsvanor (Riksföreningen för 
skolsköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2011) 
 
Socialstyrelsen (2004) anger att det är viktigt för skolsköterskan att försöka få en 
föreställning om hur elevens psykiska välbefinnande är samt att kartlägga hinder för 
dennes utveckling. Hinder kan exempelvis vara begränsningar i barnets förutsättningar, 
skolans pedagogik, miljöförhållande, riskfyllda levnadsvanor och psykiska eller sociala 
problem (Socialstyrelsen, 2004). Skolsköterskornas hälsofrämjande roll är att förmedla 
kunskaper i hälsa genom individuell rådgivning och genom undervisning i 
klassrummen. Efter detta arbete ser skolsköterskorna en positiv trend, då besöken 
minskar. Dock upplever de att det är en stor utmaning att få tiden att räcka till för att 
förbereda och söka nytt material att använda i det hälsofrämjande arbetet (DeSocio, 
Stember & Schrinsky, 2006).  
 
I en studie av Barnes, Courtney, Pratt och Walsh (2004) framkommer att skolsköterskor 
till en början upplever att det är svårt att identifiera sig i sin roll och komma in i 
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skolmiljön och bli accepterade. Detta leder till en isolerad miljö och att arbeta på detta 
sätt är ett ständigt återkommande ämne bland skolsköterskorna. De upplever både 
fysisk isolering på grund av att de är de enda som arbetar med skolhälsovård i skolan, 
men också psykiskt då de har sin tystnadsplikt. De hälsosamtal som skolsköterskor har 
med elever kan ibland upplevas psykiskt påfrestande och då saknar de någon att 
ventilera med. Att få ventilera är något skolsköterskor upplever som värdefullt. 
Effekterna av den isolerade rollen är tydlig i skolsköterskornas berättelser där de 
betonar att det finns ett behov av nätverk för en inbördes diskussion (Barnes et al., 
2004).  

Hälsa 
Eriksson (1996) definierar hälsa som ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och 
känsla av välbefinnande, men inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom. Hälsa är 
någonting ursprungligt och naturligt hos människan och bör ses i ett 
helhetssammanhang. Det finns någonting mer än hälsan, en helhet som innebär själva 
livet, hälsa kan således inte bortses utan är en del av livet. Hälsan har inte någon 
betydelse om inte själva livet har en mening. Hälsa är inte ett statiskt tillstånd utan är i 
ständig rörelse. Ohälsa kan uppstå då en människa möter olika slag av hinder och med 
större eller mindre framgång försöker bemästra dessa. Eriksson (1996) menar på att det 
finns tre övergripande perspektiv/faktorer som beskriver hälsa. Det första perspektivet 
är helheten, som består av kropp, själ samt ande och utgör den hela människan. Det 
andra perspektivet är relativiteten, som innebär att det inte finns några korrekta mått på 
hälsan. Hälsan är olik från person till person och från kultur till kultur. Det tredje 
perspektivet kan också ses som ett individuellt och personligt perspektiv, där varje 
person är sin egen referens på hälsa. Maximal hälsa existerar då just den enskilda 
människan i fråga befinner sig väl (Eriksson, 1996). 
 
När vården bygger på en helhetssyn tillgodoses alla aspekter av människan och inte 
bara det hälsohinder som förekommer. Helhetssynen innefattar också en helhetssyn på 
livet. Människan ska inte enbart ses som en biologisk varelse, utan som en person med 
livsvilja, hopp, önskningar, fantasi, tankar, känslor, tro, drömmar och med en vilja att 
kunna skapa sitt egna liv (Eriksson, 2000). Eriksson (1997) menar att vård ska bygga på 
en helhetssyn för att tillgodose alla aspekter av människan. För att vården och dess 
kontext samt personal ska kunna tillämpa detta bör de som arbetar tillsammans ha 
gemensamma intressen och synsätt för att arbetet ska kunna styras till gemensamma 
mål. Detta arbetssätt beskrivs som tvärvård eller tvärvårdsverksamhet det vill säga det 
sker en gränsöverskridning emellan professioner. Tvärvårdsverksamhet kan innebära att 
de olika yrkeskategorierna tillsammans löser problem och utvecklar nya vårdmodeller, 
ett så kallat grupparbete, vilket också är vanligt inom vården. I ett grupparbete arbetar 
de olika professionerna ihop och ansvarar gemensamt för patientens helhetsvård. Det 
kan vara tänkvärt i tvärvårdsverksamhet att ha gemensamt språk, gemensamma 
referenser och strategier så att vården fokuserar på helhetsbilden av människan 
(Eriksson, 1997). 
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PROBLEMFORMULERING 

Barn och ungdomars hälsa ska förebyggas och främjas långsiktigt. I skolan kan 
specifika insatser sättas in för att uppnå detta. Statistik visar dock att många svenska 
skolbarn i tonåren inte bedömer sin hälsa som god. År 2010 kom den nya skollagen och 
med den kravet att skolorna ska ha en elevhälsa som tillsammans ska arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens 
mål. Skolsköterskan ska enligt sin kompetensbeskrivning samarbeta med övriga 
yrkesprofessioner inom elevhälsan och ta tillvara den samlade kompetensen. Enligt 
tidigare forskning förefaller dock skolsköterskorna ofta uppleva arbetet som ensamt och 
sakna ett nätverk.  
 
Problemområdet finns också studerat ur elevhälsans perspektiv där samarbetet belyses 
ur de olika professionernas synvinklar. Där framkommer att det finns oklarheter kring 
hur samarbetet ska bedrivas. Det finns få studier som enbart belyser skolsköterskors 
perspektiv av samarbetet inom elevhälsan. För att kunna utveckla samarbetet inom 
elevhälsan behövs kunskaper ur skolsköterskors perspektiv vilket fokuseras i denna 
studie.  

SYFTE 

Studiens syfte var att belysa skolsköterskors erfarenheter av att samarbeta med övriga 
medarbetare inom elevhälsan för att främja hälsa. 

METOD 

I denna studie har en kvalitativ metod med induktiv ansats använts där datamaterialet 
analyserats med en kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman 
(2004). Den induktiva ansatsen i detta arbete innebär en objektiv och förutsättningslös 
analys av skolsköterskors berättelser om sina erfarenheter av att samarbeta med 
medarbetare inom elevhälsan. Den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att tolka text 
som sedan kan presenteras i form av kategorier och/eller teman på olika 
abstraktionsnivåer. Tolkningen kan ske på antingen manifest eller latent nivå. I denna 
studie har tolkningen skett på en latent nivå, vilket innebär att det underliggande 
budskapet i datamaterialet tolkats (Graneheim och Lundman, 2004). 

