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Marina Lundquist 

Sammanfattning 
Att skolan ska arbeta med hälsoförebyggande insatser beskrivs av Socialstyrelsen som 
anger att skolhälsovården ska vara en tydlig aktör i det hälsopreventiva arbetet som 
samhället riktar till barn och ungdom. Därtill betonas skolhälsovårdens medverkan i det 
hälsopedagogiska arbetet såsom hälsofrämjande undervisning eller individuella 
hälsosamtal. Utifrån ett individanpassat arbetssätt utgör hälsosamtalet en naturlig del av 
hälsoarbetet för skolsköterskan.  

Syftet med studien var att beskriva förutsättningar för skolsköterskans hälsosamtal med 
elever i skolan med fokus på individ, grupp- och organisationsnivå. Skolsköterskor 
inom den kommunala skolhälsovården med representation från tre län ingick i studien. 
Studien är deskriptiv med en kvalitativ och kvantitativ ansats och där intervjuer och 
enkäter användes vid datainsamlingen. Intervjuerna analyserades med utgångspunkt 
från innehållsanalys varvid enheterna organisation, ansvar och kompetens framträdde. 
Enkäterna analyserades statistiskt. Ramfaktorteorin användes för att beskriva och 
analysera förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever.   

Resultatet visade på förutsättningar på individ, grupp- och organisationsnivå. 
Skolsköterskorna uppgav att de administrativa ramarna såsom bristen på tid inte gav 
optimala förutsättningar för hälsosamtalet med elever före, under och efter 
hälsosamtalet. Organisatoriska förutsättningar som tjänstgöringsgrad, elevantal, antal 
skolor och antal hälsosamtal var också påverkande förutsättningar. Miljö, ansvar och 
stöd var andra förutsättningar som belystes. Miljö avsåg de fysiska ramarna som 
lokalernas utformning vilka också beskrevs ge eller inte ge goda förutsättningar för 
hälsosamtalet. Under ansvar beskrevs bland annat tillit vilket skildrades som att det gav 
goda förutsättningar för hälsosamtalet. Stöd framställdes som att det både gav eller inte 
gav förutsättningar för hälsosamtalet utifrån normgivningen och verksamheten. Mot 
bakgrund av studiens resultat visade det sig att skolhälsovården har en viktig uppgift i 
att tydliggöra sitt uppdrag för verksamhetsansvariga och etablera en dialog kring 
förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal i syfte att utveckla och kvalitetssäkra 
arbetet inom verksamheten på individ, grupp- och organisationsnivå.   

Nyckelord 
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Conditions of school nurse health 
dialogue with pupils in school  
– with a focus on individual, group- and organization level  

Marina Lundquist 

Abstract 
The health promoting task of the school has been described by the Swedish National 
Board of Health and Welfare, which states that the school health service should be an 
obvious part of the health promoting work that society directs towards children and 
young people. The board also emphasizes the role of the school health service in health 
education, like health promoting teaching or individual health dialogues. On the basis of 
a work procedure adapted to individual pupils, the health dialogue constitutes a natural 
part of the health work of the school nurse. 

The purpose of the study was to describe conditions of school nurse health dialogue 
with pupils in school, with a focus on individual, group and organization level. School 
nurses from the municipal school health service in three counties were included in the 
study. The study is descriptive with a qualitative and quantitative approach, using 
interviews and questionnaires for the data collection. The interviews were analyzed by 
means of content analysis, revealing the units organization, responsibility and 
competence. The questionnaires were analyzed statistically. Frame factor theory was 
used to explain and understand the conditions of school nurse health dialogues with 
pupils. 

The results show conditions on individual, group and organization level. The school 
nurses stated that failing resources, such as lack of time, resulted in less than optimal 
conditions for a health dialogue with pupils before, during and after the health dialogue. 
Personnel resources, like working hours, number of pupils, number of schools and 
number of health dialogues, also affected the conditions. In addition, other factors, such 
as environment, responsibility and support, were illuminated. Environment was 
expressed in terms of design of premises and was also described as giving or not giving 
conditions for the health dialogue. Responsibility was, among other things, expressed as 
trust, which was described as a positive condition for the health dialogue. Support was 
described both as a positive and a negative condition for the health dialogue, depending 
on norm-giving and activities The results of the study suggest that the school health 
service has an important task in clarifying its assignment to the authorities in charge and 
opening a discussion regarding the conditions of school nurse health dialogue with a 
view towards quality assurance and development on individual, group and organization 
level. 
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Förord 
Arbetet med denna studie kan liknas vid en resa. Alla som gjort en resa vet hur viktigt 
det är med bra reskamrater när vägen känns lång och målet avlägset. Jag vill tacka alla 
som bidragit till att jag har kunnat genomföra denna resa. Först och främst vill jag 
tacka alla de skolsköterskor som gjort resan möjlig. Jag vill även tacka min 
arbetsgivare som stöttat resan igenom. Tack också till min handledare som bidragit 
med tänkvärda kommentarer och diskussioner på vägen. Varma kramar till min sambo 
som varit min reskamrat från start till mål vars stöd har gjort att jag har kunnat hålla 
styrfart trots uppförsbackar och krokiga vägar. Tack till alla vänner, ingen nämnd och 
ingen glömd, som stöttat när resan känts tung och ett särskilt tack till min 
språkkunniga reskamrat Anne som hjälpt mig med den engelska sammanfattningen. 

 

 

 

Lindesberg i mars 2008 

 

Marina Lundquist 
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Inledning 
Vid en tillbakablick framgår att hälsoutvecklingen nationellt i hög grad avspeglas inom 
skolhälsovården. Vid de första elevhälsoundersökningarna i mitten av 1800-talet 
riktade skolhälsovården i första hand in sig på de hygieniska förhållandena i skolan 
samt på förekomsten av exempelvis trötthet, klenhet och huvudvärk hos eleverna . I 
dag är skolhälsovården en tydlig aktör i det hälsopreventiva arbetet som samhället 
riktar till barn och ungdom vilket har inneburit att skolhälsovårdens uppdrag har 
förskjutits mot ett mer hälsofrämjande arbetssätt. Skolhälsovården ska aktivt medverka 
i det hälsopedagogiska arbetet i skolan genom att följa kunskapsutvecklingen inom 
området och att använda evidensbaserad metodik. Socialstyrelsen belyser att 
skolsköterskorna har utvecklat hälsosamtalet till en särskild metod med en stödjande 
och hälsofrämjande inriktning med fokus på individens starka och svaga sidor. En 
avsikt med hälsosamtalet är att få eleverna att reflektera på ett nytt sätt och se samband 
mellan eventuella hälsoproblem och den egna livssituationen (Socialstyrelsen, 2001; 
2004; Utbildningsdepartementet, 2000). Forskning visar att skolsköterskans 
hälsofrämjande arbete begränsas av faktorer såsom elevunderlag, administrativt arbete, 
resurser och miljö (Borup, 1999; Cohn Riddermark, 2005; Johansson, 2002).   

I en organisation påverkas individerna av organisationen vilket ofta innebär att avkall 
ges på delar av friheten och att det för medlemmen inom organisationen medför att det 
finns bestämda gränser för handlingsfriheten. Frågan ställs därtill om det är möjligt att 
konstruera och utveckla organisationer så att vi når en balans mellan individens behov 
och organisationens krav? Värdenormer som påverkar beteenden i alla organisationer 
kommer från individen, organisationen och samhället (Abrahamsson & Andersen, 
2002).   

I min profession som skolsköterska och skolsköterska med medicinskt ansvar har jag 
sett hur förutsättningarna påverkar skolsköterskans hälsosamtal med elever. Denna 
erfarenhet samt arbetet med att sammanställa den årliga verksamhetsberättelsen för 
skolhälsovården inom verksamheten gjorde att jag fick en ökad förståelse för vad 
förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan kunde innebära 
för professionen och verksamheten. Med det som bakgrund väcktes ytterligare mitt 
intresse samt en nyfikenhet och att jag fick möjlighet att se hur förutsättningarna 
påverkade verksamheten med utgångspunkt från individ, grupp- och organisationsnivå. 
Med utgångspunkt i skolsköterskans uppdrag, organisationens förutsättningar och 
forskning inom området växte en allt mer betydande tanke hos mig att kunna 
problematisera helheten kring skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan.  
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Bakgrund 
I bakgrunden behandlas litteratur som är vald utifrån studiens inriktning. En aspekt har 
varit att belysa skolhälsovården - över tid i syfte att spegla hur samhället givit 
förutsättningar för skolhälsovårdens utveckling. Skolhälsovårdens författningar visar 
att skolhälsovården regleras i lag och att skolhälsovården omfattas av regelsystem både 
för hälso- och sjukvården samt skolväsendet. Skolhälsovårdens organisation beskriver 
organisatoriska förutsättningar utifrån hälso- och sjukvårdsväsendet och skolväsendet. 
Därtill skildras organisationskulturen inom organisationen mot bakgrund av att 
skolhälsovården är en verksamhet med sin bas inom skolan. Hälsosamtalet beskrivs 
utifrån olika delar som historik, det salutogena perspektivet kopplat till hälsosamtalet 
och intentionen med hälsosamtalet. Aktuell forskning framställer ur flera perspektiv 
forskning om förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan.   

Skolhälsovården – över tid 
Skolhälsovården – över tid möjliggör att få en inblick i hur samhället givit 
förutsättningar för skolhälsovårdens utveckling. Hälsoutveckling nationellt avspeglas i 
hög grad inom skolhälsovården. Vid de första elevhälsoundersökningarna i mitten av 
1800-talet handlade skolhälsovården i första hand om hygieniska förhållanden i skolan 
samt förekomst hos eleverna av exempelvis trötthet, klenhet, nervositet, huvudvärk 
samt bleksot1. Under skolhälsovårdens uppbyggnad präglades barns- och ungdomars 
hälsa av hög sjukdomsförekomst och stora hälsorisker då det inte fanns effektiv 
profylax och behandling av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna såsom 
polio, difteri, mässling och tuberkulos. Elevernas fysiska hälsa kom att dominera 
verksamheten i form av regelbundna och återkommande kontroller. I samband med 
förbättringen av folkhälsan och förändringen av synen på sjukdom och 
hälsoutvecklingen som präglat samhället i stort har en mer salutogen hälsofrämjande 
syn på hälsa förändrat inriktningen på skolhälsovården. Det innebär bland annat att 
förebyggande och hälsofrämjande åtgärder betonas inom skolhälsovården (Hillman, 
2007; Socialstyrelsen, 2001; Utbildningsdepartementet, 2000). Hellblom-Thibblin 
(2004) återger i sin avhandling Wilhelm Herlitz sammanställning över 
skolhälsovårdens utveckling där professor Axel Key, medicinskt sakkunnig i 
läroverkskommittén beskrivs vara starkt bidragande till skolhälsovårdens stora 
genombrott i Sverige år 1885 då läroverkskommitténs betänkande gavs ut. Key 
menade att skolbarnens stora arbetsbelastning och den otillräckliga undervisningen i 
gymnastik kunde vara orsaker till barns trötthet, klenhet och sjukdom. Även Cernerud 
citerad i Hellblom-Thibblin (2004) belyser att Key´s studier om elevers arbetsbörda 

                                                
1 Författarens anmärkning. Bleksot är en sjukdom som var vanlig under 1800-talet och under 1900-talets två 
första decennier. Bleksot ansågs vara en flicksjukdom – de drabbade ansågs vara flickor i åldrarna 14-20 år och 
företrädesvis från medel- och överklassen. Läkarna beskrev de sjuka flickorna som svaga, klena och bleka. De 
hade ofta menstruationsproblem, magbesvär, huvudvärk och saknade lust till det mesta (Källa,  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bleksot).  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bleksot
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och skolhälsovårdens arbetssätt har haft stor betydelse för utvecklingen av 
skolhälsovården. Key´s undersökningar samt insatser och diskussioner kring ämnet 
resulterade i att skolläkare anställdes vid läroverken. Från år 1892 fanns en statligt 
reglerad skolhälsovård vid läroverken i Sverige medan det vid folkskolorna saknades 
skolläkare under större delen av 1800-talet. År 1944 infördes i samtliga folk- och 
småskolor och högre folkskolor en statsunderstödd skolhälsovård (Hellblom-Thibblin, 
2004). Detta illustrerar även Socialstyrelsen (2001) att det under skolhälsovårdens 
första decennier endast fanns skolläkare inom verksamheten. Den första 
skolsköterskan anställdes i Stockholm år 1919 och verksamheten byggdes sedan 
successivt ut och kom först i början av 1940-talet att omfatta samtliga skolbarn i 
Sverige. I mitten av 1930-talet fanns det i Stockholm lika många skolsköterskor som 
skolläkare vilket var sju av varje. Barns hälsa kom att framhållas ytterliggare under 
1900-talet då det blev ett naturvetenskapligt medicinskt professionellt område som 
främjade synsättet på barn. Preventiva åtgärder såsom själshygien och skolhygien 
skulle bland annat förhindra sjukdomsförekomst hos barn (Hillman, 2007; Ohrlander, 
2002 ; Utbildningsdepartementet, 2000).  

Socialstyrelsen (2004) illustrerar att skolhälsovård är insatser av skolsköterska eller 
skolläkare som främjar elevers hälsa. Bremberg (2004) och Socialstyrelsen (2001) har 
definierat skolhälsovård såsom; 

Den verksamhet som fått samhällets uppdrag att organisera och erbjuda hälsovård för barn 
och ungdomar i skolåldern (Socialstyrelsen, 2001, s.32). 

Bremberg (2004) har följande definition på skolhälsovård;  

Skolhälsovård är en aktivitet som bedrivs i skolan av medicinskt utbildad personal (Bremberg, 
2004, s.65).  

Bremberg (2004), Socialstyrelsen (2004) och Utbildningsdepartementet (2000) anser 
dessutom att en grundläggande uppgift för skolhälsovården är att vara en tydlig aktör i 
det hälsopreventiva arbetet som samhället riktar till barn och ungdom. Det förändrade 
hälsoperspektivet har inneburit att skolhälsovårdens uppdrag har förskjutits mot ett 
mer hälsofrämjande arbetssätt. För att åstadkomma detta behövs bland annat ett 
vidareutvecklat arbete med elevvårdspersonal och övrig personal inom skolan samt att 
aktivt söka och införliva ny kunskap samt nya metoder inom skolhälsovårdens område. 
Young och Williams visar i sin modell belyst i Haglund (2002) på ett liknande 
resonemang där den traditionella hälsoupplysningen uppfattar skolhälsovårdens roll 
enbart som hälsokontrollerande och sjukdomsförebyggande. Den hälsofrämjande 
skolan ser skolhälsovården i ett brett perspektiv som inkluderar hälsokontroller samt är 
sjukdomsförebyggande. Dessutom försöker man aktivt att samordna övrig hälsofostran 
i läroplanen och medverka till att få eleverna mera medvetna som användare av 
hälsoservice. Detta skildras även Nilsson och Norgren (2003) som menar att 
hälsoarbetet inom skolan ser olika ut och att arbetet vilar på olika kunskapsperspektiv 
samt att eleverna informeras eller uppmuntras att reflektera. Samtal och reflektion 
överensstämmer med läroplanens intention på hur kunskap skapas och utvecklas. För 
att skapa en god kommunikation och goda relationer fordras att professionen och 
eleverna kommunicerar och reflekterar över undervisningen. Nilsson och Norgren 
(2003) illustrerar därtill att Skolverkets synsätt kring hälsa i skolan är att en god 
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lärmiljö främjar hälsan. Hälsoarbetet i skolan stimuleras av att skolan kan ge glädje 
och lust i lärandet. Lika smittsam som glädjen kan vara, lika plågsam kan ett icke 
engagemang från en lärares sida vara. Haglund (2002) belyser att hälsoundervisningen 
i Sverige under de senaste tio åren har utvecklats mot en hälsofrämjande filosofi med 
strategier för att främja hälsa. För skolans del innebär det att skapa stödjande miljöer 
för elevernas hälsa där eleverna aktivt kan medverka. Bremberg (2002) illustrerar att 
skolundervisningen som helhet har stor betydelse för befolkningens hälsa. Utbildning 
ger dessutom beredskap för individ och samhälle att anpassa sig till nya hälsorisker 
som uppstår. Denna beredskap kan bland annat utvecklas genom handlingsplaner i 
skolan som utgår från individuella hälsoproblem som eleverna upplever eller från 
kollektiva hälsorisker som finns i skolmiljön. Samtidigt som skolhälsovårdens resurser 
har ökat menar Socialstyrelsen (2001) även att skolsköterskans roll över tid förändrats 
mot en mer självständig ställning och ansvarsområdena har breddats. Detta har bland 
annat inneburit att skolsköterskan ska finnas tillgänglig för eleverna i deras 
vardagsmiljö samt för föräldrar och personal inom skolan. Nilsson och Hammarberg 
(2002) framställer i sin artikel att flertalet av eleverna upplever skolhälsovården som 
en stor trygghet vilket de beskriver som att de inte behöver visa sig duktiga eller 
prestera något inför skolsköterskan. Skolhälsovården uppskattas dessutom av personal 
och föräldrar som en garant för elevernas hälsa och en trygghetssymbol på skolan. 
Pellmer och Wramner (2005) framhåller att skolsköterskan genom sitt uppsökande 
arbetssätt kommit att bli den individ som många elever i första hand vänder sig till 
med problem av såväl medicinsk som social karaktär. Detta beskrivs även i 
avhandlingen av Hellblom-Thibblin (2004) som utifrån skolhälsovårdsrapporter 
skildrar att i takt med att elevernas fysiska hälsa förbättrats har psykiska och sociala 
besvär kommit i fokus för skolhälsovårdens arbete.     

Skolhälsovårdens författningar 
Skolhälsovårdens författningar visar att skolhälsovården regleras i lag och att 
skolhälsovården omfattas av regelsystem både för hälso- och sjukvården samt 
skolväsendet. Hillman (2007), Socialstyrelsen (2001) och Utbildningsdepartementet 
(2000) anger att skolhälsovården, dess personal och verksamhet är reglerad i lag och 
skolhälsovården omfattas av två regelsystem. Skolsköterskor är hälso- och 
sjukvårdspersonal och lyder därmed under de författningar som gäller inom hälso- och 
sjukvårdens arbete men är även en del av skolväsendet och omfattas därmed också av 
regelsystemet som finns inom skolan. Ansvaret för tillsynen av skolhälsovården 
överfördes den 1 januari 1997 från Skolverket till Socialstyrelsen. Hillman (2007) 
belyser att hälso- och sjukvårdens regelverk har till uppgift att upprätthålla säkerhet 
och kvalitet i vården och regelverken omfattar såväl organisatoriska aspekter som 
specifika krav. Kraven riktas mot vårdgivaren, verksamhetschefen och den enskilda 
befattningshavare som är yrkesverksam inom vården. I samband med felaktigheter i 
vården kan det utkrävas personligt ansvar av enskilda (Hälso- och sjukvårdslagen 
(Svensk författningssamling, [SFS], 1982:763); Socialstyrelsens föreskrifter 
(Socialstyrelsens författningssamling, [SOSFS], 2005:12 (M) ledningssystem för 
kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården).   
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Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) anger i 2 a § att hälso- och sjukvården 
skall bedrivas så den uppfyller kraven på en god vård vilket innebär att vården skall 
vara av god kvalitet, tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 
behandlingen, vara lättillgänglig samt bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet. I 2 e § beskrivs att där det bedrivs hälso- och 
sjukvård skall finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att en 
god vård skall kunna ges. Därtill regleras i stycket för gemensamma bestämmelser för 
all hälso- och sjukvård i 29 § att det inom hälso- och sjukvården skall finnas någon 
som svarar för verksamheten (verksamhetschef). I 30 § framhålls att 
verksamhetschefen får uppdra åt sådan befattningshavare inom verksamheten som har 
lämplig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter 
(Socialstyrelsen, 2001; 2004; 2006). Lag (SFS, 1998:531) om yrkesverksamhet på 
hälso- och sjukvårdens område betonar i andra kapitlet 2 §  

att den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient skall se till att patienten individuellt 
anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och 
behandling som finns. Kan informationen inte lämnas till patienten skall den i stället lämnas till en 
närstående till patienten (SFS, 1998:531 2 §).  

I skollagen (SFS, 1985:1100) regleras de grundläggande uppgifterna för 
skolhälsovården och i första kapitlet 2 § framgår att skolan i samarbete med hemmen 
ska främja barnens harmoniska utveckling. I fjortonde kapitlet 2 § i skollagen anges att 
skolhälsovården ska  

Följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och 
verka för sunda levnadsvanor hos dem. /…/ Skolhälsovården skall främst vara förebyggande. 
Den skall omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. /…/ För skolhälsovården skall 
finnas skolläkare och skolsköterska (Socialstyrelsen, 2004, s.13).  

Skollagen betonar även att det för skolhälsovården skall finnas skolläkare och 
skolsköterska samt att varje elev i grundskolan och sameskolan2 ska erbjudas minst tre 
allmänna hälsokontroller under skoltiden. Den första kontrollen ska äga rum under det 
första läsåret. I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska eleverna beredas tillfälle 
att genomgå minst en hälsokontroll. Skolhälsovården är frivillig för elever och 
föräldrar (SFS, 1985:1100). Skolsköterskans hälsorådgivande uppgift är förankrad i 
såväl lagtext, policytext och i lokalt utformade riktlinjer på arbetsplatsen (SFS, 
1985:110; Socialstyrelsen, 2001; 2004).  

Skolhälsovården omfattas av den sekretess, de krav på dokumentation och 
kvalitetsarbete i arbetet som ställs för all hälso- och sjukvård. Sekretesslagen (SFS, 
1980:100) framhåller i 1 kapitlet 1 § att bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, 
varje sig det sker muntligen eller genom att allmänna handlingar lämnas ut eller att det 
sker på annat sätt (sekretess). Tystandsplikten regleras i lag (SFS, 1998:531) om 
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och återger i andra kapitlet 8 §  

                                                
2 Författarens anmärkning. Samers barn har enligt skollagen rätt att fullgöra sin skolplikt i sameskolan i stället 
för i grundskolan. Utbildningen i sameskolan har en samisk inriktning och omfattar årskurserna 1 till 6. 
utbildningen motsvarar grundskolans sex första år (Källa; http://www.skolverket.se).  

http://www.skolverket.se
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att den som tillhör eller tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och 
sjukvården får inte obehörigen röja vad denne i sin verksamhet fått veta om en enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.   