Urval 
För att få tillträde till forskningsfältet skickades informationsblad ut till 
verksamhetschefer/rektorer på gymnasie- och högstadieskolor i sju mindre kommuner i 
Västsverige. I informationsbladet presenterades studiens syfte och tillvägagångssätt 
(bilaga 1) samt en förfrågan om att ta kontakt med skolsköterskan på berörd skola. 
Inklusionskriteriet för deltagandet i studien var att skolsköterskorna ska arbeta inom en 
samlad elevhälsa och ha minst ett års erfarenhet av det arbetet. När skriftligt tillstånd 
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erhållits från verksamhetschef/rektor tillfrågades och informerades 20 skolsköterskor 
via e-post (bilaga 2). Av dessa tackade åtta ja till att delta och tolv avböjde på grund av 
tidsbrist eller brist på intresse. De som tackade ja kontaktades via telefon för att boka en 
tid för intervju.   Skolsköterskorna fick innan intervjun skriftligen ge sitt samtycke till 
deltagandet (bilaga 3). 
 
Samtliga skolsköterskor var kvinnor och legitimerade sjuksköterskor med 
specialistutbildning inom olika områden. Fyra var distriktssköterskor, två var 
skolsköterskor och två var barnsjuksköterskor. Antal yrkesverksamma år inom 
skolsköterskeyrket varierade från 2-35 år. Skolsköterskorna arbetade i skolor med 
elever från förskoleklass till årskurs nio eller med elever i gymnasiet. Antalet skolor de 
arbetade på varierade från 1-3 och antalet elever de hade hand om var cirka 270- 600 
elever. Totalt kom åtta skolsköterskor att ingå i studien.   
 

Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av kvalitativ forskningsintervju enligt en modell beskriven 
av Kvale och Brinkman (2009). Detta innebär att försöka förstå och få fram nyanserade 
beskrivningar av intervjupersonens livsvärld för att sedan kunna tolka dess mening. 
Detta uppnås genom att vara följsam och flexibel mot deltagarna under intervjuns gång 
samt att ställa korta, enkla och öppna frågor (Kvale & Brinkman, 2009). För att uppnå 
en trygg och ostörd miljö bestämdes platserna för intervjuerna av varje skolsköterska. 
En lättsam konversation skedde innan intervjun för att skapa en behaglig atmosfär och 
för att intervjuaren och deltagaren skulle känns sig bekanta med varandra. För att 
deltagarna inte skulle känna ett underläge var endast en av författarna närvarande vid 
intervjutillfället. Varje intervju startades med att presentera studiens syfte och 
tillvägagångssätt. Skolsköterskan fick tillfälle att ställa frågor och ta upp funderingar 
kring studien och deltagandet. Alla intervjuer utgick från fyra öppna frågor (Bilaga 4). 
Följande frågor ställdes; Vilka yrkesföreträdare samarbetar du med i ditt arbete? 
Beskriv ditt samarbete med övriga medarbetare inom elevhälsan? Har du tillsammans 
med övriga medarbetare några särskilda arbetssätt för att främja och förebygga hälsa? 
Finns det något mer du skulle vilja tillägga om samarbetet inom elevhälsan? Under 
intervjun ställdes även följdfrågor till skolsköterskorna som exempelvis; Har du fler 
exempel på detta? Vad anser du om det?  Slutligen avslutades intervjun med att samla 
in bakgrundsdata om skolsköterskan. Intervjuerna varade mellan cirka 20-45 minuter. 
Samtliga intervjuer spelades in som en ljudfil på en iPad eller iPhone med applikationen 
röstmemon. Intervjuerna var av god ljudkvalité, vilket gjorde lätt att höra och inga 
missförstånd uppstod vid transkriberingen. Författarna utförde och transkriberade fyra 
intervjuer vardera. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant samma dag som de 
utfördes för att författarna skulle ha de färska i minnet.  

Analys 
Datamaterialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys utifrån en modell 
beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Datamaterialet lästes igenom både 
enskilt och gemensamt upprepade gånger. På så vis skapades en helhetsbild av det 
insamlade datamaterialet. Det material som inte besvarade syftet exkluderades. Sedan 



10 
 

identifierades meningar och stycken som svarade på syftet och hade ett sammanhang, 
det vill säga meningsenheter. Meningsenheterna kondenserades för att få datamaterialet 
kortare och mer lätthanterligt, men utan att gå miste om den centrala innebörden.  
Sedan abstraherades de kondenserade meningsenheterna och namngavs med koder. 
Därefter jämfördes koderna för att synliggöra skillnader och likheter. Slutligen 
sammanfogades de koder med liknande innehåll till underkategorier. De 
underkategorier med liknande innehåll sammanfördes och resulterade i tre kategorier. 
Dessa kategorier utgjorde det underliggande budskapet som tolkats i materialet. 

Etiska överväganden 
Studien har följt forskningsetiska principer enligt det samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). Både skriftlig och muntlig information gavs 
till deltagarna om studiens syfte och tillvägagångssätt. Deltagandet var frivilligt och 
kunde avbrytas när som helst om så önskades utan att ange orsak. Deltagarna har 
skriftligen fått ge sitt samtycke till att delta i studien (bilaga 3). Insamlat material och 
personuppgifter har behandlats konfidentiellt för att obehöriga inte ska kunna ta del av 
det. Intervjuerna spelades in via iPhone och iPad och har direkt överförts till en 
lösenordsskyddad dator som förvarats säkert. Endast författarna har haft tillgång till det 
insamlade materialet samt personuppgifter, och även detta har förvarats på 
lösenordsskyddade dator. Deltagarna har avidentifierats så att utomstående inte ska 
kunna urskilja enskilda deltagare i studien. Insamlat datamaterial kommer enbart att 
användas till den här studien och sedan förstöras på ett säkert sätt när studien blir 
godkänd. Deltagarna har informerats om att studien ska presenteras i form av en 
magisteruppsats vid Högskolan i Skövde. Enligt lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor (SFS 2003:460) behövdes inte ett godkännande från en etisk 
nämnd då denna studie utförts inom ramarna för högskoleutbildning på avancerad nivå. 
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framträdde tre kategorier med sju underkategorier. 
Kategorierna som identifierats presenteras nedan enligt tabellen.  
 
Tabell 1. Presentation av kategorier och underkategorier som baseras på skolsköterskors 
utsagor om samarbetet med medarbetare inom elevhälsan. 
 
 
Kategorier 
 

 
Underkategorier 

  
Väletablerat team-work  
 
 
 
 
 
 
 
Tillgång till medarbetare 
 
 
 
 
Avsaknad av långsiktig planering 
 
 

 
Olika kompetenser kompletterar 
varandra  
 
Regelbundna träffar 
 
Känner varandra väl  
 
 
Geografisk närhet underlättar  
 
Psykolog och läkare lättillgängliga 
 
 
Tydliggöra vem som gör vad 
 
Ständiga brandkårsutryckningar 
 
 

 

Väletablerat team-work 
Väletablerat team-work handlar om ett gott och väl fungerande samarbete. Detta 
innefattar att olika kompetenser kompletterar varandra, regelbundna träffar anordnas 
samt att de känner varandra väl.   