Dokumentationen regleras bland annat i patientjournallagen (SFS, 1985:562) och 1 § 
framhåller att vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården skall föras 
patientjournal. 2 § anger att med patientjournal avses i denna lag de anteckningar som 
görs och de behandlingar upprättas eller uppkommer i samband med vården och som 
innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden 
eller om vårdåtgärder (Hillman, 2007). Skyldighet att föra patientjournal betonas i 9 § 
och skyldig att föra patientjournal är den som enligt tredje kapitlet lagen (SFS, 
1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område har legitimation 
eller särskilt förordnade att utföra ett visst yrke. Ehnfors och Ehrenberg (2007) betonar 
att dokumentationen fått en allt ökad betydelse i och med den lagstadgade 
skyldigheten för sjuksköterskan att föra journal som kom med patientjournallagen 
(SFS, 1985:562). Kvalitetsarbetet har som utgångspunkt Socialstyrelsens föreskrifter 
(SOSFS, 2005:12 (M) ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvården och tillämpas på den patientinriktade vården inom sådana verksamheter 
som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763). Kapitel två anger 
grunden för det systematiska kvalitetsarbetet, kapitel tre betonar ansvaret för 
vårdgivaren, verksamhetschefen och hälso- och sjukvårdspersonalen. I fjärde kapitlet 
framhålls olika områden som omfattas av kvalitetsarbetet och i 3 § belyses kompetens 
som bland annat säkerställer rutiner som tillgodoser att personalen har den kompetens 
som krävs att utföra arbetsuppgifterna. 4 § anger samverkan och samarbete. Kapitel 
fem styr egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterförening (Socialstyrelsen, 2006; 
SOSFS, 2005:12). Hillman (2007) belyser att skolhälsovårdens arbete bygger på ett 
flertal rutiner och metoder allt ifrån hälsobesöket med dess olika komponenter till 
vaccinationer och hälsopedagogiska insatser och intentionen är att utveckla metoderna 
när det gäller tillförlitlighet och reproducerbarhet. Resultaten av de olika 
arbetsmomenten bör vara möjliga att följa upp och utvärdera. Kvalitetsarbetet ska 
finnas på alla nivåer inom verksamheten samt att ansvaret är fördelat mellan 
vårdgivaren, verksamhetschefen, skolläkaren samt skolsköterskan. Framtagande, 
utprovning och vidareutveckling av rutiner och metoder, risk- och avvikelsehantering 
samt uppföljning av mål och resultat är uppgifter som faller på skolläkare och 
skolsköterska (SFS, 1982:763; Socialstyrelsen, 2006; SOSFS, 2005:12; 2005;28).         

Skolhälsovårdens organisation 
Under rubriken Skolhälsovårdens organisation beskrivs organisatoriska förutsättningar 
utifrån hälso- och sjukvårdsväsendet och skolväsendet. Därtill skildras 
organisationskulturen inom organisationen mot bakgrund av att skolhälsovården är en 
verksamhet med sin bas inom skolan. Socialstyrelsen (2001) anger att skolhälsovården 
har sin verksamhet inom både hälso- och sjukvårdsväsendet och utbildningsväsendet 
(figur 1, s.9). Figur 1, s. 9 beskriver skolhälsovårdens verksamhet och där hälso- och 
sjukvårdväsendet förenklat kan delas in i sjukvård och hälsovård och på samma sätt 
kan utbildningsväsendet delas in i undervisning och elevvård. I skolhälsovårdens 
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profession ingår samtliga verksamheter utan någon tydlig avgränsning mot varandra. 
Sjukvårdsinsatser och hälsokontroller kombineras ofta med hälsopedagogiska moment 
och elevvård. Skolhälsovårdens deltagande i undervisningen kan beskrivas som en 
metod för sjukdomsprevention samt främjande av hälsa. Hillman (2007) och 
Utbildningsdepartementet (2000) beskriver också förutsättningarna för 
skolhälsovården och belyser att skolhälsovård ingår författningsmässigt både i 
utbildningsväsendet och i samhällets hälso- och sjukvård vilket medför att 
verksamheten styrs av utbildningsväsendets och hälso- och sjukvårdssystemets 
regelverk.  

Figur 1. En av författaren modifierad illustration av skolhälsovårdens verksamhetsfält 
(Socialstyrelsen, 2001, s.33).  

Socialstyrelsen (2001) betonar att för de verksamheter som företräder hälso- och 
sjukvårdsväsendet har skolsköterskan och skolläkaren ansvaret för samt utförandet av 
exempelvis hälsokontroller, vaccinationer och enklare sjukvård. Därtill anges att alla 
arbetsuppgifter som skolsköterska och skolläkare utför ej fordrar ledning då 
skolsköterska och skolläkare har ett eget yrkesansvar (SFS, 1998:531).   

Statens offentliga utredningar [SOU 2000:19] Från dubbla spår till elevhälsa – i en 
skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling framställer också att 
skolhälsovården är en del av skolväsendet och omfattas av det regelsystem som finns 
för skolans ledning. Rektor har som chef och arbetsledare för en skola det 
övergripande ansvaret för all verksamhet samt personal och därmed även för 
skolhälsovården. Verksamhetschefen (rektor) har alltid det samlade ledningsansvaret 
och detta kan inte överlåtas till annan befattningshavare. I vissa fall kan och måste 
verksamhetschefen mot bakgrund av sin kompetens uppdra åt annan att fullgöra 
enskilda ledningsuppgifter med stöd av 30 § i hälso- och sjukvårdslagen. 
Verksamhetschef som uppdrar åt annan att fullgöra vissa ledningsuppgifter bör tydligt 
ange uppdragets omfattning och eventuella inskränkningar. Den befattningshavare som 
med stöd av 30 § i hälso- och sjukvårdslagen tilldelas viss ledningsuppgift bär själv 
ansvaret för att det med uppgiften förenade syftet uppnås. Skolhälsovårdens personal 
tjänstgör ofta i flera skolor vilket innebär att en skolsköterska kan ha många olika 
chefer, inte sällan med olika syn på hur verksamheten skall bedrivas. Vårdgivaren, det 
vill säga den nämnd i kommunen under vilken skolhälsovården lyder, skall utse en 
verksamhetschef dels med ansvar för de specificerade uppgifter som är 
författningsreglerade och dels för de uppgifter som vårdgivaren bestämt (SFS, 
1982:763; Socialstyrelsen, 2001; Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS, 1997:8) om 
verksamhetschef inom hälso- och sjukvården; Utbildningsdepartementet, 2000). 
Fransson Sellgren (2007) beskriver i sin avhandling att ledarskap inte är enkelt och att 
en chef och ledare ska fungera på många plan samtidigt. Resultatet visar att 
chefssjuksköterskan spelar en viktig roll genom att skapa ett kreativt arbetsklimat som 

                   Utbildningsväsendet                  Hälso- och sjukvårdsväsendet 
                        Undervisning                                                  Sjukvård 

                                         Elevvård       Hälsovård 
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kan leda till arbetstillfredsställelse. Därtill belyses att det kan vara lättare att uppnå 
gruppgemenskap, erkännande och delaktighet på enheter där chefen arbetar nära 
personalen. Socialstyrelsen (2001) klarlägger att det för skolsköterskor sedan 1970-
talet i flera kommuner funnits en organisation för yrkesspecifik ledning i form av 
första skolsköterska. Beroende på lokala förutsättningar har följaktligen såväl 
skolledare som första skolsköterska och skolöverläkare kunnat finnas representerade i 
skolhälsovårdens ledningsorganisation. Pellmer och Wramner (2005) belyser att den 
svenska modellen för skolhälsovård skiljer sig från de flesta andra länder i det att den 
är en integrerad del av skolans elevvård med lokaler i skolan och personal anställd av 
skolan. Detta medför att skolan har medicinsk kompetens inbyggd i organisationen 
vilket ses som en stor nytta vid bland annat utformandet av hälsopedagogisk 
verksamhet.  

Abrahamsson och Andersen (2002) framhåller att organisationer har olika kulturer 
vilket orsakas av att individer har olika intressen, erfarenheter eller värderingar. Detta 
beskriver Maltén (2000) med att varje arbetsplats har en ”inre själ” eller ett slags 
personlighet som anger atmosfären i samspelet mellan individerna. ”Så gör vi hos oss” 
brukar vara en mer vardagsdefinition av begreppet organisationskultur. Abrahamsson 
och Andersen (2002) belyser även att de värdenormer som påverkar beteende i alla 
organisationer kommer från individen, organisationen och samhället. Organisationen 
och grupper kan betraktas som bärare av kultur. Maltén (2000) illustrerar att varje 
organisation som inte vill stanna upp i utvecklingen måste delta i en kontinuerlig 
förnyelse av sin verksamhet genom att ständigt ta till sig eller utveckla ny kunskap i 
avsikt att skapa en fördjupad organisationskultur. I mötet mellan olika kulturer, 
kunskaper samt individer med olika idéer och problemlösningar kan nya och oväntade 
förändringar uppstå. Abrahamsson och Andersen (2002) och Bolman och Deal (1997) 
skildrar att en organisations kultur uttrycker och förkroppsligar symboler genom att det 
finns sammanvävda mönster när det gäller åsikter, idéer, attityder, värderingar, praxis 
och artefakter som gör det klart för medlemmarna vilka de är och hur de ska bära sig åt 
med saker och ting. Detta framhåller även Bolman och Deal (1997) som belyser att 
varje grupp utvecklar speciella ord, fraser och metaforer som är unika för den situation 
den verkar i. Gruppen utvecklar ett specialiserat språk som främjar sammanhållningen 
och engagemanget vilket minskar missförstånd inom gruppen och kommunikationen 
mellan medlemmarna. Abrahamsson och Andersen (2002) beskriver dessutom att 
organisationskultur inte kan bestämmas eller väljas utan att kulturen utvecklas och 
uppstår i gemenskap. Organisationskulturen syftar på ett system av gemensamma 
uppfattningar. Detta sker då individer arbetar tillsammans över en längre tid för att 
lösa uppgifter och nå givna mål och då skapas normer för och uppfattningar om hur 
arbete och samarbete bör bedrivas. Argyris citerad i Abrahamsson och Andersen 
(2002) betonar att organisationer påverkar individerna och det ofta innebär att avkall 
får ges på delar av friheten och att det för medlemmen inom organisationen innebär att 
det finns bestämda gränser för handlingsfriheten. Frågan ställs därtill om det är möjligt 
att konstruera och utveckla organisationer så att en balans nås mellan individens behov 
och organisationens krav? (Abrahamsson & Andersen, 2002, s.115).  
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Utbildningskrav/kompetensområde för sjuksköterskor inom 
skolhälsovården 

Bolman och Deal (1997) beskriver att när organisationer blir alltmer komplicerade 
ökar även värdet på duktiga medarbetare. Bristen på kunskaper och färdigheter skadar 
organisationen på flera sätt såsom inom kvalitet och service. Hallin och Siverbo (2003) 
framhåller att hälso- och sjukvården kan beskrivas som en kunskapsorganisation där 
det är humankapitalet och medarbetarnas kompetens som är centrala. Detta 
kännetecknas av ett starkt individberoende och hög grad av självständighet hos 
yrkesutövaren samt hög utbildningsgrad och professionaliseringsgrad hos flertalet av 
medarbetarna.  

Utbildningskrav för skolsköterskor i Sverige infördes först år 1978. Kravet är 
vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård (50 p) eller hälso- och sjukvård för barn 
och ungdom (40 p) (Bremberg, 2004; Utbildningsdepartementet, 2000). I all 
sjukvårdande verksamhet finns krav på särskild kompetens. Det är därför angeläget att 
sjuksköterskor som anställs till dessa områden har genomgått vidareutbildning till 
specialisering inom området. Såväl barnsjuksköterska som distriktssköterska kan 
tjänstgöra inom skolhälsovård (SFS, 1982:763; Socialstyrelsen, 2001; SOSFS, 1997:8; 
2005:12). Flertalet av skolsköterskorna har i dag en specialistutbildning antingen i 
hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (40 p) eller i distriktsvård (50p) och flera 
av skolsköterskorna är distriktssköterskor. Utbildningen till distriktssköterska ger 
bland annat sjuksköterskan fördjupade kunskaper och färdigheter för att som 
distriktssköterska kunna bedriva folkhälsoarbete och omvårdnad. 
Specialistutbildningen, hälso- och sjukvård för barn och ungdom har som mål att ge 
sjuksköterskan en professionell yrkesfunktion som barnsjuksköterska. Detta innebär 
bland annat att upptäcka hälsoproblem samt att arbeta hälsobefrämjande och med 
förebyggande insatser (Utbildningsdepartementet, 2000). Sedan några år tillbaka finns 
skolsköterskeprogrammet som ges av högskolan i Skövde och omfattar 60 poäng. 
Enligt kursplanen ska studenten efter avslutade studier kunna visa sådan kunskap och 
förmåga som krävs för att självständigt arbeta som skolsköterska. Utbildningen 
innebär såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier. De teoretiska studierna 
belyser skolbarns hälsa och livsvillkor, hälsofrämjande arbete inom skolan samt 
sjukdomar och funktionshinder hos skolbarn. I de verksamhetsförlagda studierna 
tillämpas de teoretiska kunskaperna (www.his.se).   

Socialstyrelsen (2005) anger i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska tre 
huvudområden av betydelse för sjuksköterskans arbete oavsett verksamhet och 
vårdform. Kompetensbeskrivningens områden är omvårdnadens teori och praktik, 
forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Omvårdnadens teori och praktik 
har underrubriker såsom omvårdnadsvetenskap och medicinsk kunskap, bemötande, 
information och undervisning, undersökningar och behandlingar, främjande av hälsa 
och förebyggande av ohälsa, säkerhet och kvalitet samt vårdmiljö. Forskning, 
utveckling och utbildning speglar bland annat personlig och professionell utveckling 
och utbildning. Ledarskap belyser exempelvis samverkan i vårdkedjan.  

http://www.his.se
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Hälsosamtalet 
Hälsosamtalet belyses utifrån olika områden som historik, det salutogena perspektivet 
kopplat till hälsosamtalet och intentionen med hälsosamtalet. För att tydliggöra 
begreppen kring hälsosamtalet anges vad Socialstyrelsen (2001) uppger, det vill säga, 
att synonymt med begreppet hälsokontroll används ibland begreppet 
hälsoundersökning. I hälsoundersökningen ingår alltid ett hälsosamtal i någon form. 
Socialstyrelsen (2001) anger även att skolsköterskans medverkan i 
hälsoundervisningen har en lång tradition och hälsoundervisningens ämnen är bland 
annat hygien, epidemiska sjukdomar och olycksfallsvård. År 1956 upphörde 
skolsköterskans formella medverkan i undervisningen då de ansågs sakna pedagogisk 
kompetens. Numera ses skolsköterskan åter som en viktig resurs för det 
hälsopedagogiska arbetet som kan utföras genom exempelvis målinriktad 
hälsopedagogisk verksamhet för elever i grupp eller vid medverkan i undervisning 
tillsammans med lärare. Bremberg (2004) och Socialstyrelsen (2004) belyser att 
skolhälsovårdens roll har blivit mer framträdande under de senaste decennierna och 
hälsoinformationen i skolan bedrivs av olika professioner såsom skolsköterskor, 
skolläkare, idrottslärare och lärare tillsammans. Bremberg (2004) menar att 
hälsofrågor inte har någon plats som eget ämne i den svenska skolan utan 
undervisningen bedrivs under teman avsedda för exempelvis idrott och hälsa samt 
hemkunskap. Ivarsson (2000) och även Willman (1996) beskriver i sin avhandling att 
det finns många likheter mellan omvårdnad och pedagogik. Sjuksköterskans arbete 
innebär att undervisa, informera och påverka individer eller grupper i syfte att främja 
hälsa medan pedagogen arbetar utifrån fostran, undervisning och inlärning i syfte att 
påverka. Bremberg (2004) illustrerar att sjukdomsförebyggande verksamhet utgår från 
ett medicinskt och naturvetenskapligt perspektiv medan hälsofrämjande insatser utgår 
från andra perspektiv. Det finns en lång tradition av hälsoupplysande arbete inom 
skolan och intentionen har varit att upplysa individer om sakförhållanden och genom 
det skulle individen tillägna sig beteenden som är bra för hälsan. Under 1960-talet 
utökades filosofin genom att systematiskt använda beteendevetenskaplig forskning för 
att utforma undervisningsprogram i form av tankemodeller genom att fokusera på 
självkänsla och förmåga att lösa problem. Från 1970-talet och framåt utvecklas det 
hälsofrämjande arbetet utifrån dessa tankemodeller. Nilsson (2003) visar i sin 
forskning användningen av pedagogik i hälsofrämjande arbete där pedagogiken 
används som ett verktyg för att på ett effektivare sätt påverka människors 
levnadsvanor. Med ökad förståelse för lärandeprocessers förutsättningar relaterat till 
hälsa så kan individers levnadsvanor förändras på ett mer effektivt sätt än tidigare. 
Detta handlar om att hälsopedagogik ger en kunskapssyn som syftar till att 
handlingsmönster ska skapas utifrån egna kunskaper och att egen förståelse blir viktig 
vilket innebär att läxan inte bara ska läras utan den ska även förstås. Utmaningen blir 
att skapa nya innebörder samt nya kunskaper och värderingar som leder till nya och 
mer hälsofrämjande handlingsmönster. Nilsson menar vidare att Antonovskys 
salutogena modell kan vara en väg att bygga upp forskning som främjar hälsa .  

Antonovsky använder liknelsen av livet som en flod som vi följer med. Vi kan aldrig uppnå ett 
stadium av fullständig hälsa, vi kan bara lära oss att leva i floden så bra som möjligt (Nilsson, 
2003, s.192).  



 

 13 

Även Socialdepartementet (2001) redogör för det salutogena perspektivet när 
begreppet hälsofrämjande skolor beskrivs och där den teoretiska plattformen utgår från 
det salutogena perspektivet som skildrar de faktorer som gör individen frisk och utgår 
från Antonovskys begrepp, Känsla Av SAMmanhang [KASAM]. Syftet är att göra 
skolan meningsfull, hanterbar och begriplig för eleverna vilket väl stämmer med 
skolhälsovårdens hälsopreventiva arbete. Meningsfullhet fokuserar på i vilken 
utsträckning individen upplever emotionell tillfredsställelse. Hanterbarhet beskriver 
hur individen upplever sig ha resurser till förfogande att möta och hantera stimuli 
såsom kunskap och egenskaper. Begriplighet illustrerar att inre och yttre stimuli är 
förståeliga. Meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet måste fås tillsammans för att 
individen skall upptäcka nya vägar till handlingar eller situationer som främjar hälsa 
(Antonovsky, 1991; Hillman, 2007; Medin & Alexanderson, 2000). Delaktighet är ett 
annat begrepp som Nilsson (2003) belyser i sin avhandling i fråga om hälsa och menar 
att delaktighet är ett underliggande tema i hälsofrämjande arbete byggt på en salutogen 
grund. Liknande resonemang framförs även av Bremberg (2004) som anser att skolans 
hälsofrämjande möjligheter ligger i att utveckla individens egna kompetenser. 

Socialstyrelsen (2001, 2004) anser att skolhälsovården aktivt ska medverka i det 
hälsopedagogiska arbetet i skolan genom att följa kunskapsutvecklingen inom området 
och att använda evidensbaserad metodik. Socialstyrelsen skildrar därtill att 
skolsköterskorna har utvecklat hälsosamtalet till en särskild metod med en stödjande 
och hälsofrämjande inriktning med fokus på individens starka och svaga sidor. En 
avsikt med hälsosamtalet är att få eleverna att reflektera på ett nytt sätt och se samband 
mellan eventuella hälsoproblem och den egna livssituationen. Stödsamtal vid 
hälsoundersökningar och hälsosamtal återges även av Barth och Näsholm (2006) och 
Holm Ivarsson och Pantzar (2007) som beskriver att motiverande samtal är en 
evidensbaserad metod som lämpar sig väl för att hjälpa elever till förändring framför 
allt när det gäller livsstilen. Motiverande samtal ger eleven större förståelse för ett 
problem och möjliga lösningar blir synliga. Samtalet kan även användas vid samtal 
med föräldrar för att etablera ett bra samarbete runt eleven i syfte att stödja och främja 
en utveckling. Detta skildras också av Bergstrand (2004) som belyser att det i det 
hälsorådgivande samtalet pågår en undervisande och omvårdande funktion som syftar 
till att hjälpa patienten att över tid förändra sin livsstil. Jönnsson Larsson och Palomaa 
(2006) beskriver även de skolsköterskans återkommande möten med elever och att det 
är goda tillfällen för varje elev att bli lyssnad på samt att få råd och stöd i val som 
främjar hälsa. Även Nilsson (2003) för denna diskussion och menar att samtalet är 
centralt i skolutveckling och hälsoarbete. I det mest naturliga samtalet står två eller 
flera individer och samtalar med varandra och genom turtagning växlar perspektivet. 
Intentionen med samtal i undervisningen är att stimulera till en djupare form av 
inlärning och genom samtalet klaras betydelsen ut och sätts in i ett sammanhang 
(Antonovsky, 1991; Medin & Alexanderson, 2000). Pettersson (2004) beskriver att 
skolsköterskan använder hälsosamtalen både i ett hälsofrämjande syfte samt ett 
preventivt syfte vilket ger skolsköterskan en god inblick i elevernas livsstil gällande 
hälsosamma och ohälsosamma beteenden. Syftet med hälsosamtalen är att fånga upp 
de elever som tidigt behöver stöd och hjälpinsatser för att fungera tillfredsställande i 
skolan. Socialdepartementet (2001) anger att det hälsofrämjande arbetet skall lyftas 
fram i de enskilda kontakterna med eleverna och via hälsosamtal stärka elevernas 
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självkänsla och stimulera dem till att göra medvetna val. Bergsstrand (2004) och 
Bremberg (2004) belyser att ett av skolsköterskans uppdrag inom skolhälsovården är 
att främja elevernas hälsa vilket kan innebära hälsofrämjande insatser som 
undervisning till enskilda elever eller grupper, därtill hör också att motverka sjukdom 
genom att identifiera riskfaktorer och arbeta sjukdomsförebyggande. Även 
Socialstyrelsen (2004) uttrycker att skolsköterskans hälsofrämjande undervisning kan 
vara individuell hälsoupplysning eller hälsoupplysning i grupp. Skolhälsovårdens 
uppgift är att utifrån kunskap om bestämningsfaktorer kunna identifiera och känna 
igen individer i riskzonen samt uppmärksamma negativa förhållanden i barns och 
ungdomars vardagsmiljö. Det individuella hälsosamtalet ger möjlighet till 
hälsoundervisning som är anpassad till den enskilde individen, medan 
hälsoundervisning i grupp är insatser riktade till grupper som exempelvis är 
sammansatta utifrån överviktiga elever, mobbade elever eller elever med någon typ av 
funktionshinder. Bergstrand (2004) och Medin och Alexanderson (2000) skildrar även 
att hälsoupplysande verksamhet kan bedrivas utifrån primär prevention och användas 
som förebyggande verksamhet och riktas till alla medan sekundär prevention omfattar 
upplysning till patienter i samband med sjukdom. Tertiär prevention ser utredningen 
som betydelsefull inom rehabilitering av patienter för att motverka återfall. Liknande 
resonemang för också Hillman (2007) som exemplifierar att hälsosamtal är ett av 
syftena vid hälsobesöket vid kontakttillfället mellan elev och/eller förälder och 
skolsköterska relaterat till hälsofrämjande åtgärder, primär prevention och sekundär 
prevention. Socialstyrelsen (2001) beskriver att en av skolans viktigaste uppgifter är 
att medverka till att grundlägga hälsobefrämjande levnadsvanor. Liknande diskussion 
förs också av Bergstrand (2004) som menar att hälsoupplysning handlar om att 
aktivera individer samt att ge individerna ett sakligt och inspirerande underlag för att 
fatta egna beslut vilket illustreras med 

Syftet med hälsoupplysning är att åstadkomma förändringar i människors beteende i en 
hälsovänlig riktning.  Vanligen handlar det om djupt rotade vanor som kanske grundlagts i 
barndomen och förstärkts i kontakten med andra människor.  /…/ Att göra sig av med en 
vana och eventuellt ersätta den med en ny kräver vilja och engagemang. Att förändra vanor 
är en tidskrävande process, som handlar om att inhämta kunskap, bli medveten om 
problemet, pröva och känna sig fram, misslyckas och pröva igen för att till slut lyckas 
(Bergstrand, 2004, s.21).  

Hälsoarbetet i skolan utgår från olika kunskapssyner, eleverna kan ”informeras” eller 
främjas till att ”reflektera”. Reflektion och samtal är i överensstämmelse med 
läroplanens syn på hur kunskap skapas och utvecklas. För att skapa ett samspel och en 
god kommunikation förutsätts att personalen och eleverna samtalar, diskuterar och 
reflekterar över arbetssätten i undervisningen. Detta ställer krav på den fysiska miljön 
och att det skapas mötesplatser för samtal (Nilsson & Norgren, 2003). Bergstrand 
(2004) illustrerar att sjuksköterskor initialt försöker att skapa en bra samtalsrelation 
och samla in information kring individens hälsa relaterat till mer eller mindre känsliga 
aspekter för att underlätta för den fortsatta dialogen. Detta belyser även Torbiörnsson 
(2002) som menar att i mötet med barn eller unga människor är det viktigaste att 
lyssna samt att låta han eller hon berätta. Det är alltid bäst att ta det tillfälle som barnet 
själv väljer och att det måste få ta den tid det tar. Barn har ofta mötts av orden inte nu, 
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jag ska bara eller men sen. Barn lever här och nu medan vuxna oftast lever där och då. 
Hillman (2007) framhåller därtill att det ofta behövs förberedelser och stödmaterial för 
hälsosamtalet såsom tidigare uppgifter och/eller undersökningsfynd utifrån 
hälsovårdsjournal samt formulär för hälsouppgifter som besvarats i förväg av föräldrar 
och/eller elev.   

Aktuell forskning 
I översikten presenteras aktuell forskning såsom avhandlingar och studier som på olika 
sätt berör förutsättningar för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan avseende 
bland annat organisatoriska förutsättningar, skolsköterskans möte med elever vid 
hälsosamtalet och miljön. Presentationen av forskningen är inte heltäckande men det 
som presenteras anknyter till studiens syfte. Forskningen avgränsas i stort sett till 
svenska förhållanden då den svenska modellen för skolhälsovården skiljer sig från de 
flesta andra länder i det att den är en integrerad del av skolans elevvård med lokaler i 
skolan och personal anställd av skolan (Pellmer & Wramner, 2005). Organisatoriska 
förutsättningar för hälsosamtalet såsom kompetens och resurser belyses i flera studier. 
Skolsköterskorna i en studie av Pettersson (2004) frågade efter en utökad kompetens i 
hälsopedagogik och beskrev att de på individnivå hade möjlighet att använda sin 
professionalitet och kompetens. Nilsson citerad i Utbildningsdepartementet (2000) 
belyser också att skolsköterskan ska vara utbildad. När det gäller att utveckla 
hälsopedagogiken och att implementera ett hälsofrämjande synsätt och en helhetssyn i 
skolan är skolsköterskan en outnyttjad resurs på många skolor. De sex 
gymnasieeleverna i studien Carlsson (2004) studie framhöll tiden som en viktig faktor 
vid hälsosamtalet. Backlund (2007) skildrar i sin avhandling utifrån skolsköterskornas 
utsagor att de avsatte en betydande del av sitt arbete till exempelvis hälsosamtal. 
Clausson, Pettersson och Berg (2003) visar att de tolv skolsköterskorna i deras studie 
inte beskriv några problem att dokumentera skolbarnens psykiska hälsa i journalen.  

Studien av Carlsson (2004) skildrar att om det inte finns någon förståelse från 
lärarpersonalen om betydelsen av hälsosamtalet för eleverna har det en negativ 
inverkan på eleverna. Liknande resonemang återges av Hjälmhult, Wold och Samdal 
(2002) i en norsk studie där de studerade samarbetet mellan skolsköterskor och lärare 
vid de norska skolorna. Slutsatsen visar att samarbetet är avhängigt av att skolan 
öppnade sina dörrar för skolsköterskan och inkluderar henne eller honom i sin 
verksamhet. Studien belyser också att utvecklingen av ett gott samarbete kan ske när 
skolhälsan är tillgänglig och aktivt marknadsför sina tjänster. Detta belyser också 
Nilsson i sin studie i Utbildningsdepartementet (2000) att skolsköterskan är viktig för 
hälsan och att hon skall finnas i skolan hela tiden. Cohn Riddermark (2005) fann i sin 
studie utifrån intervjuer med åtta skolsköterskor mest faktorer som begränsar 
skolsköterskans hälsofrämjande arbete. De begränsande faktorerna relaterar bland 
annat till elevunderlaget, administrativt arbete, konkurrensen med andra prioriteringar i 
skolan samt ordningsstrukturer.    

Flertalet studier och forskning illustrerar även förutsättningarna för skolsköterskans 
möte med elever vid hälsosamtalet. Carlsson (2004) illustrerar i sin studie med sex 
gymnasieelever att elevernas möte och hälsosamtal med skolsköterskan genomgående 
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var en positiv upplevelse. Pettersson (2004) beskriver utifrån intervjuer med elva 
skolsköterskor att hälsoundervisningen skedde i helklass eller halvklass och i pojk- och 
flickgrupper. Arbetsmetoden för hälsosamtalet belyser även Johansson (2005) i sin 
studie och resultatet visar att de trettiofem eleverna (pojk- och flickgrupper) i skolår 
fyra var positiva till att de blivit inbjudna till hälsosamtalet vilket Johansson beskriver 
som en förutsättning för det fortsatta arbetet, arbetsmetoden och hälsosamtalet. Borup 
(1998) skildrar att ett av de viktigaste fynden i studien från Danmark var att de flesta 
eleverna av 1860 elever i åldrarna elva, tretton och femton år kom till hälsosamtalet. 
Detta speglar även Carlsson (2004) att elevernas uppfattning om hälsosamtalet var att 
mötet skapade en relation mellan elev och skolsköterskan vilket ledde till förtroende 
som hade betydelse för nya möten. Borup och Holstein (2004) illustrerar också i sin 
studie från Danmark att 5205 elever i årskurs fem, sju och nio påverkades av 
hälsosamtalet i en positiv riktning vilket visade att de diskuterade innehållet med 
andra, följde råden och gjorde egna avgörande beslut.  

Johansson (2005) visar på att skolsköterskans kännetecken för hälsosamtalet är en 
person som visar omsorg och lyssnar och genom att använda en professionell 
bedömning kan skolsköterskan agera på ett sätt som tillförsäkrar förtroende vilket 
uppskattades av de unga. Johansson (2007) har i sin licentiatavhandling intervjuat 
tjugosex ungdomar och framhåller liknande resultat och att en av skolsköterskans 
uppgift är att inge förtroende till eleverna och att eleverna får uppmärksamhet och 
visas respekt. Därtill nämns att skolsköterskan bör ha en äkthet och vara personlig 
samt att det finns en kontinuitet i mötena. Detta belyser också Carlsson (2004) i sin 
studie och visar att eleverna upplevde en trygghet när skolsköterskan står på deras sida 
som en stödperson. Liknande resonemang presenteras även av en av fem 
skolsköterskor i avhandlingen av Backlund (2007) där skolsköterskan såg det som en 
viktig del av yrkesrollen att vara en person som man kan vända sig till. Skolsköterskan 
beskrev att hon i första hand är en resurs ”för barnen”.    

Borup (1999) har i sin avhandling redovisat intervjuer med åtta skolsköterskor i 
Danmark vilka beskriver hälsosamtal med elever. Intervjuerna var analyserade med 
hjälp av Grounded Theory varur det framkom fyra olika kategorier som hade 
inflytande för ett lyckat hälsosamtal. Kategorierna var reflekterande öppenhet, äkthet, 
kompetens och stödjande miljöer. Dessa kategorier hade sedan undergrupper som 
beskriv ytterligare faktorer som hade inflytande på hälsosamtalet. Tillsammans 
skapade kategorierna det kommunikativa rummet för lärande kring hälsa. I resultatet i 
den danska studien av Borup (2002) med intervjuer av åtta skolsköterskor visas att 
kompetenser, äkthet, reflekterande öppenhet och stödjande miljöer var mer 
framträdande vid ett lyckat hälsosamtal och att dessa fyra kategorier bildade det 
kommunikativa rummet för lärande kring hälsa. Borup menar att skapandet av det 
kommunikativa rummet är beroende av interaktionen mellan kompetenser, äkthet, 
reflekterande öppenhet och stödjande miljöer ty när elever exempelvis lär kring hälsa 
är det kommunikativa rummet skapande.  

Flera studier och forskning beskriver också miljön såsom lokalen och sekretess som 
påverkande förutsättningar för hälsosamtalet. I en studie med sex gymnasieelever av 
Carlsson (2004) framkom att skolsköterskans mottagning där hälsosamtalen 
genomfördes var viktig då en mottagning som är fräsch och ser organiserad ut skapar 
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någon form av harmoni. Johansson (2002) illustrerar utifrån intervjuer med 26 
ungdomar att det var viktigt var samtalet utfördes såsom rummets avskildhet samt att 
ingen annan kunde höra vad som sades. Detta illustrerar även Johansson och Ehnfors 
(2006) i sin studie utifrån intervjuer med 26 femtonåringar i fyra skolor. Resultatet 
visade att samtalet mellan skolsköterskan och eleverna kunde förekomma på olika 
platser såsom i korridoren, cafeterian eller på skolgården. Därtill framställdes vikten av 
att man kunde upprätthålla en avskildhet utifrån samtalets innebörd. Miljön belyses 
även i avhandlingen av Borup (1999) där ungdomar i åldern elva, tretton och femton år 
uppgav att faktorer som skolsköterskans arbetssätt och att lokalens utformning ingav 
lugn och trygghet och inverkade på hur eleverna uppfattade hälsosamtalet. Flickorna i 
skolår 4 i studien av Johansson (2005) var medvetna om skolsköterskans tystnadsplikt. 
Detta skildrar även Nilsson i sin studie refererad i Utbildningsdepartementet (2000) 
som belyser att skolsköterskan ska hålla på tystnadsplikten. 

Sammanfattning 

I bakgrunden behandlas litteratur som är vald utifrån studiens inriktning. Att skolan 
ska arbeta med hälsoförebyggande insatser beskrivs av Socialstyrelsen (2004) som 
anger att skolhälsovården ska vara en tydlig aktör i det hälsopreventiva arbetet som 
samhället riktar till barn och ungdom. Därtill betonas ytterligare skolhälsovårdens 
medverkan i det hälsopedagogiska arbetet såsom hälsofrämjande undervisning, 
individuella hälsosamtal eller hälsoupplysning i grupp. Utifrån ett individanpassat 
förfarande utgör hälsosamtalet en naturlig del av hälsoarbetet för skolsköterskan. 
Föreliggande studie söker närma sig förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal 
med utgångspunkt i att skolsköterskan ges möjlighet att genom intervjuer och enkäter 
belysa vilka förutsättningar som finns skolsköterskans hälsosamtal med elever. Studier 
och forskning beskriver förutsättningar för skolsköterskans hälsosamtal med elever 
relaterat till endera individ, grupp- och/eller organisationsnivå. Cohn Riddermark 
(2005) menar att ytterligare forskning skildrat till det hälsofrämjande arbetet på 
individuell och generell nivå skulle välkomnas inom skolhälsovården. Mot bakgrund 
av det finner jag det intressant att i denna studie undersöka förutsättningarna för 
skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan med fokus på individ, grupp- och 
organisationsnivå. Eleven och skolsköterskan har självklart en central roll men även 
gruppen och organisationen har en betydelse för hälsosamtalets genomförbarhet. För 
att analysera förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan har 
ramfaktorteorin använts som ett redskap för att beskriva och analysera 
förutsättningarna.  

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva förutsättningar för skolsköterskans hälsosamtal med 
elever i skolan utifrån individ, grupp- och organisationsnivå.  
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Frågeställningar 
• Vilka är förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan 

på individnivå?    

• Vilka är förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan 
på gruppnivå?    

• Vilka är förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan 
på organisationsnivå?    

Ramfaktorteorin 
Utifrån att ramfaktorteorin är utvecklad inom pedagogiken och med skolan som 
undersökningsområde såg jag det som möjligt att applicera den på skolhälsovården 
mot bakgrund av att skolhälsovården är en del av utbildningsväsendet och hälso- och 
sjukvårdsväsendet och påverkas därmed av de beslut som tas inom ramen för skolans 
verksamhet och även av de beslut som fattas av hälso- och sjukvården.  

Ramfaktorteorin är svensk och har sin grund inom pedagogiken och introducerades av 
Dahllöf i slutet av 1960-talet utifrån sin forskning om elevgruppering som ramfaktor 
för lärarens undervisning och dess effekter på kunskapsresultaten (Dahllöf, 1999). I 
slutet av 1960-talet presenterade Dahllöf ramfaktorteorin eller det ramfaktorteoretiska 
tänkandet som låg till grund för Dahllöf´s klassiska arbete, Skoldifferentiering och 
undervisningsförlopp. I samband med Lundgrens avhandling år 1972, Frame factors 
and the teaching process skedde en vidareutveckling och empirisk verifiering av 
Dahllöf´s arbete. Det ramfaktorteoretiska arbetet kom även att under många år belysa 
hur undervisningen styrdes och begränsades av ramfaktorer (Broady, 1999; Broady & 
Lindblad, 1999; Dahllöf, 1999; Lindblad, Linde & Næslund, 1999; Lundgren, 1999).  
Lindblad et al. (1999) belyser att ramfaktorteorins styrka har varit att återge hur 
samhälleliga och organisatoriska förhållanden inverkar på utbildning och 
undervisning. Carling (2006) talar om att synliggöra olika förhållanden och deras 
inflytande i en pedagogisk situation utifrån inre faktorer, yttre faktorer, processfaktorer 
och resultatfaktorer. Inre faktorer speglar informella kunskapsmönster och 
värdegrunder medan yttre faktorer har fokus på resurser, officiella mål och miljö. 
Processfaktorer belyser vilka metoder som använts och resultatfaktorer visar på 
exempelvis hur många som börjat på kursen. Lindblad et al. (1999) illustrerar även 
ramfaktorteorins svagheter vilket kan exemplifieras med att inte förstå det praktiska 
förnuftets betydelse vilket emellertid ofta inom skolans värld haft fokus på lärarna och 
deras tänkande på ett dekontextualiserat sätt vilket inte relaterar yttre villkor och inre 
logik till varandra.  

Den enkla ramfaktorteorin utformades i samband med genomförandet av de stora 
skolreformerna i Sverige genom att lyfta fram de begränsningar som skolan som 
organisation innebar för den genomförda undervisningens utformning.  Den utvidgade 
ramfaktorteorin kom att problematiseras och nya frågor kom att ställas som varför 
uppstår dessa ramar? och varför dessa relationer mellan ramar och processer och dess 
resultat? De stora frågorna där ramarna hamnade i fokus behandlades genom att förena 
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bland annat statsvetenskapliga och kultursociologiska traditioner i den 
ramfaktorteoretiska forskningen (Lindblad et al, 1999).    

Det initiala med ramfaktorteorin var att förklara samband mellan undervisningens 
ramar i form av tid, innehåll, elevkaraktäristika samt dess resultat (Broady, 1999; 
Broady & Lindblad, 1999; Lindblad et al, 1999; Lundgren, 1999). Dessa tankegångar 
återges även av Carling (2006) som beskriver att som teori ger den möjlighet att förstå 
interventioner i olika utbildnings- och undervisningssammanhang. Dessutom ges en 
förståelse för undervisningssituationen. Broady (1999) skildrar att Dahllöf´s och 
Lundgren´s forskning bidrog till implementeringen av samhällsvetenskapliga 
traditioner i skoldebatten. Lundgren (1999) menar att resonemanget kring 
ramfaktorteorin baserar sig på ramar som ger ett utrymme för en process. Ramarna ger 
eller ger inte möjligheter och är inte orsak till en viss verkan. Därtill belyser Lundgen 
att om ett tydligt mål finns för en process så måste ramarna anpassas för att göra 
processen möjlig.   

Den enkla ramfaktorteorin 

Lindblad et al. (1999) skildrar ramfaktorteorin utifrån den enkla ramfaktorteorin och 
menar att den enkla ramfaktorteorin lyfter fram de begränsningar som skolan som 
organisation innebär för den genomförda undervisningen vilket kan beskrivas med:   

RAMAR → 
       PROCESS  → 

RESULTAT 

Figur 2. Visar den enkla ramfaktorteorin (Lindblad et al, 1999, s.98).  
 
Även Carling (2006) beskriver i sin studie den enkla ramfaktorteorin och menar att 
ramarna påverkar processen som i sin tur påverkar resultatet. Detta förstås med de 
begränsningar som ramarna har i undervisningssituationen såsom resurser, lokaler eller 
lagstiftning (Dahllöf, 1999; Lindblad et al, 1999). Broady (1999) framställer det som 
Lundgren nämner som processvariabler som han använde för att karaktärisera 
undervisningssituationen vilket hade att göra med vad som lärs in och av vilka elever. 
Som ett förklarande led mellan ramfaktorer och processvariabler implementerade 
Lundgren den term som Dahllöf formulerat nämligen styrgruppshypotes. 
Styrgruppshypotesen är tillämplig i de fall då den tillgängliga undervisningstiden är 
alltför knapp för att samtliga elever ska kunna uppnå inlärningsmålen av den 
förkunskapsnivå som utmärker styrgruppen. Lindblad et al. (1999) förklarar att den 
enkla ramfaktorteorin belyser att politiska och administrativa beslut som 
antagningsregler, timplaner och elevantal påverkar vad som är rimligt att utföra i 
undervisning och därmed vilka resultat av undervisningen som blir möjliga.   

Den utvidgade ramfaktorteorin 

Den utvidgade ramfaktorteorin speglar frågor som varför uppstår dessa ramar: Varför 
dessa relationer mellan ramar och processer och dess resultat? Ett 
reproduktionstekniskt inslag integrerades i ramfaktorteorin under 1970-talet och 
ramarna betraktades som uttryck för grundläggande samhällsstrukturella villkor. En 
reproduktionsteori försöker att förklara hur samhället återskapas genom att undersöka 
olika mekanismer för att förklara hur hierarkier och dominansförhållanden i samhället 
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fortlever. Förutom fysiska, administrativa och juridiska ramar kan det finnas andra 
begränsningar som förklarar vad som är möjligt och inte möjligt i klassrummet såsom 
traditioner, de medverkandes föreställningar om vad man ska tala om eller den sociala 
sammansättningen av elevgruppen. Förutom detta antogs att det ramfaktorteoretiska 
tänkandet kan utgöras av olika roller i klassrummet vilket knyts till 
klassrumsinteraktionen (Dahllöf, 1999; Lindblad et al, 1999).  

Ramfaktorteorin innebar även att förhållanden utanför skolan uppmärksammades vid 
analys av undervisningsprocessen och dess konsekvenser relaterade till resultat, 
måluppfyllelse och därtill även samhällets sociala och kulturella reproduktion.  
Ramfaktorteorin knöt också samman den inre och yttre logiken i undervisningen 
utifrån den yttre logikens villkor och särskilt i den utvidgade ramfaktorteorin blev 
detta påtagligt. Detta speglas av att teorin framhåller betingelser av betydelse för att 
förstå undervisningen utifrån situationens begränsningar eller institutionella krav 
(Lindblad et al, 1999). Lundgren (1983) menar att det inte finns en enkel förklaring av 
påståendet i detta ämne och ambitionen har varit att delvis få svar men att det 
fortfarande arbetas på en elementär nivå. Det finns ett starkt behov av en djupare 
analys av samspelet mellan ekonomisk och social utveckling.   

Forskare och studenter inom olika verksamheter har använt ramfaktorteorin som 
teoretiskt perspektiv i sina studier eller forskning (Edström, 2002; Hellrup, 2004; 
Lundström, 2007; Thedin Jakobsson, 2005). Cohn Riddermark (2005) har i sin studie 
refererat till ramfaktorteorin för att belysa vilka ramar som styr, begränsar eller 
reglerar det hälsofrämjande arbetet för skolsköterskor inom gymnasieskolan. Hellrup 
(2004) har i sin studie använt ramfaktorteorin i syfte att beskriva hur olika faktorer 
påverkar lärare att utforma undervisning.  