Olika kompetenser kompletterar varandra  
Olika kompetenser kompletterar varandra genom att allas kunskaper och erfarenheter 
tas till vara för att skapa en helhetsbild av eleven eller klassen. De olika 
yrkeskategorierna arbetar parallellt med varandra för att få detta helhetsperspektiv. 
Skolsköterskorna berättar att kuratorer och specialpedagoger kan arbeta i en klass för 
att se hur klassrumssituationen ser ut, medan skolsköterskor arbetar med hälsosamtal 
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för att få den enskilda individens tankar. Sedan samlas de i elevhälsan för en gemensam 
utvärdering. Även kartläggningar av elever med upplevda problem sker på liknande vis 
där de olika yrkeskategorierna arbetar med var sitt perspektiv på eleven för att sedan 
väva samman detta och skapa en helhetsbild. När samarbetet sker kring en elev är det 
inte ovanligt att denne har svårigheter med medicinska, psykologiska och psykosociala 
problem. Fördelarna är då att kunna arbeta tillsammans med alla yrkeskategorierna 
inom elevhälsan.  
 

Det som är bra, det är ju att man kan ta tillvara alla….alla yrkeskategorier, man 
jobbar ju med olika saker, och då kan man jobba på ett bättre sätt runt eleven, då 
ser man hela eleven så att säga, man hjälps åt på alla plan, det tycker jag är en 
fördel, än att man bara jobbar på en sak, utan med hela eleven…  

 
Medarbetarna inom elevhälsan respekterar varandras kunskapsområden och arbetar inte 
med sådant som inte tillhör den egna professionen. Det innebär att se sina egna 
begränsningar och styrkan hos andra så att eleven får adekvat hjälp. Skolsköterskorna 
menar att elevhälsans styrka är att det finns olika kompetenser samt saker och ting kan 
ses med olika ögon och ur olika infallsvinklar.  

Regelbundna träffar 
Skolsköterskor upplever att regelbundna träffar inom elevhälsan är betydelsefulla. Detta 
för att tid avsätts för att utarbeta handlingsplaner och annat samt stärka teamkänslan. På 
dessa möten avhandlas olika ärenden av varierande allvarlighetsgrad. Ibland kan det 
vara brådskande ärenden som när en elev mår dåligt och snabba insatser krävs för att 
förhindra ohälsa. Då är det viktigt att en handlingsplan utformas. Ibland kan det vara 
elevhälsoteamet själva som behöver diskutera olika ärenden i arbetsgruppen med 
chefen. Studiebesök görs ibland för att stärka teamkänslan eller för att erhålla nya 
kunskaper.  
 

…det kan vara information om vad som händer i ledningen i kommunen, eller 
andra saker som sker och sen kan det vara övriga frågor, eller handlingsplaner 
som vi jobbar med, vi kanske åker iväg på studiedag och då pratar vi om det. 

 
Skolsköterskorna menar att de olika mötena har betydelse för elevhälsan där 
skolsköterskan tillsammans med sina medarbetare kan avhandla ärenden i stort och i 
smått. Att träffas på detta vis ger en trygghet i att kunna diskutera olika problem med 
sina medarbetare men även utrymme för att planera verksamheten genom att utarbeta 
exempelvis målsättningar. Mötena stärker elevhälsans roll och teamet i sig när alla är 
delaktiga och vet vilken riktning arbetet ska ske i.  
 

…sen så har vi ju även avsatt tid, p-team kallar vi det, där vi sitter liksom och tar 
upp de ärenden och dom elever vi känner att kanske att vi är lite extra oroliga för, 
om vi ska planera eller sådär för något möte eller om det har varit något möte 
eller så med någon elev och vilka insatser vi behöver göra och så. 
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Känner varandra väl  
Skolsköterskorna upplever att medarbetarna inom elevhälsan känner varandra väl då de 
ofta arbetat tillsammans i många år. Detta har lett till en öppen dialog som möjliggör att 
de kan diskutera frågor, men även sådant som de inte är överens om. Öppenheten bidrar 
till att alla är delaktiga och får känna att de har en betydelsefull roll och en i gruppen. 
Skolsköterskorna menar att detta även leder till att medarbetare stannar kvar på sina 
tjänster och trivs bra i arbetsgruppen. 
 

…vi känner varandra väl, och vi har jobbat, flera av oss har jobbat många år 
ihop, så det är inga problem, det är hur lätt som helst och ringa och fråga en grej 
eller be om hjälp och så, så allt funkar bra kan jag tycka. 

 
Skolsköterskorna anser att det är en fördel att ha arbetat ihop som en grupp en längre 
period då det oftast tar tid att få gruppen att samarbeta tillsammans på ett bra sätt. De 
menar att omorganisationer och hög omsättning av personal gör att samarbetet annars 
kan stanna upp. 

Tillgång till medarbetare 
Tillgång till medarbetare handlar om förutsättningar som behövs för att samarbetet 
mellan parterna ska fungera. Detta innefattar att geografisk närhet underlättar samt att 
psykolog och skolläkare är lättillgängliga.  

Geografisk närhet underlättar  
För skolsköterskorna innebär en geografisk närhet att alla medarbetare i elevhälsan har 
sina arbetsplatser placerade nära varandra på ett plan, vilket underlättar samarbetet. 
Denna närhet gör att skolsköterskorna har daglig kontakt med övriga medarbetare inom 
elevhälsan. Detta ger utrymme för dialog där skolsköterskorna stämmer av med övriga 
medarbetare om dagens agenda. Närheten till varandra möjliggör också ett mer öppet 
klimat mellan skolsköterskor och övriga medarbetare. Det är lätt att komma förbi och ta 
kontakt för att utbyta tankar och idéer med varandra. Det underlättar även att lösa 
mindre problem snabbt och tider behöver inte bokas, utan mycket avhandlas direkt. 
Närheten till varandra ger också möjlighet för elevhälsan att kort stämma av och 
uppdatera sig om hur stämningen upplevs på skolan eller hur det är i en klass utan att ta 
upp specifika elever.  
 

Sen den här möjligheten till geografiskt samarbete, det är inte att underskatta. Det 
löser så mycket, det här informella, att vi har dörrarna öppna. Vi har löst massor 
med saker som inte behöver pricka in och boka tider för och så. 

 
Skolsköterskor upplever att det ger elever fördelar att elevhälsan sitter geografiskt nära. 
Vid hälsosamtal med eleven kan det framkomma bekymmer som kräver annan 
kompetens än skolsköterskans, exempelvis från kuratorn. Genom närheten kan 
skolsköterskorna enkelt och snabbt ta sig till kuratorn och eleven behöver inte gå över 
skolgården till en annan plats.  
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Psykolog och skolläkare lättillgängliga 
Skolsköterskor upplever att psykolog och läkare är lätta att få tag i även om de inte är 
stationerade på skolan. Samarbetet med psykolog sker oftast på de regelbundna 
elevhälsoträffarna som sker cirka en gång i månaden, eller när denne kommer extra vid 
utredningar. Där kan skolsköterskorna rådfråga om exempelvis utredningar som 
eventuellt behöver göras på en elev. Skolsköterskorna menar att det är lätt att ringa till 
skolpsykologen, sms:a eller e-posta om de har frågor och funderingar även om denne 
befinner sig på annat håll. Skolsköterskorna samarbetar även sinsemellan genom att 
vara flexibla och dela på bokningsbara tider med psykologen. Ibland kan det vara en 
skolsköterska som har extra mycket att rådfråga och då byts tider eller ändras så att de 
problemen kan lösas.  
 