Metod  

Metodologiska överväganden 
Inom vetenskaplig forskning är det vanligt att närma sig ett problem med ett inifrån 
perspektiv eller utifrån perspektiv. Med hänsyn till syftet kan en ansats endera vara 
kvalitativ och bygga på ett induktivt förfaringssätt eller kvantitativ och vanligen utgå 
från ett deduktivt tillvägagångssätt. Vid kvalitativa studier beskrivs närheten till 
problemet och forskaren deltar ofta själv i insamlingen av data. Vid kvantitativa 
studier talas det om värdet av att hålla en viss distans till problemet och forskaren 
engagerar andra för datainsamlingen (Bryman, 2006; Olsson & Sörensen, 2001).  
Olsson och Sörensen (2001) beskriver också att forskarens synsätt såsom intresse, 
kompetens och verklighetsuppfattning anger riktlinjerna för det fortsatta arbetet. Mot 
bakgrund av min profession som skolsköterska samt skolsköterska med medicinskt 
ansvar finns erfarenhet och förförståelse inom ämnet. Denna studie är deskriptiv med 
både en kvalitativ och kvantitativ ansats och där intervjuer och enkäter har använts vid 
datainsamlingen (tabell, I, s.21). Bryman (1997; 2006) och Denscombe (2000) belyser 
att flera metoder kan användas för att samla in data om samma sak. Varje metod kan 
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ge saken en särskild vinkling, ett särskilt perspektiv och perspektiven kan sedan 
forskaren använda som ett verktyg för att konstatera eller jämföra. Ett tillvägagångssätt 
är att använda mer än en metod såsom intervjuer som kan sprida ljus över ämnet och 
frågeformulär som samlar in annan relevant information samt skriftliga källor. Bryman 
(1997) och Kvale (1997) skildrar även att kvalitativ forskning kan som en första fas 
fungera som ett stöd åt den kvantitativa forskningen genom finslipning och utformning 
av instrument. Intervjuerna och enkäterna genomfördes under februari till juni 2007. 
Informanterna och respondenterna har i samband med intervjuerna och enkäterna 
också informerats om att materialet kan bearbetas utifrån andra perspektiv av 
författaren. Föreliggande studie beskriver förutsättningar för skolsköterskans 
hälsosamtal med elever i skolan med fokus på individ, grupp- och organisationsnivå i 
tre län i Sverige. Samtliga län företräder både stad och landsbygd.  
 
Tabell I. Översikt av design, urval, datainsamlingsmetod, tidpunkt för datainsamling samt 
analysmetod i föreliggande studie.  
 Intervjuer Enkäter 
Design Deskriptiv, kvalitativ metod Deskriptiv, kvantitativ metod 
Urval n = 6 n = 108 
Datainsamlingsmetod Intervjuer Enkäter 
Tidpunkt för datainsamling Februari/mars 2007 Maj/juni 2007 
Analysmetod Innehållsanalys Beskrivande statistik 

Urval 

Denscombe (2000) menar att intervjubaserade studier i allmänhet genomförs med färre 
individer. Informanterna som ingår i urvalet har en tendens att medvetet väljas då de 
har något speciellt att tillföra eller unik kännedom om ämnet. Frågeformulär är 
lämpliga att använda i undersökningar vid ett stort antal respondenter på olika platser 
eller när det som efterfrågas tenderar att ge okomplicerad information. Kriterierna för 
att inkluderas i föreliggande studie var att skolsköterskorna tjänstgjorde inom den 
kommunala skolhälsovården. Tre län inkluderades i studien. Valet av två län skedde 
utifrån geografisk närhet samt att i det tredje länet inkluderades en kommun där 
skolsköterskorna hade arbetat med olika metoder i hälsosamtalet med elever. I ett 
första skede kontaktade författaren per telefon enhetschef, samordnande skolsköterska 
eller skolhälsovårdsöverläkare i berörda län i syfte att informera om studien. Skriftlig 
information skickades även via e-post i form av ett informationsbrev till de berörda 
(bilaga, 1). Vid telefonkontakten med enhetschef och samordnade skolsköterska 
erhölls medgivande att genomföra studien i berörda län. I ett av länen informerade 
skolhälsovårdsöverläkaren muntligt verksamhetscheferna för skolhälsovården utifrån 
vad som stod i informationsbrevet. Därefter skickade skolhälsovårdsöverläkaren via e-
post medgivande att genomföra studien i berört län och verksamhetscheferna 
informerade sedan skolsköterskorna. I de två andra länen informerade enhetschef och 
samordnande skolsköterska berörda skolsköterskor. I två av länen inkluderades 
samtliga kommuner medan i ett län inkluderades en kommun då skolsköterskorna 
arbetat med olika metoder för hälsosamtalet med elever i skolan. Urvalet kom att bestå 
av skolsköterskor från grundskolan, särskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan med 
representation från stad och landsbygd. Både kvinnor och män fanns representerade i 
urvalet. Hos informanterna och respondenterna varierade utbildningarna. Majoriteten 
av skolsköterskorna hade vidareutbildning till barnsjuksköterska, distriktssköterska 
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eller skolsköterska. Kombinationer av vidareutbildning och/eller annan utbildning 
förekom såsom skolsköterskeutbildning, barnmorska, psykiatri, handledarutbildning, 
utbildning i dokumentation, kvalitetssäkring och samtalsmetodik (tabell, III, s.28; V, 
s.38).   

Samtliga skolsköterskor i de berörda länen fick ett informationsbrev via e-post om att 
medverka samt syftet med studien och att datainsamlingen skulle ske genom intervjuer 
och enkäter (bilaga, 2). Intervjuer genomfördes med två skolsköterskor från varje län, 
totalt sex skolsköterskor. Intervjudeltagarna hade mellan sex till trettio års erfarenhet 
av arbete inom skolhälsovården med en tjänstgöringsgrad på sjuttiofem till hundra 
procent (tabell, III, s.28). Urvalet till intervjuerna gjordes på olika sätt i de berörda 
länen. I ett av länen valde ledningen ut två informanter medan i de andra länen valde 
författaren slumpmässigt ut de resterande fyra informanterna, två från varje län. 
Enkäter skickades till samtliga respondenter. Totalt medverkade 108 av de 180 
tillfrågade skolsköterskorna. Respondenterna hade från upp till fem år till mer än 
tjugofem års erfarenhet av arbete inom skolhälsovården med en tjänstgöringsgrad från 
upp till femtio till hundra procent (tabell, V, s.38). Information gavs om att deltagandet 
var frivilligt och kunde när som helt avbrytas samt att identiteten inte i något 
sammanhang skulle komma att framgå. Namnlistor och identifieringsuppgifter 
förvarades åtskilt det insamlade datamaterialet. Personuppgifter och insamlade data 
förvarades på ett sätt så att obehöriga inte kunde ta del av dem (Vetenskapsrådet, 
2002). Upplysning gavs om att studien skulle redovisas som en magisteruppsats samt 
att materialet från datainsamlingen även kunde bearbetas och hanteras från andra 
perspektiv av författaren.  

Skolsköterskornas bakgrundsvariabler var kön, ålder, utbildning, antal år i yrket som 
sjuksköterska, antal år som skolsköterska, tjänstgöringsgrad, antal skolor, antal elever, 
skolform samt antal hälsosamtal.  

Datainsamling 

Datainsamlingen utgjordes av intervjuer med skolsköterskor och data insamlade via 
enkäter. Efter att intervjuerna var utförda och transkriberade konstruerades enkäten 
utifrån syftet med studien. Detta möjliggjorde en ökad noggrannhet i frågorna utifrån 
informanternas berättelser och författaren kunde i enkäterna utgå från de 
förutsättningar som informanterna uppgav utifrån hälsosamtalet med elever i skolan 
och på så sätt kunde förutsättningarna belysas från ett annat perspektiv. 

Före de egentliga intervjuerna genomfördes en pilotintervju med en skolsköterska. 
Denna intervju inkluderades till studien. Efter intervjun gjordes inga ändringar eller 
tillägg eftersom intervjuguiden belyste förutsättningar för skolsköterskornas 
hälsosamtal med elever i skolan. Detta skildrar även Bryman (2006) och Kvale (1997) 
som menar att när pilotintervjuer genomförs före de egentliga intervjuerna ökar 
förmågan till att generera ett tryggt och stimulerande samspel. Under våren 2007 
genomförde författaren intervjuer med sex skolsköterskor i tre län. Kvale (1997) 
belyser att den kvalitativa intervjun arbetar med ord som har till mål att erhålla 
nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa perspektiv av den intervjuades livsvärld. 
Utmärkande för kvalitativa metoder är att man från begynnelsen inte vet exakt vilka 
resultat som är tänkbara. Följaktligen kan de kvalitativa metoderna skildra nya 
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kvaliteter av verkligheten som inte var kända tidigare (Olsson & Sörensen, 2001; 
Sohlberg & Sohlberg, 2002). Skolsköterskorna ombads under intervjuerna att utifrån 
studiens syfte berätta om sina erfarenheter så fritt som möjligt. Till hjälp för 
intervjuerna användes en intervjuguide som hade en öppen framtoning vilket 
möjliggjorde för informanterna att själva berätta med egna ord utan att begränsas eller 
hindras av frågan. Följdfrågor ställdes för att få en djupare förståelse av 
förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever såsom ”kan du 
förtydliga?”, ”hur menar du?” eller ”kan du ge exempel?” Stödorden i intervjuguiden 
var författarens hjälp om samtalet tystnade eller avstannade (bilaga, 3). Bryman 
(2006), Denscombe (2000) och Kvale (1997) skildrar att en intervjuguide i stort 
belyser de teman som är föremål för studien, förslag till frågor och i vilken ordning de 
tas upp under intervjun. Efter varje intervjufråga gjorde intervjuaren en 
sammanfattning av frågan för att få en bekräftelse på att berättelsen uppfattats riktigt. 
Möjlighet fanns då till att korrigera eventuella felaktigheter och missuppfattningar 
samt att informanten ytterligare kunde berika samtalet. Denscombe (2000) och Kvale 
(1997) beskriver intervjun som ett mellanmänskligt tillstånd där ett samtal förs mellan 
forskare och informant om ett ämne av gemensamt intresse. Därtill belyser Kvale 
(1997) och Bryman (2006) att intervjuaren måste bekanta sig med den miljö och bygga 
upp en atmosfär där den intervjuade känner sig trygg för att fritt kunna samtala om 
sina upplevelser. Intervjuerna utfördes på skolsköterskornas arbetsplats och de 
informerades om att intervjun skulle genomföras som en dialog och bandinspelas. 
Detta skildrar även Bryman (2006) och Kvale (1997) som menar att bandinspelning är 
det vanligaste sättet att registrera intervjuer på. Intervjuaren kan då fokusera på ämnet 
och dynamiken i intervjun, det vill säga orden, tonfallet och pauserna. Bryman (2006) 
anger att det vid intervjuer alltid brukar finnas en stor variation kring hur lång tid varje 
intervju tar i anspråk. De bandade intervjuerna varade från tjugofem till fyrtiotvå 
minuter och har av författaren ordagrant återgivits vid utskrivningen till text. Två av de 
sex intervjuerna bandinspelades inte då det uppstod tekniska fel på bandspelaren. 
Noggranna anteckningar fördes av författaren av de två intervjuer som inte 
bandinspelades. Följdfrågor ställdes även i samband med anteckningarna i syfte att 
erhålla en djupare förståelse av förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med 
elever i skolan.   

Innan enkätundersökningen implementerades utfördes en pilotenkät med en 
skolsköterska. Denna enkät inkluderades inte i studien. Efter pilotenkäten gjordes små 
ändringar och tillägg för att ytterligare förtydliga förutsättningar för skolsköterskans 
hälsosamtal med elever i skolan (bilaga, 4). Detta belyser Bryman (2006) som anger 
att pilotstudier är speciellt viktiga då enkätundersökningar genomförs eftersom det inte 
finns någon intervjuare närvarande som kan hantera eventuella oklarheter. Enkäten 
innehöll trettiofem olika frågor med både slutna/fasta och öppna frågor. Frågorna var 
även utformade med alternativ som exempelvis (1) mycket stor möjlighet till (4) ingen 
möjlighet. Ejlertsson (2005) beskriver olika distribueringsformer av enkäter med 
postenkät som den vanligaste. Datorenkät ger möjlighet att genomföra 
enkätundersökningen direkt via datorn och e-postadresser används för distribution. 
Enkäten kan finnas antingen som en bilaga eller på en Internet-adress. Korrekt gjorda 
kräver enkäterna ingen inmatning av data eftersom svaren automatiskt blir sparade i ett 
dataregister (Bryman, 2006; Ejlertsson, 2003). Enkäterna distribuerades den 31 maj till 
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skolsköterskornas e-postadresser i tre län tillsammans med ett e-brev (bilaga, 5). 
Enkäten besvarades elektroniskt av respondenterna (n=180). En respondent besvarade 
enkäten skriftligt (n=1). Detta svar exkluderades då enkäten inte besvarades 
elektroniskt och analysen skedde statistiskt med hjälp av websurvey3, ett webbaserat 
enkätverktyg. Efter tio dagar gjordes automatiskt ett utskick till de respondenter som 
inte besvarat enkäten. Efter detta utskick gjordes inga ytterligare påminnelser eller 
utskick utan enkäten avslutades den 20 juni. Analysen skedde statistiskt med hjälp av 
websurvey och en rapport över genomförd enkätundersökning i form av stolpdiagram, 
sammanställdes.   

Validitet och reliabilitet 

Att se saker ur olika perspektiv och möjligheten att bekräfta resultat kan öka 
validiteten i data. Detta ger en fingervisning om att innebörden i data i viss mån 
överensstämmer mellan metoderna men det bevisar inte att forskaren har rätt. Därtill 
belyses att validiteten vid intervjuerna stärks genom att data kan kontrolleras 
beträffande riktighet och relevans under tiden som data samlas in. Insamlade data är i 
viss mån unika utifrån det specifika sammanhanget och de enskilda individer som 
deltar och kan ha en ogynnsam effekt på tillförlitligheten (Denscombe, 2000). 
Intervjuaren gjorde efter varje intervjufråga (bandinspelning eller anteckning) en 
sammanfattning av svaret för att få en bekräftelse på att intervjuaren uppfattat 
berättelsen riktigt. Möjlighet fanns då till att korrigera eventuella felaktigheter och 
missuppfattningar samt att informanten ytterligare kunde berika samtalet. Denscombe 
(2000) framhåller dessutom att om det finns en redogörelse för forskningens mål och 
grundläggande principer, hur forskningen genomförts och de viktigaste resonemangen 
bakom de beslut som fattades kan det spegla i vilken utsträckning en annan forskare 
kan komma fram till samma resultat, det vill säga öka tillförlitligheten. I föreliggande 
studie används både kvalitativa och kvantitativa data och där intervjuerna ligger till 
grund för enkäterna. Ett sätt att säkerställa validiteten menar Denscombe (2000) är att 
resultat kontrolleras mot andra källor. Urvalet valdes medvetet utifrån studiens syfte då 
informanterna och respondenterna hade särskilda egenskaper och relevans för 
undersökningstemat.  

Denscombe (2000) och Ejlertsson (2005) beskriver validitet i en enkätfråga vilket 
skildrar frågans förmåga att mäta det den avser att mäta. Med reliabilitet menas 
huruvida upprepade mätningar ger samma resultat. Föreliggande enkäter beskriver 
skolsköterskans förutsättningar för hälsosamtalet med elever i skolan.  

                                                
3 Websurvey (WS) är ett webbaserat enkätverktyg som Lärarhögskolan i Stockholm upphandlat (Källa 
www.lhs.se).  
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Analys 
Innehållsanalys 

Intervjuerna analyserades med utgångspunkt i innehållsanalys. Findahl och Höijer 
(1981) belyser att den bakomliggande idén med innehållsanalys är att försöka att 
beskriva innehållet på ett neutralt och objektivt sätt, obefläckat av värderingar och 
tolkningar. Intentionen enligt författarna är även att belysa framträdande drag eller att 
komprimera och kondensera innehållet till en hanterlig och överskådlig form. 
Innehållet delades upp i mindre hanterbara bitar för att sedan skapa kategorier där 
bitarna kunde placeras in. Denscombe (2000) beskriver att innehållsanalys hjälper 
forskaren att redogöra för det specifika i en text. Det specifika är vad texten återger 
som relevant och vilka prioriteringar som framställs samt att det i texten också 
presenteras värderingar och hur de hänger samman. Innehållsanalysen i föreliggande 
studie har skett med stöd av den metod som Denscombe (2000) utformat och 
intentionen har varit att återge det specifika och de företeelser som var av intresse 
utifrån syftet med studien. Ambitionen har varit att vara så öppen som möjligt till 
texterna och det som framkommit i intervjuerna. I figur 3, s. 25 beskrivs ett modifierat 
analysförfarande i olika steg. I inledningsskedet av analysarbetet är det viktigt att läsa 
igenom texten i sin helhet och därefter forma enheter som kan bestå av ord, meningar 
eller hela stycken av intervjutexten. Urvalskriteriet bör vara mycket tydligt formulerat 
när ett textavsnitt väljs ut. Kriteriet i föreliggande studie var förutsättningar för 
skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan. Därefter analyserades intervjutexten 
och bröts ner till meningsenheter genom att den lästes igenom flera gånger i både del 
och helhet. Denna process resulterade i att ett antal kategorier utformades vilka stegvis 
förfinades och kondenserades samt samordnades till olika enheter (tabell, II, s.26). 
Slutligen gjordes en analys för att se kategorierna och enheterna och deras förhållande 
till varandra.  
 

Innehållsanalys 

1, Välj ett lämpligt textavsnitt 

2, Bryt ner texten till meningsenheter  

3, Utarbeta relevanta kategorier  

4, Kategorierna sammanförs till relevanta enheter  

5, Analysera texten beträffande kategorierna och 
enheterna och deras förhållande till varandra 

Figur 3. Ett modifierat analysförfarande av Denscombes  
(2000) olika steg.  
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Tabell II. Exempel på analys utifrån urvalskriteriet ”förutsättningar för skolsköterskans hälsosamtal 
med elever i skolan”.  
Textavsnitt från informanternas utsagor Texten bryts ner 

till meningsenheter 
Kategorier  Enheter 

Tycker du att du får du stöd och förutsättningar för 
att genomföra hälsosamtalet med elever i skolan 
utifrån de styrdokument som finns för 
skolhälsovården? … Jag tycker att det var väldigt 
bra när riktlinjerna kom från Socialstyrelsen för det 
tyckte jag blev ett starkt stöd för det arbete som vi 
gör och så blev det också ett material som blev på 
pränt som man kan visa för sina chefer just för att 
det är väl underbyggt att vi ska göra det vi gör.  
 

… bra när riktlinjerna 
kom från 
Socialstyrelsen för det 
tyckte jag blev ett 
starkt stöd för det 
arbete som vi gör...  

Rutiner Organisation 

Hur upplever du hälsosamtalet med elever i skolan? 
… Jag upplever att det är mer och mer viktigt ju 
längre jag jobbar för att det är så många barn som 
inte blir sedda, och det här att få sitta ensam med en 
vuxen och ha fokus på sig kan … eh lyfta dem 
otroligt alltså, att de känner att ja det är någon som 
såg mig i alla fall och att de får berätta om sig själva 
och att nån lyssnar på vad dom tycker och hur dom 
tänker…  

… det är så många 
barn som inte blir 
sedda, och det här att 
få sitta ensam med en 
vuxen och ha fokus på 
sig kan … eh lyfta dem 
otroligt alltså, att de 
känner att ”ja det är 
någon som såg mig i 
alla fall”... 

Tillit Ansvar 

 

Beskrivande statistik 

Databearbetning innebär att materialet beskrivs på ett överskådligt och begripligt sätt 
antingen med hjälp av tabeller, diagram, eller olika siffermått vilket brukar benämnas 
med deskriptiv statistik. Det enklaste är att presentera det i en tabell eller på något sätt 
i en grafisk form och i vissa fall anses en tabell bättre och i andra fall väljs ett diagram. 
Ibland kan diagram, vara att föredra i stället för eller ett komplement till tabeller. 
Diagram, kan illustreras på ett stort antal sätt och för datorer finns grafikprogram som 
snabbt tolkar och översätter de inmatade siffrorna till staplar eller cirklar (Bryman, 
2006; Ejlertsson, 2003; 2005). Enkäterna analyserades statistiskt och framställdes med 
hjälp av diagram. Bryman (2006) skildrar att fördelen med diagram är att de är relativt 
lätta och förstå samt tolka. Bryman (2006) och även Ejlertsson (2003) belyser olika 
diagram, och presenterar att man vid kvantitativa diagram, skiljer på två olika diagram, 
stolpdiagram, och histogram. Kännetecknande för stolpdiagrammet är att stolparna 
eller staplarna ligger skilda från varandra samt är lätta att konstruera och tolka. Ibland 
finns även intresse att visa hur två eller flera variabler samvarierar i någon form genom 
att man blandar kvalitativa (kön) och kvantitativa (ålder) variabler i en och samma 
tabell i en så kallad korstabell. Beskrivande statistik användes för att åskådliggöra 
respondenternas svar utifrån enkäten. Analysen skedde statistiskt med hjälp av 
websurvey. Websurvey sammanställde insamlade data till överskådliga rapporter i 
form av stolpdiagram. Enkätstudien möjliggjorde att jämföra två variabler såsom antal 
elever per skolsköterska och tjänstgöringsgrad eller antal hälsosamtal per 
skolsköterska och tjänstgöringsgrad. Därtill belyser Ejlertsson (2003) att enkäter 
regelmässigt ger ett visst och ibland ett betydande bortfall och bortfallet varierar i 
omfattning mellan olika undersökningar. Även Bryman (2006) belyser frågan kring 
bortfall och skildrar att bortfall framför allt är aktuellt vid postenkäter. Mangione 
refererad i Bryman (2006) har kategoriserat svarsprocenten på följande sätt när det 
gäller andelen besvarade enkäter;  
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Över 85 procent utmärkt 
70 – 80 procent bra 
60 – 70 procent acceptabelt 
50 – 60 procent knappt godkänt 
Under 50 procent oacceptabelt (Bryman, 2006, s.148).      
 