När det även gäller psykologen och skolläkaren så kan vi ju ringa till dom när 
som helst dom har vi ju tillgång till varje dag om det skulle vara så, man kan ju få 
tag på dom även om de jobbar på andra håll också då. 

 
Skolsköterskorna får regelbundna besök av skolläkaren några gånger per termin och 
vissa varannan vecka. Samarbetet sker genom att skolläkaren och skolsköterskan 
diskuterar medicinska frågor och funderingar. Dessa besök anses tillgodose de behov 
som skolsköterskorna har av skolläkaren när det gäller arbetet kring elever. 
Skolsköterskorna menar även att skolläkaren är lätt att få tag i genom samtal, sms och 
e-post om ytterligare behov finns. Skolsköterskorna anser att läkare och psykolog är 
måna om att vara lättillgängliga och inte drar sig undan.  

Avsaknad av långsiktig planering 
Avsaknad av långsiktig planering handlar om bristande organisering och förutsägbarhet 
i arbetet. Detta innefattar behov av att tydliggöra vem som gör vad och ständiga 
brandkårsutryckningar.  

Tydliggöra vem som gör vad 
Skolsköterskorna upplever att det behöver tydliggöras vem som ska göra vad och vilken 
funktion alla ska ha inom elevhälsan. Tydliga riktlinjer och PM efterfrågas för en ökad 
klarhet inom elevhälsan och dess arbetssätt. Skolsköterskorna anser det viktigt att veta 
hur de ska arbeta och vilka mål elevhälsan ska ha. Brist på tydlig arbetsbeskrivning gör 
att samarbetet försvåras då medarbetare ibland skjuter ifrån sig arbetsuppgifter, ingen 
vill ta sitt ansvar. När detta sker menar skolsköterskorna att det handlar om att ingen 
egentligen vet hur de skall arbeta med uppgiften. Att ha fungerande riktlinjer och PM 
anses viktigt för att det hälsofrämjande och långsiktiga arbetet ska fungera och inte gå 
förlorat på grund av obefintliga arbetsbeskrivningar. 
 

Man kanske egentligen skulle gå igenom hur vi ska jobba, när man startar på 
hösten tillexempel att man lägger upp en plan, hur vi ska jobba, vad man har för 
mål, vad man kan göra, vilka roller man har och vad man ska göra i den rollen, 
bena ut det hela, det tror jag vore jätte jätte bra, men, så skulle jag vilja jobba i 
alla fall! 
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Ständiga brandkårsutryckningar 
Akuta punktinsatser och avsaknad av förebyggande och hälsofrämjande arbete är en del 
av vardagen för skolsköterskorna. Dessa punktinsatser anses som arbetsamma och 
tidskrävande, något de vill komma ifrån. De anser att arbetet med övrig elevhälsa ska 
inrikta sig på att förebygga ohälsa, innan det går så långt att eleven mår dåligt.  
 

Nu har det hänt någonting! Nu måste du göra det här!  Det blir det här att släcka 
bränder. Det blir inte något genomtänkt… man får göra sitt bästa just i den 
situationen, med just de här reflektionerna dit kommer man aldrig till, hur ska vi 
göra nästa gång det blir såhär eller? 

 
Skolsköterskorna upplever att arbetet med övrig elevhälsa, gällande punktinsatser 
ibland inte känns genomtänkt, och att de får göra sitt bästa av situationen. De menar att 
de skulle vilja att det fanns information om hälsa och hur eleverna kan göra för att må 
bra, redan i tidiga skolåldern. Redan i förskoleklass behövs samtal om hur eleven kan 
göra för att må bra. Detta anser skolsköterskor skulle ge positiva resultat såsom att 
eleverna trivs i sin klass, vilket leder till lugnare klimat och att de presterar bättre. 
Skolsköterskorna har haft lektioner och arbeten där aktuella hälsofrågor diskuterats 
varpå det gett goda resultat såsom lugnare klimat i klassen. Genom sådana insatser i 
samarbetet med kollegor från elevhälsan kan framtida ohälsa förebyggas, vilket kan 
förhindra punktinsatser. 

 
…jag tror man skulle jobba, inte bara på dem här brandkårsutryckningarna, utan 
kanske mer innan det händer något, mer förebyggande, tror jag… man kanske 
behöver jobba mer tillsammans förebyggande innan de här sakerna händer. 

 
Skolsköterskorna menar att om det långsiktiga arbetet ska fungera behöver förändringar 
ske. Dels behövs gemensam reflektion över sättet att arbeta och dels behövs en plan för 
hur de ska agera mot och förhindra brandkårsutryckningar. Skolsköterskorna anser även 
att det långsiktiga arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser inte ska 
stanna hos elevhälsan utan även ske i klassrummen för att tillslut genomsyra hela 
skolan. Detta långsiktiga samarbete kan bidra till att eleverna generellt mår bättre varpå 
punktinsatserna förhoppningsvis minskar. 
 
Skolsköterskorna upplever att brist på kännedom om eleven resulterar i 
brandkårsutryckningar. De menar att när elever inte hänger med i undervisningen utan 
stannar hemma leder detta till att de inte klarar sina mål och först då sätts insatserna in. 
Insatserna anses behövas sättas in tidigare, genom att inhämta bakomliggande orsaker. 
Redan vid första frånvaron bör eleverna fångas upp av elevhälsan och en utredning 
påbörjas om orsaken. När orsaken är känd ger det en möjlighet att skapa en långsiktig 
förebyggande plan om hur eleven ska nå sina kunskapsmål.  
  
När skolsköterskorna upptäcker elever med svårigheter och tar hjälp av övriga 
medarbetare inom elevhälsan kan de ibland uppleva att de blir bortglömda. När arbetet 
väl har startat med eleven uteblir återkopplingen till skolsköterskorna som först 
initierade utredningen kring eleven. Detta leder till att samarbetet som först skulle 
förebygga ohälsa för eleven inte blir av och skolsköterskorna får istället jaga 
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återkopplingen från kollegorna och själv försöka få ett möte för framtida planering. Det 
långsiktiga arbetet med elever blir då sporadiskt och utan kontinuitet. 