I föreliggande studie gjordes ett utskick till de respondenter som inte besvarat enkäten 
och trots den relativt korta datainsamlingsperioden uppgick svarsfrekvensen till 60 % 
vilket får ses som en acceptabel siffra i sammanhanget.    

Etiska överväganden 
De rekommenderade forskningsetiska principerna inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning har beaktats i studien (Gustafsson, Hermerén & 
Petersson, 2005; Hermerén, 1992; Vetenskapsrådet, 2002). Det har tagits hänsyn till 
det grundläggande individskyddskravet i form av informationskravet, samtyckestravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i hela studien. Informationskravet har 
beaktats genom information via telefon och e-post till verksamhetsansvariga och 
information till skolsköterskor via e-post där ett informationsbrev har presenterats om 
att medverka i en studie samt information om syftet med studien och hur insamling av 
data skulle ske (bilaga, 2). Informerat samtycke har inhämtats genom kontakt med och 
information till respektive enhetschef, samordnande skolsköterska eller 
skolhälsovårdsöverläkare i de tre aktuella länen (bilaga, 1). Informerat samtycke 
inhämtades även från berörda skolsköterskor i de tre länen. Det framgick att 
deltagandet var frivilligt och informanterna upplystes om att de kunde avbryta sitt 
deltagande när de så önskade. Respondenterna fick information i det medföljande e-
postbrevet i samband med utskicket av enkäten och det individuella samtycket anses 
ha lämnats när enkäten returnerades ifylld. Informanterna och respondenterna ställde 
sig positiva till att medverka i studien och inga tveksamheter eller frågor angående 
studien framkom.  

Konfidentialitetskravet tillförsäkrades genom att ingen förutom författaren skulle 
kunna identifiera vem som lämnat vissa uppgifter till författaren eller vilka som 
medverkade. Uppgift gavs till informanterna och respondenterna om hur insamlade 
data förvarades samt hur studien skulle redovisas och att det insamlade datamaterialet 
kunde bearbetas och hanteras från andra perspektiv av författaren (bilaga, 2). Detta 
uppfyller nyttjandekravet som innebär att uppgifter om enskilda inte får användas eller 
utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften utifrån det som 
forskaren ursprungligen utlovade kring det insamlade materialet (Gustafsson et al, 
2005; Hermerén, 1992; Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga informanter gav sitt 
medgivande till att författaren kunde använda och analysera materialet utifrån andra 
perspektiv medan tretton av de 108 respondenterna inte gav sitt medgivande till att 
författaren kunde använda och analysera materialet utifrån andra perspektiv.   
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Resultat 
I studien används en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Den djupgående 
kunskapen som framkom vid informanternas utsagor och sammanhanget kring 
förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever låg till grund för hur 
författaren utformade enkäterna. Efter att intervjuerna utförts och transkriberats 
konstruerades enkäten utifrån syftet med studien. Detta möjliggjorde en ökad 
noggrannhet i enkätfrågorna med utgångspunkt i informanternas berättelser.   

Presentationen av intervjuerna och enkäterna redovisas under resultatet utifrån syftet 
Att beskriva förutsättningar för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan 
utifrån individ, grupp- och organisationsnivå. Resultatavsnittet är omfattande då 
förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan redovisas utifrån 
informanternas utsagor och respondenternas data (Bryman, 2006). I avsnittet 
resultatanalys redovisas resultatet kopplat till ramfaktorteorin.  

Intervjuer 
Sex skolsköterskor skildrade sina upplevelser av förutsättningarna för hälsosamtalet 
med elever i skolan genom intervjuer. Nedan redovisas informanternas 
bakgrundsvariabler utifrån intervjuguiden (bilaga, 3; tabell, III, s.28). 

         Tabell III. Visar informanternas (n=6) bakgrundsvariabler utifrån intervjuerna.  
Bakgrundsvariabler 
intervjuer 

        

Kön Man 
0 

Kvinna 
6 

      

Ålder – 29 år 30–39 år 40-49 år 50–59 år 60– år    
 0 0 1 3 2    
Utbildning Sjuksköterske- 

utbildning 
Vidareutbildning 

Distriktssköterska/ 
Barnsjuksköterska 

 

Annan eller 
ytterligare 

vidareutbildning 

*4     

 6 3 3      
Antal år i yrket som 
sjuksköterska 

– 9 år 10–19 år 20–29 år 30–39 år 40– år    

 0 0 2 3 1    
Antal år i yrket som 
skolsköterska 

– 5 år 6–10 år 11–15 år 16–20 år 25– år    

 0 1 1 3 1    
Tjänstgöringsgrad 

% 
– 50 % 51–60 % 61–70 % 71–80 % 81–90 % 91– 

100 
% 

  

 0 0 0 2 0 4   
Antal skolor/ 
skolsköterska 

1 skola 2 skolor 3 skolor 4 skolor 5 skolor    

 1 3 1 1 0    
Antal elever/ 
skolsköterska 

– 400  
elever 

401– 500 
elever 

501–600 
elever  

601–700 
elever  

701–800 
elever  

801-
900 

elever 

900- 
1000 
elever 

1001 
- 

elever 
 0 1 2 2 1 0 0 0 
Antal 
hälsosamtal/läsår*5 

– 200 
hälsosamtal 

201-300 
hälsosamtal 

301–400 
hälsosamtal 

401–500 
hälsosamtal 

501–600 
hälsosamtal 

   

 2 3 0 0 0    

                                                
4 Kombinationer av vidareutbildning och/eller annan utbildning förekom såsom skolsköterskeutbildning, 
barnmorska, sexologi, sociologi, psykiatri, hälso- och sjukvårdsadministration och samtalsmetodik 
5 En informant uppgav inte precist antal hälsosamtal per läsår utan flera hundra per läsår 
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Resultatet redovisas utifrån de enheter som bildades vid analysen vilka var 
organisation, ansvar och kompetens (tabell, IV, s.29). De kategorier som utarbetades 
vid analysen redovisas under de enheter som framkom. Under varje enhet finns en 
inledning till vad enheten belyser samt att enheten avslutas med en sammanfattning. 
Samtliga skolsköterskor beskrev alla de förekommande kategorierna. Variationer 
förekom inom de tillfrågade länen men författaren valde att redovisa de förutsättningar 
som informanterna belyste. För att åskådliggöra skolsköterskornas upplevelser av 
hälsosamtalet med elever i skolan presenteras citat (S:1)6. Där flera informanter 
belyser liknande citat presenteras det citat som återberättar förutsättningen tydligast. 
Där flera citat återges relaterar det till fler än en skolsköterska. Under enheten 
kompetens framkom kategorin sakkunskap. Sakkunskap beskrivs av författaren i 
föreliggande studie med att någon har kunskap inom området, någon har stor kunskap 
kring eller någon har expertiskunskap i ämnet. 

 
Tabell IV. De enheter och kategorier som bildades vid analysen utifrån skolsköterskornas 
upplevelser av hälsosamtalet med elever i skolan.  
Enheter ORGANISATION ANSVAR KOMPETENS 

Kategorier Resurser 
Rutiner 
Miljö 

Tillit 
Trygghet 

Egen kunskap 
Sakkunskap 

 

Organisation 

Under enheten organisation redovisas tre kategorier utifrån rubrikerna resurser, rutiner 
och miljö. I samband med att informanterna beskrev resurser framkom personal vilket 
syftade på den egna arbetsbelastningen och tid för förberedelser före, tid under och tid 
efter hälsosamtalet. Skolsköterskorna belyste rutiner utifrån nationell, regional och 
lokal nivå mot bakgrund av normgivningen och riktlinjer/styrdokument för 
skolhälsovården. Miljö beskrevs av informanterna som lokalen där hälsosamtalet äger 
rum, interiören och trivsel. Utsagorna speglade även sekretessen i samband med 
hälsosamtalet.   

Resurser  

Skolsköterskorna upplevde resursbrist såsom personal och tid och personal syftade på 
den egna arbetsbelastningen såsom ansvar för flera skolor och egen förmåga att utstå 
ökad arbetsbelastning. Tid avsåg förberedelser före, tid under och tid efter 
hälsosamtalet. Skolsköterskorna upplevde att förutsättningarna för hälsosamtalet 
påverkades av tjänstgöringsgrad, antalet skolor och antalet elever. Det framkom att 
förmågan att utstå en ökad arbetsbelastning och stress inom gruppen upplevdes som 
stor då det gällde genomförandet av de åldersrelaterade hälsosamtalen. Informanterna 
beskrev att planeringen för dagen i agendan var hälsosamtal men att även andra 
åligganden för skolsköterskans uppdrag inträffade denna dag varför hälsosamtalen fick 
flyttas till annan dag.  

                                                
6 Identifiering av intervjudata. Bokstav refererar till skolsköterska och siffra refererar till informant.  
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… det har aldrig hänt att vi inte hinner … jag tror att vi skolsköterskor är funtade så att vi inte 
viker oss i första taget (S:6)… 

… att jag hade mer tid… jag tar mig ju alltid den tiden men jag ligger alltid efter… de flåsar 
mig i nacken dom här hälsosamtalen… det känns alltid som man är jagad, men inte att nån 
annan jagar mig utan att jag jagar mig själv… men på nåt vis så får man ihop det i slutändan 
(S:2)… 

Den tid som var mest frekvent och framträdande var tid före, under och efter 
genomförandet av hälsosamtalet. Hälsosamtal genomfördes i förskoleklass samt skolår 
2, 4, 6, 7, 8 och 9. Variationer förekom inom de tillfrågade länen men författaren valde 
att redovisa samtliga skolår som informanterna belyste. Skolsköterskorna beskrev det 
välplanerade hälsosamtalet där tid fanns före hälsosamtalet för planering, information 
och presentation vilket framkom vara optimalt för ett bra hälsosamtal. Planering 
innefattade datum för hälsosamtalet, utskick av och/eller överlämnande av hälsoenkät 
samt kontakt med berörda lärare. Därefter gavs erbjudande om hälsosamtalet och 
information om bland annat att hälsosamtalen skedde under en viss tid och en 
presentation av exempelvis hälsoenkäten till elever och föräldrar. I föreliggande studie 
kunde det se olika ut beroende på om information lämnades till eleven eller skickades 
hem till vårdnadshavarna. Tiden som informanterna avsatte före hälsosamtalet kunde 
variera utifrån de rutiner som enskild skolsköterska hade för sitt hälsosamtal.      

… är alltid jättenoga med i alla åldrar att föräldrar ska veta när hälsosamtalen är på gång … 
och så får dom ett erbjudande om att vara med om dom vill och så är det ju inte så många 
som nappar på det kanske men dom har erbjudande (S:6)…   

… går ut i klassen och informerar om att det här hälsosamtalet ska ske … och delar ut ett 
frågeformulär som är grunden för det här hälsosamtalet och där det också finns information 
till föräldrar att hälsosamtalet kommer att ske och att dom har möjlighet att ställa frågor 
(S:5)…  

Eleverna och/eller vårdnadshavarna hade innan hälsosamtalet fyllt i hälsoenkäten som 
låg till grund för hälsosamtalet. Samtliga skolsköterskor skildrade betydelsen av att ha 
tillräckligt med tid avsatt under det enskilda hälsosamtalet och att det var ett ökat 
behov av mer tid för varje hälsosamtal. Skolsköterskorna avsatte mellan femton till 
sextio minuter för varje enskilt hälsosamtal. Dessutom framkom betydelsen av att 
erbjuda lika lång tid och uppmärksamhet till samtliga elever utifrån tidpunkt på dagen.   

… hälsosamtalet kan ta en kvart … men så finns det andra som kan ta fyrtiofem minuter till 
en timme istället och jag försöker att ge dem den tid de behöver och ofta är det så att jag känt 
dom sen dom var sex år … så jag kan nästan räkna ut vilka som kommer att ta tid eller inte 
(S:2)… 

… jag tycker att jag hittat en bra form för hälsosamtalet… måste väl ändå erkänna att ha 
hälsosamtal under en hel dag är jobbigt… man ska ju lyssna på varje elev väldigt noggrant 
och du ska ju ge samma tid och intresse och så börjar tiden att närma sig två halv tre så då 
kanske man inte är på topp (S: 5).  

Informanterna framställde tid till dokumentation och återkoppling som viktigt efter att 
hälsosamtalet har genomförts. Skolsköterskorna avsatte vid tiden för intervjuerna mer 
tid till dokumentation än tidigare. Över tid upplevdes att dokumentationen blivit bättre 
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och sågs som en kvalitetshöjning inom skolhälsovården. Dokumentationen uppgavs 
därtill viktig då skolhälsovården har en unik kunskap om samtliga elevers hälsa.   

… jag kan se att jag dokumenterar så otroligt mycket bättre nu och det tar naturligtvis mera 
tid (S:6)… 

Hälsosamtalet återkopplades av skolsköterskorna till samtliga nivåer inom 
organisationen såsom individ, grupp- och organisationsnivå. Informanterna beskrev 
betydelsen av en återkoppling av hälsosamtalen/enkäterna till eleverna, 
vårdnadshavarna, klassen, arbetslagen, rektorer, chefer och politiker. Återkoppling på 
individnivå speglades bland annat utifrån att skolsköterskan träffade eleven och 
vårdnadshavare vid det enskilda hälsosamtalet och att skolsköterskan kunde skönja 
faktorer som påverkade den fortsatta handläggningen kring eleven. Feedback gavs 
även skriftligt till de vårdnadshavare som inte medverkade vid hälsosamtalet kring de 
medicinska uppgifterna som längd, vikt, bedömning av rygg och synundersökning.  

… det är en vinst för eleven i ett större perspektiv om man fått med sig föräldrarna … det kan 
kanske vara det här eller att vi kan hjälpa dig på det här sättet (S:2)… 

Återkoppling på gruppnivå skildrades av att klassföreståndare eller arbetslag fick 
feedback om hur gruppen mådde, frånvaro eller utsatthet inom klassen. På 
organisationsnivå gavs återföring till rektorer i syfte att belysa klimatet/miljön på 
skolan. Informanterna framhöll ett ökat behov av mer tid för att återföra resultat av 
hälsosamtalet på ett mer övergripande sätt till rektorer, chefer och politiker.  

… återrapportering sker till arbetslaget eller klassföreståndare om hur gruppen mår inte hur 
Pelle eller Lisa sa utan att det finns stor trivsel eller att det känns som om det är många 
grupperingar (S:5)…   

… kan tycka att det är nåt värdefullt … skolhälsovårdens kunskap om elevers hälsa och att 
man mer än vad som görs idag lyfter det på en organisationsnivå (S:6).   

Rutiner 

Skolsköterskorna upplevde att de riktlinjer/styrdokument som finns för 
skolhälsovården på nationell, regional- och lokal nivå gav stöd och förutsättningar för 
att genomföra hälsosamtalet med elever. Informanterna angav riktlinjer/styrdokument 
från samtliga nivåer. På lokal nivå uppgavs lokala styrdokument såsom lokala 
riktlinjer för skolhälsovården, den lokala skolplanen och skolsköterskans 
uppdragshandling. På regional nivå angavs metodboken för skolhälsovården i länet. På 
nationell nivå togs skollagen, arbetsmiljölagen och Socialstyrelsens riktlinjer för 
skolhälsovården upp som exempel på riktlinjer. Variationer förekom inom de 
tillfrågade länen men författaren valde att redovisa samtliga riktlinjer/styrdokument 
som skolsköterskorna belyste. Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården (2004) 
var det som informanterna uppgav som ett styrdokument som gav en tydlighet och 
starkt stöd för skolsköterskans uppdrag vid hälsosamtalet utifrån vad som ska ingå vid 
de åldersrelaterade hälsosamtalen.  

… det var väldigt bra när riktlinjera kom från Socialstyrelsen… det blev ett starkt stöd för det 
arbete som vi gör… som man kan visa för sina chefer … att det är väl underbyggt att vi ska 
göra det vi gör (S:6) ...  
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… det är väldigt tydligt… vilket uppdrag vi skall ha och vad som ska ingå… och det är 
lagstyrda saker (S:5) .… 

Därtill upplevde informanterna betydelsen av att ha egen kunskap och kännedom kring 
rutiner och de styrdokument som relaterade till skolhälsovårdens uppdrag.  

 

Miljö  

Skolsköterskorna berörde miljö utifrån platsen där hälsosamtalet ägde rum och 
sekretess. Platsen där hälsosamtalet ägde rum benämndes med mottagningen, lokalen 
eller rummet samt att ytan på lokalen nämndes. Interiören upplevdes av informanterna 
som viktig för att kunna ge harmoni. Sekretess syftade på avskildhet i samband med 
hälsosamtalet. Möjligheten till egen påverkan av platsen där hälsosamtalet ägde rum 
varierade inom gruppen. Vikten av att ha bra lokaler betonades av skolsköterskorna 
vilket de menade visade personen respekt om denne fick sitta i ett trivsamt och 
ombonat rum. Informanterna hade utifrån egna förutsättningar skapat harmoni genom 
möbler, färg, planscher, blommor och musik i lokalen. Därtill beskrevs trivsel när det 
var undanplockat i rummet och att det infann sig lugn och ro. Skolsköterskorna belyste 
även svårigheter som problem på grund av för små lokaler som kunde innebära att 
eleven fick sitta utanför dörröppningen då synundersökningen genomfördes för att det 
skulle bli rätt avstånd till syntavlan.    

… det är inte det att lokalerna är små… ett litet annat möblemang… mera inbjudande vid 
hälsosamtalet det vore önskvärt (S:5) …   

… det ska va bra och trevligt i rummet men mottagningarna ser olika ut vad gäller hur lokalen 
är utformad och det kan man inte påverka … fast i möjligaste mån ska vara lugn och ro och 
undanplockat (S:6)…  

… det första jag kommer att tänka på är hur våra lokaler är… där jag ibland kan tycka att det 
är ett jätteproblem att lokalen är för liten… det tycker jag är ett sätt hur man visar en person 
respekt om den får sitta i ett trevligt rum och inte i en liten skrubb… det blir väldigt praktiskt 
svårt om det är ett litet rum att man får sitta utanför dörröppningen (S:6) …  

Ytterligare problem som skolsköterskorna upplevde i samband med lokalen var 
lyhördhet och dåligt ljudisolerade rum som påverkade sekretessen vid hälsosamtalet 
med elever. Dessutom belystes, utifrån hälsosamtalets innebörd, betydelsen av 
sekretess kopplat till lokalens utformning vilket var ett problem i en del fall. Detta 
påtalades dock inte av samtliga informanter då de upplevde att deras lokaler uppfyllde 
kraven på sekretess.  

… radion måste vara på i väntrummet… för att det är lyhört i rummet (S:3) …  

… ett problem i det här sammanhanget är att en del lokaler kan vara dåligt ljudisolerade och 
då blir det inte bra det här med sekretessen … man kan lika gärna ha dörren öppen för att det 
hörs lika bra ut genom dörren fast den är stängd (S:6)…  
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Sammanfattning av enheten organisation  

Under enheten organisation framhöll informanterna ett flertal organisatoriska 
förutsättningar för hälsosamtalet såsom resurser, rutiner och miljö. Skolsköterskorna 
lyfte fram betydelsen av resurser som tid före, under och efter hälsosamtalet med 
elever i skolan. Tiden som informanterna avsatte före, under och efter hälsosamtalet 
kunde variera på grund av de rutiner som varje enskild skolsköterska hade för sitt 
hälsosamtal. Tiden för dokumentation och återkoppling för hälsosamtalet till 
verksamheten relaterat till individ, grupp- och organisationsnivå varierade också bland 
skolsköterskorna. Resurser avsåg även den egna arbetsbelastningen och syftade på 
förmågan att utstå ökad arbetsbelastning och stress vilken upplevdes vara stor inom 
gruppen då det gällde genomförande av de åldersrelaterade hälsosamtalen. 
Skolsköterskorna framhöll betydelsen av att ha egen kunskap och kännedom kring de 
riktlinjer/styrdokument som relaterade till skolhälsovårdens uppdrag. Därtill upplevdes 
att de riktlinjer/styrdokument som fanns på nationell, regional- och lokal nivå gav stöd 
för att genomföra hälsosamtalet. På nationell nivå gav informanterna även exempel på 
normgivning som gav stöd för hälsosamtalet. Miljön framkom som en förutsättning för 
hälsosamtalet och avsåg lokalen och skolsköterskornas arbetsmiljö vilket av 
informanterna togs upp som trivsel och interiör. Lokalen relaterades till rummets 
utformning och yta utifrån de svårigheter som uppstod då lokalen var för liten. Ett 
ytterligare problem som skolsköterskorna exemplifierade var sekretessen i samband 
med hälsosamtalet och då mot bakgrund av lyhördhet och dåligt ljudisolerade rum. 
Lokalens utformning kunde ur ytterligare en aspekt vara problematisk avseende 
sekretess och det var bristen på avskildhet.  
 

Ansvar   

Under enheten ansvar redovisas två kategorier utifrån rubrikerna tillit och trygghet. 
Informanterna upplevde tillit från elever, vårdnadshavare och personal inom skolan. 
Trygghet upplevde skolsköterskorna få från den egna professionen och eleverna.     