Resultatsammanfattning 
De erfarenheter som framkommer i resultaten är att ett väletablerat team-work och en 
god tillgång till medarbetare främjar ett gott samarbetet inom elevhälsan. Det 
väletablerade team-work skapas genom att medarbetarna känner varandra väl och har 
arbetat tillsammans länge samt att de träffas regelbundet via sina teammöten. På så vis 
utvecklas ett väl inarbetat arbetssätt där de olika professionerna kompletterar varandra 
och skapar en helhet kring eleven. Skolsköterskorna upplever också att tillgången till 
medarbetarna är god då samtliga inom elevhälsan finns lättillgängliga.  Det framgår 
dock att det långsiktiga arbetet med att främja hälsa skulle kunna förbättras genom 
tydligare riktlinjer som anger hur samarbetet ska bedrivas och vilka gemensamma mål 
medarbetarna ska arbeta mot. Ständiga brandkårsutryckningar anses vara tidskrävande, 
vilket också är en bidragande faktor till att det långsiktiga arbetet blir lidande. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa skolsköterskors erfarenheter av att samarbeta med 
övriga medarbetare inom elevhälsan. Som datainsamlingsmetod ansågs därför kvalitativ 
forskningsintervju lämplig då den syftar till att få fram nyanserade berättelser. Därefter 
analyserades insamlat datamaterial med kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 
ansats enligt en modell av Graneheim och Lundman (2004). För att påvisa studiens 
trovärdighet diskuterades begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 
 
Med kvalitativ innehållsanalys kan variationer belysas i ett datamaterial som inhämtas 
genom intervjuer.  Valet av deltagare med varierade erfarenheter är därför av betydelse 
(Graneheim och Lundman, 2004). Inklusionskriteriet för denna studie var 
yrkeserfarenhet på minst ett år. Detta ansågs räcka för att skolsköterskorna skulle ha 
erfarenhet från samarbetet inom elevhälsan. Skolsköterskorna som deltog i studien 
arbetade på olika skolor i olika kommuner inom Västra Götaland. Deltagarnas 
erfarenheter skiljde sig åt vad gällde antal år som yrkesverksam skolsköterska, antal 
skolor och antal elever.  Samtliga skolsköterskor som deltog hade specialistexamen 
inom hälso- och sjukvård med olika inriktningar mot barn och ungdomar och arbetade 
heltid. Således bidrog deltagarna med olika erfarenheter, vilket gav variationer i 
datamaterialet. Totalt kontaktades 20 deltagare varav åtta tackade ja. Samtliga var 
kvinnor, vilket inte bör påverka resultatets giltighet då det avspeglar de verkliga 
förhållandena gällande könsfördelningen inom yrket. Eventuellt skulle resultatet få en 
större variation om manliga deltagare intervjuats i studien. Möjligtvis skulle detta leda 
till att resultatet fått andra aspekter belysta av ämnet. På de skolor som kontaktades 
arbetade inga manliga skolsköterskor. Genusaspekten var i denna studie inte något som 
var av intresse att undersöka. 
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När författarna utförde intervjuerna spelades dessa in som ljudfiler och var av god 
ljudkvalité. Detta gjorde det lätt att höra och inga missförstånd uppstod vid 
transkriberingen, vilket anses av författarna bidra till en högre tillförlitlighet. För att 
deltagarna skulle känna sig trygga och inte känna ett underläge var endast en av 
författarna närvarande vid intervjutillfället. Plats för intervjun valdes av deltagarna för 
att intervjumiljön skulle kännas trygg och lugn samt för att sitta ostörda.  En lättsam 
konversation skedde innan intervjun för att skapa en behaglig atmosfär och för att 
intervjuaren och deltagaren skulle känns sig bekanta med varandra. Genom att 
författarna gjort dessa ställningstaganden med hänsyn till studiens deltagare har detta 
troligtvis bidragit till ärliga och uttömande berättelser. Samtliga intervjuer utgick från 
en frågeguide (bilaga 4) med öppna frågor för att deltagarna skulle tala fritt utifrån sina 
egna erfarenheter. Under intervjun ställdes även följdfrågor som exempelvisvis kan du 
berätta mer för att få deltagarna att utveckla sina berättelser. Följdfrågorna som ställdes 
under intervjuerna varierade, dels på grund av deltagarnas olika berättelser, men också 
på grund av att det var två olika intervjuare. Detta anses som positivt av författarna då 
det fångar upp olika variationer av deltagarnas erfarenheter av att samarbeta. Deltagarna 
hade mycket att berätta om ämnet och gav uttömmande svar på frågorna, varpå ett stort 
datamaterial erhölls.  Alla interjuver transkriberades ordagrant där även tystnad, suckar 
och skratt noterades sådant som kan ha betydelse för det underliggande budskapet i 
meningarna som sägs.  
 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) anses tillförlitligheten öka då författarna har en 
öppen dialog under analysarbetet. Diskussion mellan författarna har förts under hela 
analysarbetet och möjliggjort en öppenhet kring exempelvis likheter och skillnader i 
datamaterialet, samt i kodning och kategoribenämningar. Ett kritiskt moment i analysen 
kan vara att välja ut passande meningsenheter då det finns risk att innebörden går 
förlorad. Är meningsenheterna för stora kan de bli svåra att hantera då de kan innehålla 
flera underliggande meningar. Efter upprepad läsning av datamaterialet framträdde 
meningsenheterna tydligt och ansågs vara lagom stora då de innehöll framträdande 
budskap. Skolsköterskorna visade stor entusiasm för ämnet genom att ibland komma in 
på sidospår. Detta svarade tyvärr inte på syftet och fick plockas bort under 
analysarbetet. Trots att datamaterial exkluderats ansågs det dock finnas tillräckligt att 
analysera. Författarna har diskuterat risken med att plocka bort irrelevant material då 
det exempelvis skulle kunna bedömas av någon annan som relevant för studien. 
Exkludering av irrelevant datamaterial anses dock av Graneheim och Lundman (2004) 
öka studiens trovärdighet. 
 
Granheim och Lundman (2004) menar att förförståelsen kan påverka författarnas 
tolkning under analysprocess och färga resultatet. Författarna har varit medvetna om 
detta när de gått in i analysarbetet. För att i största möjligaste mån undvika att resultatet 
skulle färgas av författarnas förförståelse har de verkat opartiska och visat en öppenhet 
för datamaterialet.  Författarna har hela tiden återgått till datamaterialet för att intyga 
sig om att inga obetänksamma slutsatser tagits. En etablerad forskare (M.S.) som inte 
tidigare varit engagerad i analysarbetet granskade slutligen kategorisystemet och en del 
klargöranden gjordes.  
 
Överförbarhet innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) huruvida resultatet och 
metoden kan överföras till en annan grupp eller situation. För att ge läsaren tillfälle att 
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göra denna bedömning har urvalet, deltagare, datainsamling och analys beskrivits väl. 
Genom att förtydliga resultatet med citat ges även läsaren möjlighet att själv kunna göra 
en alternativ tolkning och bedömning av huruvida resultatet kan överföras till en annan 
kontext (Graneheim och Lundman, 2004). Författarna anser således att resultatet inte är 
överförbart till alla elevhälsoteam utan det är upp till läsaren att göra den bedömningen.  

Resultatdiskussion  
Av resultaten framkommer att ett väletablerat team-work är avgörande för samarbetet 
inom elevhälsan. När allas kunskaper inom elevhälsan tas tillvara skapas en helhetssyn 
kring eleven. Eriksson (1997) beskriver att människan ska ses med en helhetsyn där alla 
aspekter tillgodoses. När detta uppnås grundas vården på en helhetssyn och inte bara på 
det hälsohinder som förekommer. Resultaten tydliggör att elevhälsans styrka är de olika 
kompetenserna och eleven ses då ur olika aspekter. Exempelvis kan kuratorer och 
specialpedagoger arbeta i en klass för att se hur klassrumssituationen ser ut. 
Skolsköterskor arbetar då samtidigt med hälsosamtal och får då den enskilda individens 
tankar. Efter dessa kartläggningar samlas elevhälsan för en gemensam utvärdering. När 
skolsköterskor samarbetet med andra professioner inom skolan blir det en viktig 
funktion för att elevhälsan ska vara tillgänglig men också för att upptäcka ohälsa tidigt 
(Clausson, Köhler & Bergs, 2008). Eriksson (1997) framhåller idéen om 
tvärvårdsverksamhet vilket beskriver ett arbetssätt där det sker en gränsöverskridning 
mellan professioner. Tvärvårdsverksamhet innebär att de olika professioner tillsammans 
löser problem i grupp, vilket är ett vanligt samarbete inom i vården (Eriksson, 1997). 
Således verkar också tvärvårdsverksamhet tillämpas inom elevhälsan genom ett 
väletablerat team-work, detta leder till att eleven fångas upp och ses ur ett 
helhetsperspektiv. När elevhälsan arbetar utifrån dessa aspekter, skulle detta kunna ge 
ett framgångsrikt sätt för att förhindra ohälsa.   
 
Av resultaten framgår det att regelbundna möten stärker elevhälsans team-work. Detta 
genom att alla blir delaktiga och vet vilken riktning arbetet ska ske i. Detta är i linje 
med tidigare forskning. När interaktion sker i en grupp utvecklas ett gemensamt 
meningsskapande. Meningsskapande avser att kommunicera, men ger också möjlighet 
för ett arbetslag att utveckla sina arbetsuppgifter. Detta gör att känslan av tillhörighet 
delas av alla i teamet i högre eller lägre grad (Hansson, 1998).  Detta är i linje med 
Apkers et al. (2006) studie där kommunikation återigen framhålls som en viktig faktor i 
ett samarbete och är nödvändig för att erhålla framgångsrika resultat. När ett team 
samarbetar likt ett interprofessionellt och/eller ett transprofessionellt team, genomsyras 
arbetet av gemensamma planeringar, tät kommunikation och en samordnad 
arbetsprocess. Detta leder till ett effektivt samarbete som bygger på öppenhet och 
pålitlighet (Thylefors, Persson & Hellström, 2005). Därför är det betydande med 
interaktion och kommunikation inom ett team-work. 
 
Av resultaten framkommer att i ett väletablerat team-work är det viktigt att när det sker 
omorganisationer eller när det är en hög omsättning av personal kan samarbetet störas 
påverkas negativt. En tidigare studie visar att omorganisationer är något som 
medarbetare inom en grupp inte har någon kontroll över, och ibland byts personal ut 
(Kvarnström, 2008). När ny personal kommer in i gruppen upplevs en bristande samsyn 
som en svårighet. Om inte alla i gruppen får samma information uppstår ojämn 
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spridning av kunskap, vilket gör det svårare att samarbeta på ett effektivt sätt 
(Kvarnström, 2008). När nya medarbetare anställs behöver de enkelt kunna ta del av 
gruppens arbetssätt för att komma in i sin nya roll. Således kan det vara av betydelse för 
samarbetet, så att det inte stannar upp och förhindrar att värdefull tid går förlorad i det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 
 
Resultaten tydliggör att skolsköterskor även anser att en öppen dialog bidrar till ett 
väletablerat team-work. När medarbetarna kan diskutera sådant de är eller inte är 
överens om bidrar det till ett gott samarbete. Denna öppenhet innebär att skolsköterskor 
upplever sig delaktiga och att de har en betydande roll i teamet. Skolsköterskorna 
menar att det goda samarbetet även leder till att medarbetare stannar kvar på sina 
tjänster och trivs bra i arbetsgruppen. Detta skiljer sig från tidigare forskning där 
svårigheter inom team konstateras. Medarbetarna kan uppleva att det är svårt att ta upp 
ärenden till diskussion när övriga medarbetare visar ointresse. När detta sker leder det 
till att den som gärna vill diskutera ett ärende med de andra lätt tystnar och känner att 
det svårt att bidra med sin syn och tidigare erfarenheter. När teamets fulla potential går 
förlorad, är det svårt för teamet att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv (Kvarnström, 
2008). Detta är i linje med Hjörne och Säljö (2012) som menar att elevhälsan saknar det 
multiprofessionella samarbetet. Detta sker när inga diskussioner uppstår och alla håller 
med den medarbetare som har ordet. När det inte skapas någon diskussion bidrar inte 
heller medarbetare med sina specifika kunskaper. Sammantaget är det betydande att det 
finns ett väletablerat team-work som möjliggör en öppen dialog så medarbetare får 
tillfälle att framhålla just sin kunskap. Först då ses eleven ur alla aspekter.  
 
Av resultaten framgår att skolsköterskor har tillgång till medarbetare, genom att de 
sitter nära varandra. När skolsköterskan har möjlighet att utnyttja tillgången på 
medarbetare ger det utrymme för att lösa mindre frågor och kortare ärenden inom 
teamet utan att tider behöver bokas. Det möjliggör även en öppen anda mellan 
kollegorna och det är lätt att ta kontakt för att utväxla tankar och idéer med varandra. 
Resultaten skiljer sig från tidigare där skolsköterskor upplever fysisk isolering då de är 
de enda som arbetar med skolhälsovård på skolan. De saknar även någon att ventilera 
med efter exempelvis hälsosamtal där situationen efteråt kan kännas psykisk 
påfrestande (Barnes, Courtney, Pratt & Walsh, 2004). Om handledning ges till 
skolsköterskor som arbetar ensamma i elevhälsan kan de få stöd i att fortsätta utveckla 
det hälsofrämjande omvårdnadsarbete (Arnesdotter, Olander & Ragneskog, 2008). När 
skolsköterskor har tillgång till medarbetare grundlägger det samarbetet och möjliggör 
att det informella arbetet får ta plats och fungera väl. Det möjliggör även att de har 
varandra att ventilera med om små och stora funderingar. Därför är det betydande att 
skolsköterskor har en nära tillgång till sina medarbetare och inte behöver arbeta 
ensamma inom elevhälsoteamet.  
 