Tillit  

Hälsosamtalen hos skolsköterskan upplevdes som något unikt då hon i samband med 
hälsosamtalet träffar samtliga elever i skolan vid skolhälsovårdens åldersrelaterade 
hälsobesök. Informanterna upplevde att detta skapade tillit i samband med 
hälsosamtalet från elever, vårdnadshavare och personal inom skolan. Skolsköterskorna 
skildrade utifrån sin erfarenhet tilliten som att hälsosamtalet var viktig tid för eleverna 
och att det uppfattades att eleverna tog hälsosamtalet på största allvar samt att 
intentionen med hälsosamtalet var att eleverna blev sedda och bekräftade. 
Skolsköterskorna framhöll förmågan att kunna föra dialog med eleven på dennes 
villkor vilket innebar att ha förmågan till variation i förhållningssättet till den enskilda 
eleven. Variationen medförde att förhålla sig omväxlande stödjande, lyssnande, 
uppmuntrande eller bekräftande beroende på hur samtalet med eleven tolkades. Syftet 
var att skapa tillit vilket åstadkoms genom lyhördhet genom att inte bara lyssna på vad 
eleven uttryckte verbalt utan även ta till sig vad eleven visade med kroppsspråket.       
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… jag skriver en lapp till föräldrarna att dom ska ringa mig så vi kan exempelvis prata om 
vikten… och så har dom själva ett val att ringa upp mig… och att dom får välja tidpunkt när 
det passar dom att ringa (S:2)…  

… eleverna kan berätta väldigt mycket, dom har tuffa saker och så där… antingen kan jag 
föra det här samtalet så att nån känner att det är synd om mig och att jag verkligen har det 
svårt... men jag kan också vinkla samtalet så att den här personen kan räta på ryggen och 
tänker ja men visst så har jag det… tänk vad jag lyckas och jag har ju en styrka som kan göra 
det här (S:6) …    

… det är många barn som inte blir sedda… och det här med att få sitta ensam med en vuxen 
och ha fokus på sig kan lyfta dem otroligt alltså, att det känner att ”ja det var någon som såg 
mig i alla fall”… och att de får berätta om sig själva och att nån lyssnar på vad dom tycker och 
tänker... jag upplever det som väldigt positivt (S:2).  

… får en nära och förtrolig kontakt med varandra som sen kvarstår… utan att man pratar med 
varandra, den bara finns där, bara mellan, med blicken … här är ja (S:1) … 

Skolsköterskorna beskrev dessutom tillit till någon annan som ett komplement till den 
egna professionella bedömningen vid hälsosamtalet och en bekräftelse på att den egna 
och någon annans bedömning överensstämde. Detta framställdes genom att 
skolsköterskan uppmärksammat avvikelser hos eleverna och vid återkoppling till 
vårdnadshavare och/eller lärare fick skolsköterskan bedömningen verifierad.  

… lämnar tillbaka till läraren … kanske inte individ för individ om det inte är något speciellt, 
utan mer som en grupp… av det som jag hört och sett, men om det är något barn som jag 
sett har kort koncentration, så kan jag ändå fråga läraren och det stämmer ofta att dom har… 
att dom har svårt med koncentrationen (S:2).  

… är det nånting som kommer fram på hälsosamtalet så har du föräldrarna som finns som ett 
stöd (S:5)…  

 

Trygghet  

Skolsköterskorna upplevde trygghet från den egna professionen och eleverna. 
Hälsosamtalet sågs som en prioriterad arbetsuppgift och ett viktigt arbetsinstrument. 
Tryggheten i den egna professionen uppgavs man få i riktlinjerna/styrdokumenten för 
skolhälsovården som upplevdes ge en tydlighet för uppdraget. Informanterna upplevde 
även trygghet när de hade kännedom om eleverna inför hälsosamtalet och möjlighet 
fanns till genomgång av tidigare dokumentation. Hälsosamtalet som arbetsinstrument 
präglades av det salutogena i dialogen med eleverna och intentionen var att ge eleven 
en ökad kunskap kring dennes förutsättningar och att medvetandegöra eleven att göra 
goda val och se sammanhang.  

… Socialstyrelsens riktlinjer, 2004 tycker jag är väldigt tydliga … vilket uppdrag vi har och vad 
som ska ingå (S:5)…  

… sen gör jag en hälsoprofil… som eleven och jag går igenom tillsammans… det är för att 
visualisera, att dom ska se… om jag kunde säga att dom aldrig äter frukost och att jag 
kryssar i att jag är trött eller har ont i magen… tror du att det här har något samband med och 



 

 35 

att det går att påverka… att lära dom bli medvetna om att dom kan påverka hur dom mår 
själva (S:2) …   

… för mig är det allra viktigaste att hjälpa elever att se sammanhang och göra bra val och 
såna saker (S:6) …  

 

Sammanfattning av enheten ansvar  

Under enheten ansvar utkristalliserades tillit och trygghet som viktiga förutsättningar 
för hälsosamtalet. Hälsosamtalen hos skolsköterskan upplevdes som något unikt då 
skolsköterskan i samband med hälsosamtalet träffar samtliga elever i skolan vid 
skolhälsovårdens åldersrelaterade hälsobesök. Därtill skildrade informanterna utifrån 
sin erfarenhet tilliten som att hälsosamtalet var viktigt för eleven och att det 
uppfattades att eleven tog hälsosamtalet på största allvar. I utsagorna framhölls 
betydelsen av att kunna föra en dialog med eleven på dennes villkor vilket innebar att 
ha förmågan till variation i förhållningssättet till eleverna som individer. Detta 
illustrerades som att förhålla sig omväxlande stödjande, lyssnande, uppmuntrande eller 
bekräftande beroende på hur samtalet med eleven utvecklades. Informanterna beskrev 
även tillit till någon annan som vårdnadshavare och/eller lärare som ett komplement 
till den egna professionella bedömningen vid hälsosamtalet. Skolsköterskorna 
upplevde en trygghet när de hade kännedom om eleverna inför hälsosamtalet och haft 
möjlighet till genomgång av tidigare dokumentation. Därtill upplevdes en trygghet för 
professionen utifrån att det fanns en tydlighet i riktlinjerna/styrdokumenten för 
skolhälsovården.  

 

Kompetens 

Under enheten kompetens beskrevs egen kunskap och sakkunskap som viktiga 
förutsättningar för hälsosamtalet.  

Egen kunskap  

Egen kunskap upplevde informanterna som att få utnyttja en mångfald av egen 
kunskap samt att ta del av vetenskap och forskning inom skolsköterskans profession. 
Därtill upplevde informanterna ett eget behov av fortbildning. Skolsköterskornas egen 
kunskap omfattade både teoretisk kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap som 
användes i beslutsfattandet och ansvarstagandet vid hälsosamtalet med elever och/eller 
föräldrar. Förutom detta beskrevs även att kunnandet tillvaratogs och visade på 
variationsrikedom hos informanterna gällande metoder och arbetssätt i hälsosamtalet. 
Skolsköterskorna framhöll även behov av komplettering av egen kunskap genom att 
följa kunskapsutvecklingen inom skolhälsovårdens område samt att utöka kunnandet 
inom vissa specialistområden.  

… utbildning för hälsosamtalet är viktigt för egen del… över tid så lär man sig ju hur man ska 
genomföra det här och det kanske går knackigt dom första åren och sen så hittar man ju 
bättre och bättre former (S:5) …  
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… eftersom hälsosamtalet innefattar allt så måste jag kunna så mycket om tinnitus… kunna 
mycket om övervikt… kunna mycket om sexualitet och samlevnad… och jag måste kunna 
jättemycket om samtalsmetodik (S:6) … 

... hälsoproblemen på 50-60-talen var på ett visst sätt och ur ett historiskt perspektiv menar 
jag att det finns hälsobekymmer idag som man inte alls tänkte skulle vara ett bekymmer i 
början av 90-talet… jag tänker på hur tinnitus har blivit en folksjukdom och hur barn får 
belastningsskador… för dom sitter framför TV:n och datorer... vartefter samhället förändras 
så förändras ju både hälsomöjligheterna och ohälsopanoramat… och det gäller för oss att 
vara väldigt öppna i sinnet när vi har dom här hälsosamtalen (S:6) …     

 

Sakkunskap  

Att kunna erhålla sakkunskap från andra professioner, den egna organisationen och 
andra aktörer i samband med hälsosamtalet upplevdes som viktigt och betydelsefullt 
av skolsköterskorna. Informanterna uppgav att de fick sakkunskap från samtliga nivåer 
inom organisationen vilket innefattade både teoretiskt och praktiskt stöd, insikt och 
förståelse för skolsköterskans arbete men även brist på stöd. Variationer förekom inom 
de tillfrågade länen men författaren har valt att redovisa det som skolsköterskorna 
betonade. På individnivå uppgavs att elever, vårdnadshavare, lärare och kollegor inom 
den egna professionen såsom skolsköterskor och skolläkare gav sakkunskap.  

… skickar ut ett frågeformulär till föräldrarna som har elever i årskurs 0 som föräldrarna ska 
fylla i, en slags hälsodeklaration inför besöket. I skolår 4 skickas också en hälsodeklaration 
hem till föräldrarna som eleven och föräldrarna ska fylla i tillsammans... (S:2)…  

… jag tror inte man skulle överleva utan sina kollegor det är ju verkligen så här ibland… hur 
tufft som helst… man behöver bara lyfta luren och bara … jaa hjälp… och då är det oftast en 
kollega som man ringer (S:6) …   

… man bara ger och ger och man behöver få tillbaka också… genom barnen får man tillbaka 
enormt… det är ett otroligt tacksamt jobb (S:2) …  

Därtill belyste skolsköterskorna betydelsen av att bara dela vissa frågeställningar kring 
hälsosamtalet mellan kollegor och skolläkare utifrån praxis och språket. 

… är det riktigt krisigt, hjälp mig… kan jag ringa och fråga om lite råd och stöd hos kollegor 
eftersom vi pratar samma språk och har samma sekretess och sen kan jag förstås prata med 
skolläkaren (S:2).  

På gruppnivå uppgav informanterna att de fick sakkunskap från skolans stödteam med 
professioner som specialpedagog, kurator och psykolog samt arbetslagen på skolan. 
Informanterna framhöll även brist på stöd vid hälsosamtalet på gruppnivå. Det 
upplevdes en otydlighet i skolsköterskans uppdrag beträffande hälsosamtalet relaterat 
till övriga professioner inom verksamheten.  

… ett stort stöd från arbetslagen … när jag kommer och förklarar att nu är det dags för deras 
klass så försöker vi att gemensamt att planera… och där ger dom mig ett bra stöd, det är inte 
knorr eller nu är det dags igen utan att dom förstår vinsten i det här (S:5) …  

… vi får mycket av sånt som kanske socionomer gör i andra kommuner (S:6) …  
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På organisationsnivå gavs exempel på god sakkunskap från arbetsledare, chefer, 
skolhälsovårdens organisation såsom referensgrupper och Riksföreningen för 
skolsköterskor. Stödet, insikten och förståelsen för skolsköterskans arbete illustrerades 
av informanterna genom att de uppgav att de hade självständighet inom givna ramar 
vilket innebar att de kunde lägga upp arbetet så det passade deras förutsättningar och 
användandet av egen kompetens för hälsosamtalet.  

… jag har en arbetsledare som har förståelse för arbetet… och inte tycker att det här får du 
dra ner på eller lägger andra arbetsuppgifter på mig eller tycker att jag ska prioritera bort… 
utan ger mig förutsättningar (S:5) …  

Dessutom skildrade skolsköterskorna betydelsen av att få sakkunskap från 
skolhälsovårdens organisation mot bakgrund av rutiner och/eller riktlinjer för 
skolhälsovården då skolhälsovården har sin verksamhet både inom hälso- och 
sjukvårdsväsendet och utbildningsväsendet.  

… eftersom vi är en sån liten del i en annan organisation… skolsköterska i den pedagogiska 
världen så är det skönt att veta… att vi har en tanke i länet hur vi jobbar med många saker… 
och det ger en väldig styrka (S:6) …    

 

Sammanfattning av enheten kompetens  

Under enheten kompetens skildras att egen kunskap och sakkunskap ger goda 
förutsättningar för hälsosamtalet. Sakkunskap innefattade både teoretiskt och praktiskt 
stöd från de egna och andra professionerna samt insikt och förståelse för 
skolsköterskans arbete. Egen kunskap skildrade skolsköterskorna som att få utnyttja 
mångfalden av egen kunskap samt att ta del av vetenskap och forskning inom den egna 
professionen. Därtill framhöll informanterna behovet av egen fortbildning och 
komplettering av egen kunskap genom att följa kunskapsutvecklingen inom 
skolhälsovårdens område samt att utöka kunnandet relaterat till hälsosamtalet. 
Skolsköterskan fick sakkunskap från den egna professionen och organisationen samt 
andra professioner och aktörer såsom elever och vårdnadshavare. Utsagorna visade på 
att sakkunskapen kom från samtliga nivåer inom organisationen. Stödet, insikten och 
förståelsen för skolsköterskans arbete framhölls bland annat som att informanterna 
uppfattade att de hade en självständighet inom givna ramar vilket innebar att de kunde 
lägga upp arbetet så att det passade deras förutsättningar och användandet av egen 
kompetens för hälsosamtalet. Skolsköterskorna belyste också vikten av att dela vissa 
frågeställningar kring hälsosamtalet mellan kollegor och skolläkare utifrån språket och 
praxis. Därtill framhölls betydelsen av att få sakkunskap från skolhälsovårdens 
organisation då skolhälsovården har sin verksamhet både inom hälso- och 
sjukvårdsväsendet och utbildningsväsendet.       
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Enkäter 
För att belysa förutsättningar för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan fick 
180 skolsköterskor besvara en enkät (bilaga, 4). Totalt besvarade 108 skolsköterskor 
enkäten. Nedan redovisas respondenternas bakgrundsvariabler utifrån enkäten (tabell, 
V, s.38).  
Tabell V. Visar respondenternas (n=108) bakgrundsvariabler utifrån enkäterna.  
Bakgrundsvariabler 
enkäter 

        

Kön Man 
1 

Kvinna 
107 

      

Ålder – 29 år 30–39 år 40-49 år 50–59 år 60– år    
 0 8 42 50 8    
Utbildning7 Sjuksköterske- 

utbildning 
Vidareutbildning 

Distriktssköterska/ 
Barnsjuksköterska 

 

Annan eller 
ytterligare 

vidareutbildning 

*8     

 72 88 40 48     
Antal år i yrket som 
sjuksköterska 

– 9 år 10–19 år 20–29 år 30–39 år 40– år    

 6 27 37 37 1    
Antal år i yrket som 
skolsköterska 

– 5 år 6–10 år 11–15 år 16–20 år 25– år    

 40 30 12 17 9    
Tjänstgöringsgrad 

% 
– 50 % 51–60 % 61–70 % 71–80 % 81–90 % 91– 

100 
% 

  

 10 5 3 19 11 60   
Antal skolor/ 
skolsköterska 

1 skola 2 skolor 3 skolor 4 skolor 5 skolor    

 36 39 24 7 2    
Antal elever/ 
skolsköterska 

– 400  
elever 

401– 500 
elever 

501–600 
elever  

601–700 
elever  

701–800 
elever  

801-
900 

elever 

900- 
1000 
elever 

1001 
- 

elever 
 23 18 26 18 12 4 3 4 
Antal 
hälsosamtal/läsår 

– 200 
hälsosamtal 

201-300 
hälsosamtal 

301–400 
hälsosamtal 

401–500 
hälsosamtal 

501–600 
hälsosamtal 

   

 47 34 23 3 1    

 
 

Resultatet redovisas utifrån de tjugofyra frågor som respondenterna fick besvara i 
enkäten. Inför dispositionen av enkäten har författaren mot bakgrund av frågorna 
sammanställt rubriker och underrubriker (tabell, VI, s.39) i syfte att tydliggöra 
resultatet. Under varje rubrik finns en inledning till vad rubriken belyser samt att 
rubriken avslutas med en sammanfattning. 

 

 

 

 

 

                                                
7 Respondenterna kan ha uppgett flera svarsalternativ  
8 Kombinationer av vidareutbildning och/eller annan utbildning förekom såsom skolsköterskeutbildning, 
barnmorska, psykiatri, handledarutbildning, utbildning i dokumentation, kvalitetssäkring och samtalsmetodik 
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Tabell VI. Visar dispositionen av enkäten mot bakgrund av frågornas sammanställning.  

 
Rubrik 

 
Hälsosamtalet 

 
Lokalen där 

hälsosamtalet 
genomförs 

 
Egen kompetens 

 
Stöd i samband med 

hälsosamtalet 

 
Stöd från 

normgivningen 
samt stöd från 

rutiner på nationell, 
regional och lokal 

nivå 

 

Underrubrik 

Genomförande 
Information 

Förberedelser 
Tid 

Arbetsmodell/metod 
Återkoppling till 

verksamheten 
Förutsättningar 
Dokumentation 

Utformning och storlek 
Sekretess 

Egen påverkan av 
lokalens utformande 

 

Kompetens för 
hälsosamtalets 
genomförande 
Fortbildning/ 

kompetensutveckling 
 

Lärarkollegiet 
Den egna professionen 

Andra aktörer 
 

Normgivningen 
Nationell nivå 
Regional nivå 

Lokal nivå 

 

Hälsosamtalet  

Respondenterna fick svara på elva frågor relaterade till hälsosamtalet såsom 
genomförande, information, förberedelser, tid, arbetsmodell/metod, återkoppling till 
verksamheten, förutsättningar samt dokumentation. Genomförandet belyser om 
skolsköterskorna genomförde hälsosamtalet med eleverna enskilt och/eller i grupp. 
Informationen speglar om respondenterna gavs möjlighet till att informera elever eller 
föräldrar/vårdnadshavare om intentionen med hälsosamtalet. Förberedelser syftar på 
om skolsköterskorna gavs möjlighet att vara förberedda inför varje elevs hälsosamtal 
samt om hälsoenkäter användes vid hälsosamtalet. Tid belyser om skolsköterskorna 
bereddes möjlighet till tid för hälsosamtalet och hur mycket tid som avsattes för varje 
hälsosamtal. Arbetsmetod speglar om respondenterna upplevde hälsosamtalet som en 
fungerande metod. Återkoppling till verksamheten relaterar till om skolsköterskorna 
gav feedback till samtliga nivåer inom organisationen såsom individ, grupp- och 
organisationsnivå. Återkoppling på individnivå sker till elever och vårdnadshavare och 
på gruppnivå till arbetslag och lärarlag. På organisationsnivå sker återkoppling till 
exempelvis arbetsledare, chefer och politiker. Förutsättningarna avser om 
respondenterna ansåg att förutsättningarna var goda för hälsosamtalet. 
Dokumentationen syftar på hur mycket tid skolsköterskorna i genomsnitt avsatte till 
dokumentation för varje hälsosamtal.   

 

Genomförande  

I samband med frågan gällande hälsosamtalets genomförande fick respondenterna tre 
svarsalternativ enskilt, grupp, enskilt och/eller grupp. Hälsosamtalets genomförande 
skedde inte i grupp utan hälsosamtalet skedde enskilt eller enskilt och/eller grupp. Av 
de 108 tillfrågade skolsköterskorna uppgav majoriteten, åttionio av skolsköterskorna 
att de genomförde hälsosamtalet enskilt. Tjugofyra av skolsköterskorna hade 
hälsosamtalet enskilt och/eller i grupp. Ingen av respondenterna utförde hälsosamtalet 
i grupp (diagram, 1, s.40).   
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 (1) Enskilt 89 82,4% 

 (2) Grupp 0 0% 

 (3) Enskilt och/eller grupp 24 22,2%  
 

 

 

Information 

Flertalet av de tillfrågade skolsköterskorna instämde helt eller instämde ofta i att de 
hade möjlighet att informera föräldrar/vårdnadshavare angående syftet med 
hälsosamtalet. Tjugoåtta av de 108 skolsköterskorna instämde helt medan femtiotre 
skolsköterskor instämde ofta. Elva av skolsköterskorna instämde inte i att de hade 
möjlighet att informera om hälsosamtalets intentioner för föräldrar/vårdnadshavare. 
Däremot uppgav sexton av skolsköterskorna att de instämde ibland i att de hade 
möjlighet att informera föräldrar/vårdnadshavare om syftet med hälsosamtalet 
(diagram, 2, s.40).  

 (1) Instämmer helt 28 25,9% 

 (2) Instämmer ofta 53 49,1% 

 (3) Instämmer ibland 16 14,8% 

 (4) Instämmer inte 11 10,2%   

 

 

Förberedelser  

Mycket stor möjlighet till att vara förberedd inför elevens hälsosamtal som ”tid för 
förberedelse” uppgav åtta av de 108 tillfrågade skolsköterskorna. Tre av 
skolsköterskorna hade ingen möjlighet till tid för förberedelser. Femtiofyra av de 
tillfrågade skolsköterskorna hade stor möjlighet till tid för förberedelse medan fyrtiotre 
av respondenterna uppgav att de hade ringa möjlighet i att vara förberedd inför varje 
elevs hälsosamtal såsom ”att vara inläst” eller ”kunna planera hälsosamtalet” (diagram, 
3, s.40).   

 (1) Mycket stor möjlighet 8 7,4% 

 (2) Stor möjlighet 54 50% 

 (3) Ringa möjlighet 43 39,8% 

 (4) Ingen möjlighet 3 2,8%   
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Hälsoenkäterna fylldes antingen i av eleven eller föräldrar/vårdnadshavare som ett 
underlag inför hälsosamtalet. Av de 108 tillfrågade skolsköterskorna använde 101 
respondenter hälsoenkäten som eleven fyllt i som underlag för hälsosamtalet. Sju av 
skolsköterskorna använde inte hälsoenkäten som ett underlag vid hälsosamtalet 
(diagram, 4, s.41).  

 (1) Ja 101 93,5% 

 (2) Nej 7 6,5%  

 

 

 

Trettiosex skolsköterskorna använde inte hälsoenkäten/medicinskt underlag som 
föräldrar/vårdnadshavare fyllt i som underlag vid hälsosamtalet. Däremot använde 
sjuttiotvå av skolsköterskorna hälsoenkäten/medicinskt underlag vid hälsosamtalet 
(diagram, 5, s.41). 

 (1) Ja 72 66,7% 

 (2) Nej 36 33,3%  

 

 

 

Tid  

Tjugoen av de 108 tillfrågade skolsköterskorna instämde helt i att det fanns tid för 
hälsosamtalet medan nio skolsköterskor inte instämde i att tid fanns för hälsosamtalet. 
Fyrtiofyra skolsköterskorna instämde ofta i att tid fanns för hälsosamtalet samtidigt 
som trettiofyra respondenter instämde ibland i att tid fanns för hälsosamtalet (diagram, 
6, s.41).  

 (1) Instämmer helt 21 19,4% 

 (2) Instämmer ofta 44 40,7% 

 (3) Instämmer ibland 34 31,5% 

 (4) Instämmer inte 9 8,3% 

 

 

 

 

 

Därtill uppgav sjuttioen av de 108 tillfrågade skolsköterskorna att de avsatte i 
genomsnitt femton till tjugonio minuter för varje hälsosamtal medan trettiosex 
skolsköterskor avsatte trettio minuter eller mer för varje hälsosamtal. En av de 
tillfrågade respondenterna svarade att denne inte visste hur mycket tid som i 
genomsnitt avsattes för varje hälsosamtal. Ingen skolsköterska avsatte mindre än 
femton minuter i genomsnitt för varje hälsosamtal (diagram, 7, s.42).   
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 (1) Mindre än 15 minuter 0 0% 

 (2) 15 -29 minuter 71 65,7% 

 (3) 30 minuter eller mer 36 33,3% 

 (4) Vet ej 1 0,9%   

 

 

Arbetsmetod 

Nästan samtliga, etthundrafem av de 108 tillfrågande skolsköterskorna uppgav att 
hälsosamtalet till eleverna var en fungerande arbetsmetod medan tre respondenter 
angav att de inte upplevde hälsosamtalet som en fungerande arbetsmetod (diagram, 8, 
s.42). 

 (1) Ja 105 97,2% 

 (2) Nej 3 2,8%  

 

 

 

Återkoppling till verksamheten 

Skolsköterskan återkopplade till samtliga nivåer inom organisationen när 
hälsosamtalen hade genomförts. Fler än ett alternativ kan kryssas för av respondenten. 
Sjuttiofem av de 108 tillfrågade skolsköterskorna återkopplade till individnivå medan 
fyrtionio respondenter återgav återföring till gruppnivå. Att återkoppling skedde till 
organisationsnivå uppgav fyrtiosex av skolsköterskorna och sexton uppgav att det inte 
skedde någon återföring till individ, grupp- och organisationsnivå utifrån de 
hälsosamtal som skolsköterskan genomförde (diagram, 9, s.42).  

 (1) Individnivå 75 69,4% 

 (2) Gruppnivå 49 45,4% 

 (3) Organisationsnivå 46 42,6% 

 (4) Ingen återkoppling 16 14,8%   

 

 

Förutsättningar 

Sexton av de 108 tillfrågade skolsköterskorna instämde helt i att förutsättningarna de 
hade för hälsosamtalet var goda medan sex skolsköterskor inte instämde i att 
förutsättningarna för hälsosamtalet var goda. Sextiofem av respondenterna instämde 
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ofta i att förutsättningarna för hälsosamtalet var goda samtidigt som tjugoen av de 
tillfrågade skolsköterskorna instämde ibland i att förutsättningarna för hälsosamtalet 
var goda (diagram, 10, s.43). 

 (1) Instämmer helt 16 14,8% 

 (2) Instämmer ofta 65 60,2% 

 (3) Instämmer ibland 21 19,4% 

 (4) Instämmer inte 6 5,6%   

 

 

Dokumentation 

Mindre än femton minuter reserverade sextiosju av de 108 tillfrågade skolsköterskorna 
i genomsnitt till dokumentationen vid varje hälsosamtal medan trettiosju av de 
tillfrågade avsatte femton till tjugonio minuter för dokumentation. En av 
skolsköterskorna reserverade trettio minuter eller mer för dokumentation vid varje 
hälsosamtal medan tre av respondenterna svarade att de inte visste hur mycket tid som 
avsattes för dokumentationen (diagram, 11, s.43).   

 (1) Mindre än 15 minuter 67 62,0% 

 (2) 15 - 29 minuter 37 34,3% 

 (3) 30 minuter eller mer 1 0,9% 

 (4) Vet ej 3 2,8%   

 

 

Sammanfattning av rubriken hälsosamtalet  

Under rubriken hälsosamtalet skildras förutsättningar för hälsosamtalet. Sexton 
respondenter instämde i att de hade goda förutsättningar för hälsosamtalet (diagram, 
10, s.43). Diagram, 8, s.42 visade att nästan samtliga skolsköterskor uppgav att 
hälsosamtalet var en fungerande arbetsmetod. I samband med hälsosamtalet framhöll 
respondenterna organisatoriska förutsättningar där förberedelser före, under och efter 
hälsosamtalet framhölls utifrån tid. Information och förberedelser beskrev 
förberedelser före hälsosamtalet och flertalet av skolsköterskorna instämde helt eller 
ofta i att de hade möjlighet att informera föräldrar/vårdnadshavare angående syftet 
med hälsosamtalet. Hälften av respondenterna hade stor möjlighet till förberedelse 
inför hälsosamtalet såsom ”att vara inläst” eller ”kunna planera hälsosamtalet” 
(diagram, 2, s.40, 3, s.40). Diagram, 7, s.42 visade att tid skildrade förberedelser i 
samband med hälsosamtalet och det framkom att majoriteten av skolsköterskorna 
avsatte i genomsnitt femton till tjugonio minuter för varje hälsosamtal och ingen 
avsatte mindre än femton minuter. Majoriteten instämde helt eller instämde ofta i att 
tid fanns för hälsosamtalet (diagram, 6, s.41). Återkoppling till verksamheten och 
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dokumentation speglade förutsättningar efter hälsosamtalet.  Diagram, 9, s.42 visade 
att sexton skolsköterskor uppgav att det inte skedde någon återföring av hälsosamtalet 
till individ, grupp- och organisationsnivå medan övriga respondenter återkopplade till 
samtliga nivåer inom organisationen när hälsosamtalet hade genomförts. Majoriteten 
av skolsköterskorna avsatte i genomsnitt mindre än femton minuter till dokumentation 
vid varje hälsosamtal (diagram, 11, s.43).  

 

Lokalen där hälsosamtalet genomförs 

Skolsköterskorna fick svara på fyra frågor relaterade till lokalen där hälsosamtalet 
genomfördes såsom utformning och storlek, sekretess och egen påverkan av lokalens 
utformning. Utformning och storlek avsåg om lokalen var ändamålsenlig utifrån 
skolhälsovårdens uppdrag och normgivning. Sekretess syftade på om det fanns 
möjlighet för respondenterna att genomföra hälsosamtalet ostört och med hänsyn till 
sekretess. Egen påverkan av lokalens utformning avsåg om skolsköterskorna gavs 
möjlighet till påverkan av lokalen genom ökad trivsel i samtalsmiljön.  

 

Utformning och storlek 

Nittionio av de 108 skolsköterskorna uppgav att lokalen uppfyllde kravet på 
utformning och storlek medan nio uppgav att lokalen där hälsosamtalet ägde rum inte 
uppfyllde kraven på utformning och storlek (diagram, 12, s.44).  

 (1) Ja 99 91,7% 

 (2) Nej 9 8,3%  

 

 

 

Sekretess 

Att lokalen uppfyllde kraven på sekretess uppgav nittiotvå av de 108 skolsköterskorna 
medan sexton uppgav att lokalerna inte uppfyllde kraven på sekretess (diagram, 13, 
s.44).  

 (1) Ja 92 85,2% 

 (2) Nej 16 14,8%  

 

 

 

Av de 108 skolsköterskorna uppgav sextionio att det ofta fanns möjlighet till att 
genomföra hälsosamtalet ostört. Tjugofyra respondenter svarade att det alltid fanns 
möjlighet att genomföra hälsosamtalet ostört. Därtill uppgav fjorton att det sällan 
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fanns möjlighet till att genomföra hälsosamtalet ostört medan en respondent uppgav att 
det inte alls fanns möjlighet att utföra hälsosamtalet ostört (diagram, 14, s.45).  

 (1) Alltid 24 22,2% 

 (2) Ofta 69 63,9% 

 (3) Sällan 14 13,0% 

 (4) Inte alls 1 0,9%   

 

 

Egen påverkan av lokalens utformande 

Femtio av de 108 respondenterna uppgav att de hade stor möjlighet till att påverka 
lokalerna för att uppnå ökad trivsel i samtalsmiljön såsom inredning, möbler eller färg 
i rummet medan fjorton uppgav att de hade mycket stor möjlighet till påverkan för att 
uppnå ökad trivsel. Fyrtioen av respondenterna uppgav att de hade ringa möjlighet till 
påverkan för ökad trivsel och tre skolsköterskor hade ingen möjlighet till påverkan 
(diagram, 15, s.45).  

 (1) Mycket stor möjlighet 14 13,0% 

 (2) Stor möjlighet 50 46,3% 

 (3) Ringa möjlighet 41 38,0% 

 (4) Ingen möjlighet 3 2,8%   

 

 

Sammanfattning av rubriken lokalen där hälsosamtalet genomförs  

Under rubriken lokalen där hälsosamtalet genomförs redovisas hur flertalet av de 
tillfrågade beskrev att lokalen uppfyllde kraven på utformning och storlek. Resultatet 
visade på att majoriteten av de lokaler som skolsköterskan nyttjade uppfyllde kraven 
på sekretess och av majoriteten uppgav sextionio att det ofta fanns möjlighet att 
genomföra hälsosamtalet ostört (diagram, 13, s.44; 14, s.45). Diagram, 14, s.45 visade 
att femton respondenter angav att det sällan eller inte alls fanns möjligt till att 
genomföra hälsosamtalet ostört utifrån sekretessen. Flertalet av skolsköterskorna hade 
mycket stor möjlighet och stor möjlighet till egen påverkan av lokalen för att uppnå 
trivsel i samtalsmiljön avseende inredning, möbler eller färg. Knappt hälften av 
respondenterna uppgav att de hade ringa möjlighet eller ingen möjlighet till påverkan 
på lokalen (diagram, 15, s.45).  
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Egen kompetens 

Respondenterna fick svara på två frågor relaterade till kompetens som kompetens för 
hälsosamtalets genomförande och fortbildning/kompetensutveckling. Egen kompetens 
för genomförandet av hälsosamtalet belyste om skolsköterskorna ansåg sig ha 
erforderlig kompetens. Fortbildning/kompetensutveckling visar om skolsköterskorna 
gavs möjlighet till detta relaterat till hälsosamtalet.   

 

Kompetens för hälsosamtalets genomförande 

Fyrtiofem av de 108 tillfrågade skolsköterskorna ansåg att de hade kompetens i 
tillräcklig omfattning för att genomföra hälsosamtalet medan sextioen angav att mer 
vore önskvärt. En respondent önskade ytterligare kompetens och en av de tillfrågade 
uppgav att de inte visste. Ingen av de tillfrågade skolsköterskorna ansåg inte att de 
hade något behov kompetens (diagram, 16, s.46).  

 (1) Ja, i tillräcklig omfattning 45 41,7% 

 (2) Ja, fast mer vore önskvärt 61 56,5% 

 (3) Nej, önskar ytterligare 
kompetens 

1 0,9% 

 (4) Nej, jag anser inte att jag har 
något behov 

0 0% 

 (5) Vet ej 1 0,9%  

 

 

 

Fortbildning/kompetensutveckling 

Mycket stor möjlighet till egen fortbildning och kompetensutveckling relaterat till 
hälsosamtalet uppgav sex av de 108 tillfrågade skolsköterskorna och stor möjlighet 
angav fyrtiosex skolsköterskor. Femtiotre av de tillfrågade respondenterna svarade att 
de hade ringa möjlighet till egen fortbildning och kompetensutveckling avseende 
hälsosamtalet och tre av skolsköterskorna hade ingen möjlighet till egen fortbildning 
och kompetensutveckling (diagram, 17, s.46).  

 (1) Mycket stor möjlighet 6 5,6% 

 (2) Stor möjlighet 46 42,6% 

 (3) Ringa möjlighet 53 49,1% 

 (4) Ingen möjlighet 3 2,8%   
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Sammanfattning av rubriken egen kompetens  

Under rubriken egen kompetens skildras hur skolsköterskorna beskrev förutsättningar 
för hälsosamtalet. Majoriteten av respondenterna redogjorde för att mer kompetens 
vore önskvärt inför hälsosamtalets genomförande. Däremot ansåg fyrtiofem av de 
tillfrågade att de hade kompetens i tillräcklig omfattning (diagram, 16, s.46). Knappt 
hälften av skolsköterskorna uppgav däremot att de hade ringa möjlighet till 
fortbildning/kompetensutveckling avseende hälsosamtalet och sex respondenter 
uppgav att det fanns mycket stor möjlighet till det (diagram, 17, s.46).  

 

Stöd i samband med hälsosamtalet 

Skolsköterskorna fick svara på tre frågor relaterade till stöd i samband med 
hälsosamtalet såsom lärarkollegiet, den egna professionen samt andra aktörer. Stödet 
innefattar om skolsköterskorna ansåg att de fick stöd från lärare, den egna professionen 
eller andra aktörer avseende skolhälsovårdens organisation.  

Lärarkollegiet 

Fyrtiofem av de 108 tillfrågade respondenterna instämde ofta i att de fick stöd av 
lärarkollegiet i samband med genomförandet av hälsosamtalet. Tjugonio av 
skolsköterskorna instämde helt i frågan om de fick stöd från lärarkollegiet vid 
genomförandet av hälsosamtalet medan två av skolsköterskorna inte instämde i att de 
fick något stöd från lärarkollegiet. Instämmer ibland uppgav trettiotvå av 
respondenterna vad gällde stödet från lärarkollegiet i samband med genomförandet av 
hälsosamtalet (diagram, 18, s.47).    

 (1) Instämmer helt 29 26,9% 

 (2) Instämmer ofta 45 41,7% 

 (3) Instämmer ibland 32 29,6% 

 (4) Instämmer inte 2 1,9%   

 

 

Den egna professionen 

Femtiofyra av de 108 skolsköterskorna instämde helt i frågan om att de fick stöd från 
skolsköterskekollegor gällande frågor kring hälsosamtalet medan fyra av 
skolsköterskorna inte instämde i att de fick något stöd från kollegor inom professionen. 
Instämmer ibland uppgav elva av respondenterna vad gällde stödet från 
skolsköterskekollegor gällande frågor kring hälsosamtalet. Trettionio av de tillfrågade 
angav instämmer ofta på frågan om de fick stöd av den egna professionen vid frågor 
kring hälsosamtalet (diagram, 19, s.48).  
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 (1) Instämmer helt 54 50% 

 (2) Instämmer ofta 39 36,1% 

 (3) Instämmer ibland 11 10,2% 

 (4) Instämmer inte 4 3,7%   

 

 

Andra aktörer 

De mest frekventa aktörerna vad gällde stöd från andra aktörer vid genomförandet av 
hälsosamtalet var skolhälsovårdens organisation, stödteam/elevteam och 
föräldrar/vårdnadshavare. Femtiofem av de 108 tillfrågade respondenterna uppgav 
skolhälsovårdens organisation, femtioen angav stödteam/elevteam medan fyrtiotre 
uppgav föräldrar/vårdnadshavare. Däremot svarade tjugonio av de tillfrågade 
skolsköterskorna att de inte visste på frågan om de fick något stöd från andra aktörer i 
samband med genomförandet av hälsosamtalet. Fem av respondenterna angav 
politiker/nämndorganisationer som aktörer som gav stöd vid genomförandet av 
hälsosamtalet. Andra föreningar och/eller organisationer uppgavs av åtta av de 
tillfrågade skolsköterskorna såsom FMS nätverk, kommunens hälsopedagog, 
samhällsmedicin samt inget behov av stöd från andra aktörer (diagram, 20, s.48).  

 (1) Stödteam/elevteam 51 47,2% 

 (2) Föräldrar/vårdnadshavare 43 39,8% 

 (3) Skolhälsovårdens organisation 55 50,9% 

 (4) Politiker/nämndorganisationer 5 4,6% 

 (5) Vet ej 29 26,9% 

 (6) Andra föreningar och/eller 
organisationer 

8 7,4% 

 

 

 

 
 

 

Sammanfattning av rubriken stöd i samband med hälsosamtalet 

Under rubriken stöd i samband med hälsosamtalet redovisas hur respondenterna 
beskrev att det var viktigt med stöd i samband med hälsosamtalet och att stödet som 
skolsköterskorna fick fanns inom och utanför den egna verksamheten. Flertalet av 
respondenterna instämde helt eller instämde ofta i att de fick stöd från den egna 
professionen gällande frågor kring hälsosamtalet. Fyra av skolsköterskorna instämde 
inte i att de fick stöd från kollegor (diagram, 19, s.48). Diagram, 20, s.48 visade att det 
var tjugonio respondenter som uppgav att de inte visste om de fick stöd från andra 
aktörer i samband med hälsosamtalet. De skolsköterskor som uppgav sig få stöd av 
andra aktörer vid genomförandet av hälsosamtalet uppgav stöd från skolhälsovårdens 
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organisation, stödteam/elevteam och föräldrar/vårdnadshavare (diagram, 20, s.48). 
Flertalet av respondenterna framhöll att de fick stöd från lärarkollegiet i samband med 
genomförandet av hälsosamtalet (diagram, 18, s.47). 

 

Stöd från normgivning samt stöd från rutiner på nationell, regional- och 
lokal nivå    

Respondenterna fick svara på fyra frågor gällande stöd vid hälsosamtalet kopplade till 
normgivningen samt rutiner på nationell, regional och lokal nivå. Normgivningen 
avsåg om respondenterna fick stöd utifrån lagar, förordningar, föreskrifter och 
allmänna råd avseende exempelvis organisation, resurser och lokaler. Rutiner på 
nationell nivå skildrar professionens stöd i Socialstyrelsens riktlinjer för 
skolhälsovården, 2004. Stödet på regional och lokal nivå innefattar om 
skolsköterskorna ansåg att de fick stöd från de dokument som fanns på föreliggande 
nivåer.  

Normgivningen 

Vet ej svarade femtiotre av de 108 tillfrågade skolsköterskorna på frågan om de fick 
stöd i lagar, förordningar, föreskrifter eller allmänna råd gällande exempelvis 
organisation, resurser och lokaler vid genomförandet av hälsosamtalet.  Fyrtio 
respondenter uppgav att de fick stöd i författningar vad gällde organisation, resurser 
och lokaler medan tolv skolsköterskor uppgav att de inte fick stöd. Tre av de tillfrågade 
skolsköterskorna uppgav exempel på författningar som gav stöd gällande organisation, 
resurser och lokaler såsom skollagen, patientjournallagen, sekretesslagen, 
arbetsmiljölagen samt hälso- och sjukvårdslagen (diagram, 21, s.49). 

 (1) Ja 40 37,0% 

 (2) Nej 12 11,1% 

 (3) Vet ej 53 49,1% 

 (4) Om Ja, ange exempel på 
lagar, förordningar, föreskrifter 
eller allmänna råd  

3 2,8% 

 

 

 

 

 

Rutiner på nationell nivå  

Femtiotre av de 108 tillfrågade skolsköterskorna uppgav att de fick stöd vid 
genomförandet av hälsosamtalet i Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården. 
Däremot svarade fyrtiosex av respondenterna att de inte visste om Socialstyrelsens 
riktlinjer för skolhälsovården gav stöd vid genomförandet av hälsosamtalet. Åtta av 
skolsköterskorna uppgav att de inte fick något stöd i riktlinjerna för skolhälsovården 
som utgivits av Socialstyrelsen. En av de tillfrågande respondenterna som hade svarat 
ja hade gett exempel på att Socialstyrelsens riktlinjer är betydelsefulla (diagram, 22, 
s.50).   
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 (1) Ja 53 49,1% 

 (2) Nej 8 7,4% 

 (3) Vet ej 46 42,6% 

 (4) Om Ja, ange exempel 1 0,9% 

 

 

 

 

 

Rutiner på regional nivå 

Femtioen av de tillfrågade 108 respondenterna svarade att de inte visste om de fick 
något stöd för hälsosamtalet i de dokument som fanns på regional nivå medan 
trettiofem skolsköterskor uppgav att de fick stöd i dokument som fanns på regional 
nivå. Nitton av respondenterna uppgav att de inte fick något stöd för hälsosamtalet i de 
dokument som fanns på regional nivå. Tre av de tillfrågande skolsköterskorna som 
hade svarat ja hade gett exempel på dokument på regional nivå såsom metodbok 
(diagram, 23, s.50).    

 (1) Ja 35 32,4% 

 (2) Nej 19 17,6% 

 (3) Vet ej 51 47,2% 

 (4) Om Ja, ange exempel på 
dokument 

3 2,8% 

 

 

 

 

 

Rutiner på lokal nivå 

En knapp majoritet, femtiosju av de 108 tillfrågade skolsköterskorna uppgav att de fick 
stöd för hälsosamtalet i de dokument som fanns på lokal nivå. Tjugotre av de 
tillfrågade respondenterna svarade att det inte visste om de fick något stöd för 
hälsosamtalet i de dokument som fanns på lokal nivå medan tjugoen skolsköterskor 
uppgav att de inte fick stöd i dokument som fanns på lokal nivå. Sju av de tillfrågande 
respondenterna som hade svarat ja hade gett exempel på dokument på lokal nivå 
såsom metodbok, elevhälsans verksamhetsplan, skolhälsovårdens verksamhetsplan, 
kommunens riktlinjer samt skolans likabehandlingsplan (diagram, 24, s.50).    

 (1) Ja 57 52,8% 

 (2) Nej 21 19,4% 

 (3) Vet ej 23 21,3% 

 (4) Om Ja, ange exempel på 
dokument 

7 6,5% 
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Sammanfattning av rubriken stöd från normgivning samt stöd från 
rutiner på nationell, regional- och lokal nivå    

Under rubriken stöd från normgivningen samt stöd från rutiner på nationell, regional- 
och lokal nivå skildras hur respondenterna framställde förutsättningar för 
hälsosamtalet. Resultatet anger att knappt hälften av de tillfrågade skolsköterskorna 
inte visste om de fick något stöd för hälsosamtalet utifrån normgivningen eller rutiner 
på nationell och regional nivå (diagram, 21, s.49; 22, s.50; 23, s.50). Däremot uppgav 
en knapp majoritet av respondenterna att de fick stöd för hälsosamtalet i de rutiner som 
fanns på lokal nivå. På lokal nivå uppgavs metodbok, elevhälsans verksamhetsplan, 
skolhälsovårdens verksamhetsplan, kommunens riktlinjer och skolans 
likabehandlingsplan (diagram, 24, s.50). Därtill redovisade ett fåtal av 
skolsköterskorna exempel på författningar som gav stöd för organisation, resurser och 
lokaler vid genomförandet av hälsosamtalet. Arbetsmiljölagen, hälso- och 
sjukvårdslagen, patientjournallagen, sekretesslagen och skollagen var exempel på 
författningar (diagram, 21, s.49). Diagram, 22, s.50 visade att respondenterna uppgav 
att de fick stöd för genomförandet av hälsosamtalet i rutinerna på nationell nivå och 
syftar på riktlinjerna för skolhälsovården.   