Resultaten tydliggör att det finns en avsaknad av långsiktig planering av arbetet. 
Skolsköterskorna upplever att arbetsuppgifter behöver tydliggöras samt vilken funktion 
medarbetarna ska ha inom elevhälsan. När det inte finns tydliga riktlinjer så skjuter 
kollegor ifrån sig arbetsuppgifter. Detta är i linje med tidigare forskning som framhåller 
att skolsköterskor efterlyser tydliga riktlinjer och en tydlig organisatorisk struktur med 
en ansvarsfördelning (Lagerström & Reuterswärds, 2009). I Morberg, Lagerström och 
Dellves (2009) studie anges lokala riktlinjer och mål för elevhälsan som en viktig 
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prioritet dels för att stärka elevhälsans roll men också för att kunna arbeta på ett säkert 
sätt. När resultaten liknar tidigare forskning kan det eventuellt tyda på att det behövs ett 
arbete med kvalitetsförbättring kring verksamhetens struktur inom elevhälsan.  

 
Skolsköterskor framhåller att samarbetet med övrig elevhälsa ska förebygga ohälsa, 
innan det går så långt att eleven mår dåligt. När eleven mår dåligt får skolsköterskor 
arbeta med så kallade punktinsatser, vilket är tidskrävande och tar tid från det 
hälsofrämjande omvårdnadsarbetet. För att utveckla den långsiktiga planeringen bör det 
exempelvis ske en gemensam reflektion inom teamet angående arbetssättet och en plan 
för hur de ska agera och förhindra att eleven mår dåligt. Tidigare forskning är i linje 
med resultatet. När oklarheter inom samarbetet sker mellan elevhälsans professioner 
leder det till att elevhälsan syfte – att arbeta förebyggande och hälsofrämjande går 
förlorat. Fokus blir då istället på vård, bedömningar och att ställa diagnoser. Tidigare 
forskning visar även att när den hälsofrämjande miljön för elever ska utarbetas bidrar 
det oenighet mellan elevhälsans professioner (Guvå & Hylanders, 2012). Alla verkar ha 
sin egna specifika åsikt om hur den ska utformas (Guvå & Hylanders, 2012). Genom 
hälsobesök och öppen mottagning erhåller skolsköterskor insikt i och erfarenheter om 
elevers hälsa. Skolsköterskan är således en viktig förebild för eleverna, en person de 
kan lita på och anförtro sig till (Puolakka, Kiikkala, Haapasalo-Pesu & Paavilainen, 
2011). Detta gör att skolsköterskan besitter en unik möjlighet att vägleda hur elevhälsan 
ska bedriva det hälsofrämjande arbetet (Borup & Holstein, 2010; Arnesdotter, Olander 
& Ragneskog, 2008). Om skolsköterskan får en nyckelroll och utnyttjar sin kunskap 
kan den långsiktiga planeringen uppnås. Först då kan också eleven få det stöd som 
behövs för att klara utbildningens mål och skapa hälsosamma levnadsvanor 
(Riksföreningen för skolsköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 
 
När skolsköterskorna möter elever med problematik och tar hjälp av övriga medarbetare 
inom elevhälsan kan de ibland uppleva att de blir bortglömda. Ofta uteblir 
återkopplingen till skolsköterskorna som först initierade samarbetet kring eleven. Den 
långsiktiga planeringen med elever blir då sporadisk och utan kontinuitet. Detta är i 
linje med tidigare forskning som framhåller att skolsköterskor upplever det svårt att 
identifiera sig i sin roll och komma in i skolmiljön och bli accepterade (Barnes et al., 
2004). Detta leder till både fysisk isolering då de är de enda som arbetar med elevhälsa i 
skolan, men också psykiskt på grund av sin tystnadsplikt. När skolsköterskor har 
hälsosamtal med elever kan det ibland upplevas psykiskt påfrestande och då saknar de 
någon att ventilera med. Därför är det betydande med ett nätverk som ger en inbördes 
diskussion och som leder till stöd för skolsköterskor (Barnes et al., 2004). Även 
handledning är ett sätt för skolsköterskan att få stöd men också för att utveckla det 
hälsofrämjande omvårdnadsarbetet (Arnesdotter, Olander & Ragneskog, 2008). När 
stöd genom nätverk och handledning ges kan också den långsiktiga planeringen kring 
elever förbättras. Samt leda till att skolsköterskan inte upplever sig ensam i svåra 
situationer och samarbetet inom elevhälsan förbättras. 

Konklusion och kliniska implikationer 
Denna studie har bidragit med kunskaper om skolsköterskors erfarenheter av att 
samarbeta med övriga medarbetare inom elevhälsan. Av resultaten framkommer det att  
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skolsköterskorna upplever att det finns ett väletablerat teamwork inom elevhälsan, en 
god tillgång till medarbetare, men en avsaknad av långsiktig planering. Genom att 
medarbetarna känner varandra väl och träffas regelbundet skapas välinarbetade 
arbetssätt där de olika professionernas kunskaper tas tillvara. Detta ligger till grund för 
det väletablerade team-work som skolsköterskorna upplever. Medarbetarna inom 
elevhälsan är också måna om att finnas lättillgängliga för varandra övrig tid, vilket 
skapar en god tillgång på medarbetare. En brist på tydliga riktlinjer och att mycket tid 
går åt till att arbeta med akuta punktinsatser leder dock till att det långsiktiga 
hälsofrämjande arbetet går förlorat. 
 
Resultaten kan användas till att öka förståelsen för vad skolsköterskor anser krävs för 
ett gott samarbete inom elevhälsan, men även ligga till grund för förbättringsarbete av 
ett mer långsiktigt arbete inom elevhälsan. 
 
Ytterligare studier som belyser skolsköterskans perspektiv på samarbetet inom 
elevhälsan skulle vara intressant då det förefaller finnas få studier inom området. Då 
den nya skollagen kom år 2010 och ställer krav på tillgången till professioner inom 
elevhälsan vore det intressant utifrån elevens perspektiv att undersöka hur tillgången på 
elevhälsans olika professioner upplevs. 
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BILAGA 1 
Till Rektor/ Verksamhetschef  

 
 
 

 

 
 
Ansökan om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie inom skolhälsovården. 
 
Undertecknade arbetar som leg. sjuksköterskor på Skaraborgs sjukhus i Skövde och går 
förnärvarande en specialistutbildning till distriktsköterska vid Högskolan i Skövde. Studien 
kommer att genomföras under våren 2014 och resultera i en magisteruppsats (D-uppsats) i 
ämnet omvårdnad. 
 
Bakgrund 
Enligt skollagen ska elevhälsan samverka för att förebygga och främja hälsa. Forskning har 
visat att elever upplever sömnproblem, ångest och depression i allt större utsträckning 
vilket kan förhindra deras utveckling. Elevhälsans team är väl medvetna om sitt uppdrag, 
men saknar hur de ska samverka praktiskt i hälsoarbetet. Studier förefaller saknas som 
undersökt skolsköterskans samverkan med övrig personal inom elevhälsan.   
 
Syfte och nytta 
Studiens syfte är att belysa skolsköterskors erfarenheter av att samverka med övriga 
medarbetare inom elevhälsan för att förebygga och främja hälsa. Nyttan med studien är att 
utveckla kunskaper som kan bidra till ökad förståelse för vad som främjar respektive 
hindrar samverkan inom elevhälsan. 
 
Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data för att genomföra en empirisk studie med 
skolsköterskor inom högstadiet och gymnasiet. När tillstånd givits från Er tillfrågas 
skolsköterskor om deltagande i studien. Ett skriftligt informationsbrev om studien och dess 
syfte kommer att skickas via e-post till skolsköterskorna. Därefter tas kontakt med 
skolsköterskorna per telefon för förfrågan om deltagande i studien. Innan intervjun 
påbörjas får skolsköterskan skriva under ett samtycke om deltagande. Tidsåtgång för varje 
intervju beräknas ta cirka 30-60 minuter och spelas in på mobilenhet alternativt dator. 
Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och 
skolsköterskorna kan när som helst avbryta utan att ange skäl. Intervjuerna planeras pågå 
under veckorna 4-7. Studien kommer att publiceras men ingen kommer att kunna utläsa 
vilka skolsköterskor som deltagit i studien.  
 
 
  

Institutionen för vård och natur 



 

 

Har ni frågor är Ni välkomna att kontakta: 
 
Caroline Larsson   Therese Lindh 
Distriktsköterskestudent   Distriktsköterskestudent 
Mobil:XXXX   Mobil: XXXX 
E-post: a13carla@student.his.se                                 E-post: c13theli@student.his.se 
   
Handledare för studien är: 
Monika Sahlsten 
Universitetslektor vid Högskolan i Skövde 
Fil.dr. Leg. Sjuksköterska    
Mobil: XXXX 
 
  



 

 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie 
 
Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data i form av intervjuer för en empirisk studie 
under veckorna 4-7. Tacksam för svar senast 14-01-24.   
 
 
Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie tillstyrks: 
 
……………………………………………… 
Namn 
 
………………………………….  
Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

BILAGA 2 
 

 
 
 
Informationsbrev till skolsköterskor 
 
Information och förfrågan om deltagande i en vetenskaplig studie som rör 
skolsköterskors erfarenheter av att samverka med övriga professioner inom 
elevhälsan.  
 
Undertecknade arbetar som sjuksköterskor på Skaraborgs sjukhus i Skövde och går 
förnärvarande en specialistutbildning till distriktsköterska vid Högskolan i Skövde. Studien 
kommer att genomföras under våren 2014 och resultera i en magisteruppsats i ämnet 
omvårdnad (D-uppsats). 
 
BAKGRUND 
Enligt skollagen ska elevhälsan samverka för att förebygga och främja hälsa. Forskning har 
visat att elever upplever sömnproblem, ångest och depression i allt större utsträckning 
vilket kan förhindra deras utveckling. Elevhälsans team är väl medvetna om sitt uppdrag, 
men saknar hur de ska samverka praktiskt i hälsoarbetet. Studier förefaller saknas som 
undersökt skolsköterskans samverkan med övrig personal inom elevhälsan.    
 
SYFTE OCH NYTTA 
Studiens syfte är att belysa skolsköterskors erfarenheter av att samverka med övriga 
medarbetare inom elevhälsan för att förebygga och främja hälsa. Nyttan med studien är att 
utveckla kunskaper som kan bidra till ökad förståelse för vad som främjar respektive 
hindrar samverkan inom elevhälsan. 
 
Studiens genomförande samt hantering av data 
 
Intervjun kommer att ske på ostörd lämplig plats. Vi kommer att träffas vid endast ett 
tillfälle och intervjun beräknas ta cirka 30-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in på 
mobilenhet alternativt dator för att vi efteråt ska kunna skriva ut den ordagrant och 
analysera texten vetenskapligt. Allt datamaterial i form av inspelningar och utskriven text 
kommer att behandlas konfidentiellt och hanteras så att inga obehöriga kan ta del av det. I 
det färdiga materialet kommer ingen att veta vad just du har svarat. Under intervjun 
kommer cirka fyra öppna frågor att ställas som du får berätta fritt utifrån. Intervjuerna 
planeras ske under veckorna 4-6. Studien kommer att publiceras och ingen kommer att 
kunna utläsa vilka skolsköterskor som deltagit i studien. 
 
 

Institutionen för vård och natur 



 

 

Frivillighet 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan avsluta ditt deltagande när som helst under studiens 
gång utan att ange skäl. 
 
Ange kontaktuppgifter på nästa sida så kommer vi att kontakta dig för att avtala om 
lämplig tid och plats för intervjun. Om du vill delta i studien kan svarstalongen 
skickas tillbaka via e-post till oss.  
 
 
 
 
  



 

 

BILAGA 3 
 
Skriftligt samtycke till att delta i studien 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till att delta. Jag 
är införstådd med att deltagandet är frivilligt och jag kan när som helst avbryta intervjun. 
 
 
Underskrift:…………………………………………………………... 
 
Ort/datum:……………………………………………………………. 
 
Telefon/E-post:……………………………………………………….. 
 
Returnera svarstalongen via e-post ifall intresse finns för att delta i studien, därefter tar vi 
med oss svarstalongen till intervjutillfället för att få din underskrift.  
  
 
Har ni frågor är Ni välkomna att kontakta: 
 
 
Caroline Larsson, Leg. Sjuksköterska    Therese Lindh, Leg. Sjuksköterska 
Mobil:XXXX   Mobil: XXXX 
E-mail: a13carla@student.his.se  E-mail: c13theli@student.his.se 
 
Handledare för studien är: 
Monica Sahlsten 
Universitetslektor Högskolan Skövde  
Fil. Dr., Leg. Sjuksköterska  
Tel: XXXX 
  



 

 

BILAGA 4 
 
Intervjuguide 
 
Forskningsfråga 
 
Hur samverkar skolsköterskor inom elevhälsan för att förebygga och främja hälsa? 
 
Intervjufrågor 
 

• Vilka yrkesföreträdare samarbetar du med i ditt arbete? 
o Hur kommer det sig att du samarbetar med just dessa? 
o Hur ser tillgången ut på medarbetare inom elevhälsan? 

 
• Beskriv ditt samarbete med övriga medarbetare inom elevhälsan? 

o Vad är bra i detta samarbete? 
o Vad saknar du i detta samarbete? 
o Hur skulle du vilja att det är? 

 
• Har du tillsammans med övriga medarbetare några särskilda arbetssätt för att 

främja och förebygga hälsa? 
o Berätta mer 
o Hur upplever du det? 
o Finns det något mer du skulle vilja arbete med? 
o Ser du några förändringar bland eleverna genom det samarbete du har med 

övriga medarbetare? 
 

• Finns det något mer du skulle vilja tillägga om samarbetet inom elevhälsan? 
 
 
 
 