Resultatanalys 

Ramfaktorteorin relaterat till förutsättningar för 
skolsköterskans hälsosamtal med elever i 
skolan utifrån intervjuer och enkäter 
Eftersom skolhälsovården är en profession som har sin verksamhet både inom 
utbildningsväsendet och hälso- och sjukvårdväsendet ser jag det som möjligt att belysa 
förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan utifrån det 
ramfaktorteoretiska tänkandet. Ramarna är naturligtvis olika beroende på vem som 
definierar dem och i föreliggande studie kan ramarna definieras både från skolan och 
hälso- och sjukvården (Hillman, 2007; SFS, 1980:1100; 1982:763; Socialstyrelsen, 
2001). I föreliggande studie lyfter ramfaktorteorin fram begränsningar och möjligheter 
för hälsosamtalets förutsättningar som ramar och hur ramarna påverkas både från 
utbildningsväsendet och hälso- och sjukvårdsväsendet vilket kan påverka processen 
som i sin tur påverkar resultatet. Ramfaktorteorin används som ett verktyg för att 
beskriva och analysera förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i 
skolan utifrån ramar, process och resultat (Figur, 4, s.53; Lindblad et al, 1999; tabell, 
VII, s.52).   
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Tabell VII. Visar ramfaktorteorin utifrån föreliggande studies resultat (Lindberg et al, 1999).  
RAMAR9 PROCESS10 RESULTAT11 

Administrativa ramar 
Juridiska ramar  
Fysiska ramar 

När texten presenteras i 
resultatanalysen redovisas 
förutsättningarna för skolsköterskans 
hälsosamtal med elever i skolan 
utifrån studiens intervjuer och 
enkäter  

Ramarna påverkar processen som i 
sin tur påverkar resultatet  

 

Det ramfaktorteoretiska tänkandet i föreliggande studie illustreras i (figur, 4, s.53) mot 
bakgrund av informanternas utsagor och respondenternas data som beskriver 
förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever. Organisationer påverkar 
individer och det innebär ofta ett avkall på delar av friheten och att det för individen 
inom organisationen innebär att det finns bestämda gränser för dennes handlingsfrihet 
(Abrahamsson & Andersen, 2002). Detta menar jag visas i de ramar som ger 
förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan (tabell, VII, 
s.52; figur, 4, s.53). Skolsköterskan styrs av ramar som de själva inte kan påverka 
såsom juridiska ramar utifrån normgivningen och riktlinjer/styrdokument relaterade till 
skolhälsovårdens område. Frågan är om det är möjligt att konstruera och utveckla 
organisationer så att en balans nås mellan skolsköterskans behov (processen) och 
organisationens krav avseende de administrativa och fysiska ramarna (Abrahamsson & 
Andersen, 2002; Broady, 1999; Lindblad, et al, 1999). Troligtvis är det inte möjligt 
men Lundgren (1999) menar att ramfaktorteorin baserar sig på ramar som ger ett visst 
utrymme för processen (förutsättningarna i föreliggande studie) och finns där ett 
tydligt mål för en process så måste ramarna anpassas för att göra processen möjlig. 
Mot bakgrund av min profession och skolsköterska med medicinskt ansvar kan jag se 
att skolhälsovården har ett tydligt mål för processen utifrån de riktlinjer/styrdokument 
som finns för skolhälsovården (Socialstyrelsen, 2001; 2004). Däremot kan det vara 
svårt för huvudmannen, i detta fall kommunen, att ha kännedom och kunskap om 
skolsköterskans uppdrag. Ett sätt att öka förståelsen för förutsättningarna för 
skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan kan vara att personal inom 
skolhälsovården (utbildningsväsendet och hälso- och sjukvårdsväsendet) samt 
verksamhetsansvariga (utbildningsväsendet) bereds möjlighet att diskutera ramarna 
utifrån skolhälsovårdens uppdrag i syfte att utveckla och kvalitetssäkra arbetet inom 
verksamheten på samtliga nivåer i samband med att verksamhetsplanen och 
verksamhetsberättelsen sammanställs för skolhälsovården (Dahllöf, 1999; Fransson 
Sellgren, 2007; Hillman, 2007; Lindblad et al, 1999; Lundgren, 1999; Socialstyrelsen, 
2001; SOSFS, 2005:12; 1997:8; SFS, 1982:763).  

 

 

 
                                                
9 I föreliggande studie beskrivs RAMAR av informanternas utsagor och respondenternas data.  
10 PROCESS i föreliggande studie skildras utifrån förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever 
i skolan mot bakgrund av studiens intervjuer och enkäter. 
11 Informanterna och respondenterna visade på att förutsättningarna påverkade skolsköterskans hälsosamtal 
med elever i skolan utifrån ramarna. Samtliga ramar ger eller inte ger förutsättningar för RESULTATET. 
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Ledningsansvar 

 
● Resurser 

 
Tid 

Personal 
 

● Kompetens/ 
erfarenhet 

Formell/reell    
                                      ►                                                   
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De administrativa 
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elever i skolan 

Juridiska ramar ● Normgivningen och 
Riktlinjer/styrdokument 

Skollagen (SFS, 
1985:1100) 

Lokala skolplaner 
Lokala styrdokument 
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     ● Normgivningen  
        och riktlinjer/ 
       styrdokument 

Hälso- och 
Sjukvårdslagen 

(SFS, 1982:736) 
Sekretesslagen 

(SFS, 1980:100) 
Patientjournallagen 

(SFS, 1985:562) 
Arbetsmiljölagen 
(SFS, 1977:1160) 
Socialstyrelsens 

riktlinjer för 
skolhälsovården 

metodboken, lokala 
styrdokument, skol- 

hälsovårdens 
verksamhetsplan 

    ◄ 

De juridiska 
ramarna ger eller ger 
inte förutsättningar 
för skolsköterskans 

hälsosamtal med 
elever i skolan 

Fysiska ramar ● Lokalen 

Utformning/yta 
Sekretess 

                                      ►    

 ● Lokalen 

Påverkan från 
normgivningen 

och 
riktlinjer/styrdokument 
◄    

De fysiska ramarna 
ger eller ger inte 

förutsättningar för 
skolsköterskans 
hälsosamtal med 
elever i skolan 

Figur 4. Illustrerar förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan utifrån 
ramfaktorteorin. ▲ ► ◄ skildrar att ramarna påverkar processen (förutsättningar för 
skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan) som i sin tur påverkar resultatet.  
 
Ramfaktorteorin lyfter fram de begränsningar som skolhälsovården som organisation 
ger för hälsosamtalet. Ramarna påverkar processen (förutsättningarna i föreliggande 
studie) som i sin tur påverkar resultatet och med detta avses att ramarna ger eller ger 
inte möjligheter utifrån de administrativa, juridiska och fysiska ramarna vilka beskrivs 
nedan (Dahllöf, 1999; Lindblad, et al, 1999). De administrativa ramarna relaterar till 
organisatoriska förutsättningar inom skolhälsovårdens verksamhet samt resurser 
relaterade till tid och personal. De administrativa ramarna relaterat till organisatoriska 
förutsättningar belyser tjänstgöringsgrad, antal skolor, elevunderlag, antal hälsosamtal 
vilka skolsköterskorna uppgav var begränsande förutsättningar för hälsosamtalet och 
varierade inom gruppen (tabell, III, s.28; V, s.38). Skolsköterskans uppdrag samt 
ledningsansvaret för skolsköterskorna uppgavs också som administrativa ramar. 
Rektor har som chef och arbetsledare för en skola det övergripande ledningsansvaret 

Andra ramar 
som påverkar 

– Traditioner 
– Samhälleliga 
förutsättningar 
– Undervisning 

relaterad till 
hälsosamtalet 
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för all verksamhet och personal och därmed även för skolhälsovården vilket inte kan 
överlåtas till annan befattningshavare. I vissa fall kan och måste verksamhetschefen 
mot bakgrund av sin kompetens uppdra åt annan att fullgöra enskilda 
ledningsuppgifter med stöd av 30 § i hälso- och sjukvårdslagen (Socialstyrelsen, 2001; 
SOSFS, 1997:8; Utbildningsdepartementet, 2000). Informanterna upplevde att de fick 
stöd från ledningen och detta uttrycktes som sakkunskap och visade att arbetsledaren 
(rektor) hade en förståelse för arbetet. Tid var en annan administrativ ram och den 
resurs som samtliga skolsköterskor belyste vid hälsosamtalet utifrån individ, grupp- 
och organisationsnivå. Samtliga informanter och respondenter angav tiden som viktig i 
samband med hälsosamtalet och tiden var därmed en av förutsättningarna före, under 
och efter hälsosamtalet. Tiden som avsattes för hälsosamtalet kunde variera utifrån de 
rutiner varje enskild skolsköterska hade för hälsosamtalet. Tiden som skolsköterskorna 
avsatte för hälsosamtalet varierade inom gruppen från femton till sextio minuter. 
Kompetens/erfarenhet var andra administrativa ramar som beskrevs av 
skolsköterskorna. Kompetensen hos skolsköterskorna i föreliggande studie präglades 
av hög formell och reell kompetens med många år av erfarenhet inom yrket som 
sjuksköterska och i arbetet som skolsköterska. Kompetensen hos skolsköterskorna 
visade på en stor variation av utbildningar såsom vidareutbildningar och/eller annan 
utbildning. Majoriteten av skolsköterskorna i föreliggande studie hade 
vidareutbildning till distriktssköterska eller barnsjuksköterska (tabell III, s.28; V, s.38). 

De juridiska ramarna styr att skolhälsovården ska regleras på nationell, regional- och 
lokalnivå utifrån normgivningen samt riktlinjer/styrdokument för skolhälsovården. 
Respondenterna och informanterna uppgav att de fick stöd av normgivningen. 
Samtliga informanter och fyrtio respondenter uppgav inga begränsade förutsättningar 
utifrån normgivningen. Riktlinjerna skildrades av skolsköterskorna utifrån nationell, 
regional och lokal nivå. På nationell nivå uppgav de femtiotre respondenterna och 
samtliga informanter att de juridiska ramarna gav en tydlighet och ett starkt stöd för 
skolsköterskans uppdrag utifrån vad som ingick i de åldersrelaterade hälsosamtalen 
(Socialstyrelsen, 2004). Däremot anger resultatet att knappt hälften av de tillfrågade 
respondenterna inte visste om de fick något stöd från de juridiska ramarna utifrån 
normgivningen eller riktlinjer/styrdokument på nationell och regional nivå. En knapp 
majoritet av respondenterna uppgav att det fick stöd för hälsosamtalet i de 
riktlinjer/styrdokument som fanns på lokal nivå.  

De fysiska ramarna avser lokalen och dess utformning och ytan på lokalen. Egen 
möjlighet till påverkan av lokalen framhölls som viktig av informanterna vilket de 
menade visade eleven respekt om denne fick sitta i ett trivsamt rum. En begränsande 
förutsättning beskrevs om lokalen inte var ändamålsenlig vilket kunde innebära att 
eleven fick vistas utanför rummet vid vissa undersökningar. De fysiska ramarna kunde 
också vara en begränsande förutsättning avseende sekretess då möjligheten till 
avskildhet i samband med hälsosamtalet kunde äventyra sekretessen. Majoriteten av 
respondenterna uppgav dock att det alltid eller ofta fanns möjlighet till att genomföra 
hälsosamtalet ostört. Informanterna uppgav även nödvändigheten av att bara dela vissa 
frågeställningar kring hälsosamtalet med skolläkare utifrån praxis och språk. 

Det kan finnas andra begränsade ramar som förklarar vad som är möjligt eller inte 
möjligt vid hälsosamtalet såsom samhälleliga förutsättningar, traditioner och 
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undervisningen relaterad till hälsosamtalet. Undervisningen relaterad till hälsosamtalet 
kan ses som ett förklarande led mellan begreppen ramar och process vilket beskriver 
att skolsköterskan anpassar hälsosamtalet utifrån eleverna (Dahllöf, 1999; Lindblad, et 
al, 1999). Traditioner beskrevs av informanterna som att skolsköterskan ges en allt 
tydligare roll i det hälsopreventiva arbetet vilket bland annat skildrades genom ökad 
arbetsbelastning och stress hos skolsköterskorna. Samhälleliga förutsättningar 
beskrevs som en ram av informanterna då de uppgav att hälsoproblemen ur ett 
historiskt perspektiv har förändrats över tid då hälsoproblem som finns inom 
skolhälsovården i dag inte var ett problem under 1990-talet såsom tinnitus och 
belastningsskador hos barn. Skolsköterskorna framhöll behov av komplettering av 
egen kunskap genom att kunna följa kunskapsutvecklingen inom skolhälsovårdens 
område samt att utöka kunnandet inom vissa specialistområden utifrån de olika 
hälsoproblem som finns. Traditioner och även samhälleliga förutsättningar är 
påverkande ramar för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan mot bakgrund 
av skolsköterskans hälsopreventiva arbete och ohälsopanoramat i samhället. 
Skolsköterskornas undervisning relaterad till hälsosamtalet var en annan ram som 
informanterna och respondenterna uppgav vara en viktig förutsättning för 
hälsosamtalet. Hälsosamtalet sågs som en fungerande arbetsmetod av skolsköterskorna 
med fokus på individens starka och svaga sidor. Hälsosamtalet anpassades enligt 
informanterna till elevgruppen utifrån elevernas villkor vilket innebar att ha förmågan 
till variation i förhållningssättet till enskilda elever genom att hålla sig omväxlande 
stödjande, lyssnande, uppmuntrande eller bekräftande beroende på hur samtalet med 
eleven utvecklades. Stödet i samband med hälsosamtalet uppgavs av skolsköterskorna 
komma från elever, vårdnadshavare, lärarkollegiet, den egna professionen eller andra 
aktörer. Stödet från den egna professionen upplevdes som betydelsefullt utifrån praxis, 
språket och skolhälsovårdens organisation då skolhälsovården är en del av en annan 
organisation med verksamhet inom både hälso- och sjukvårdsväsendet och 
utbildningsväsendet (Socialstyrelsen, 2001; 2004).   

Diskussion 

Metoddiskussion 
Resonemanget för intervjun och enkäten har utgått från delar av Larssons (1994) 
kvalitetskriterier och kvalitativ metod och diskussion kring rubrikerna kvaliteter i 
framställningen som helhet, kvaliteter i resultaten och validitetskriterier.  

Kvaliteter i framställningen som helhet 

Då förförståelse fanns inom området och inte kunde bortses från kändes det angeläget 
att reflektera kring perspektivmedvetenhet. Då data redan fanns utifrån att intervjuerna 
var utförda och transkriberade när jag sammanställde enkäten hade jag i och med det 
första mötet av det insamlade materialet en viss förförståelse av förutsättningarna för 
skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan utifrån individ, grupp- och 
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organisationsnivå. Detta möjliggjorde en ökad noggrannhet vid framtagandet av 
frågorna med informanternas berättelser som underlag. Detta skildrar Bryman (1997, 
2006) och Denscombe (2000) som beskriver att kvalitativ forskning i en första fas kan 
fungera som ett stöd åt den kvantitativa forskningen genom finslipning och utformning 
av instrument. Genom att kombinera kvalitativ och kvantitativ forskning kan större 
krav ställas på att slutsatser är säkra genom att de bekräftas på två olika sätt. En ökad 
kunskap och insikt kring förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever 
i skolan kunde ses av författaren då intervjuer valdes i en första fas för att ge stöd åt 
enkäten. Därtill har strävan varit att närma sig verkligheten så öppet som möjligt 
genom att beskriva förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i 
skolan utifrån individ, grupp- och organisationsnivå samt relatera till forskning och 
studier inom området. Utgångspunkten för studien har varit att endast beskriva och 
analysera förutsättningarna. Ramfaktorteorin nyttjades som ett verktyg för att beskriva 
och analysera förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan.   

Mot bakgrund av min profession som skolsköterska och skolsköterska med medicinskt 
ansvar inom kommunens skolhälsovård fanns också förförståelse kring hälsosamtal 
med elever i skolan. Därtill fanns förtrogenhet och kunskap kring organisationen samt 
normgivningen och riktlinjer/styrdokument relaterat till skolhälsovård och 
skolsköterskornas arbetssituation. Ambitionen har även här varit att vara så öppen som 
möjligt till det sagda i intervjusituationen och utformandet av enkäten samt i 
analysarbetet av intervjuerna och enkäten. Vid intervjun ser Kvale (1997) det som en 
tillgång om intervjuaren är kunnig inom det område som är föremål för studien och 
liknande resonemang framhåller även Denscombe (2000) och Olsson och Sörensen 
(2001) i fråga om kvantitativ metod och ser forskarens egna erfarenheter inom området 
eller tidigare forskningsresultat som en resurs. Jag menar att den inverkan man som 
intervjuare har på sina informanter eller som distributör av enkäter till respondenterna 
inte kan bortses ifrån. En större medvetenhet och insikt kan emellertid bidra till att 
forskaren intar ett mer öppet förhållningssätt.  

En harmoni mellan forskningsfrågor, datainsamlig och analysteknik beskrivs med 
begreppet intern logik. Ett kvalitativt synsätt valdes då det var skolsköterskornas 
upplevelser av förutsättningarna för hälsosamtalet med elever i skolan som skulle 
beskrivas och genom intervjuer redogjorde skolsköterskorna för sina upplevelser av 
förutsättningarna. Upplevelserna som skolsköterskorna skildrade hade varit svåra att 
återge genom ett mer kvantitativt synsätt som en enkätstudie. Intentionen med den 
kvalitativa intervjun menar Denscombe (2000) och Kvale (1997) är att erhålla 
beskrivningar av informantens livsvärld och relationen till den i avsikt att tolka det 
beskriva fenomenets mening. Erfarenheterna som skolsköterskorna belyser i enkäten 
hade även de varit svåra att framställa med en mer kvalitativ metod såsom intervjuer 
på grund av antalet respondenter. Denscombe (2000) beskriver också att frågeformulär 
är lämpliga att använda i undersökningar med ett stort antal respondenter på olika 
platser. En ytterligare poäng med intern logik anser vissa förespråkare är att inte binda 
upp sig till vissa metoder vilket jag menar kan styrka föreliggande studie då både det 
kvalitativa och det kvantitativa synsättet finns beskrivet.  

Valet av två län skedde utifrån geografisk närhet samt att i det tredje länet 
inkluderades en kommun där skolsköterskorna hade arbetat med olika metoder i 
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hälsosamtalet till elever i skolan (Socialstyrelsen, 2004). De tre länen som 
inkluderades företrädde både stad och landsbygd. De kriterier som sattes upp för att 
ingå i studien bedömdes som relevanta då skolsköterskorna representerade den 
kommunala skolhälsovården. Urvalet kom att bestå av skolsköterskor från 
grundskolan, särskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan. Trots stor arbetsbelastning 
hos samtliga informanter (n=6) och respondenter (n=180) som tillfrågades fanns 
intresse att medverka i studien. Då analysen skedde elektroniskt med hjälp av 
websurvey exkluderades en (n=1) respondent som besvarade enkäten skriftligt. Totalt 
medverkade sex skolsköterskor i intervjun och 108 skolsköterskor besvarade enkäten. 
Bortfallet kan uppfattas som betydande och kanske hade svarsfrekvensen varit större 
om ytterligare påminnelser gjorts. I samband med att påminnelse skickades ut efter två 
veckor till de respondenter som inte besvarat enkäten tillkom trettiotvå svar. Detta 
verifieras också av Ejlertsson (2003) som skildrar att svarsfrekvensen ökar i 
storleksordningen 30 -50 procent genom att skicka påminnelser. En av 
begränsningarna i samband med utskicket av enkäten var naturligtvis bortfallet vilket 
inte kunde bortses från och detta bekräftas också av Ejlertsson (2003) som anser att 
enkäter regelmässigt ger ett visst och ibland ett betydande bortfall och att bortfallet 
varierar mellan olika undersökningar. Trots den relativt korta datainsamlingsperioden 
uppgick svarsfrekvensen till 60 % vilket ändå får ses som en acceptabel siffra 
(Bryman, 2006).   

Datainsamling och analys genomfördes av en och samma person vilket självfallet kan 
innebära hinder med det kan även medföra möjligheter. Hindren kan exempelvis vara 
att inte vara medveten om sin egen roll vid datainsamlingen och analysen av data. 
Denscombe (2000) menar att vid god forskningspraxis så erkänner forskaren sin egen 
identitet och egna värderingar i analysen av intervjudata. Jag menar att möjligheten till 
att få både verbal och visuell information såsom minspel och gester från informanten 
utelämnas när insamling och analys av data sker av olika personer. En pilotintervju 
utfördes innan de egentliga intervjuerna som sedan transkriberades för att belysa om 
frågorna i intervjuguiden var relevanta utifrån syftet med studien. Ytterligare en 
bakgrundsvariabel samt en frågeställning tillkom till de egentliga intervjuerna. Jag 
gavs då möjlighet att känna av situationen vid intervjun och få min egen roll 
identifierad genom att informanten belyste frågorna på ett naturligt sätt och berörde 
samtliga områden utan att intervjuaren behövde använda stödorden i intervjuguiden 
vilket var en fördel så intervjuarens roll inte blev så framträdande (bilaga 3). Därefter 
konstruerades enkäten vilket möjliggjorde en ökad noggrannhet vid konstruktionen av 
frågorna (bilaga 4). Även en pilotenkät genomfördes innan de egentliga enkäterna och 
på liknande sätt som vid pilotintervjun så gjordes små justeringar för att ytterligare 
förtydliga förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan. Även 
här bereddes jag möjlighet att se hur respondenten uppfattat frågorna då samtal fördes 
efter det att pilotenkäten besvarats och att min egen roll verifierades genom att 
respondenten gav synpunkter på frågeställningarna utan att min förförståelse inom 
ämnet påverkade frågorna i enkäten (bilaga 4).   

Kvale (1997) menar att det är att föredra om intervjuerna i förväg är bestämda och 
inbokade för att passa både informant och intervjuare och att intervjuerna 
dokumenteras med hjälp av bandspelare vilket är en fördel då intervjuerna annars kan 
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hindra de medverkandes berättelser. I föreliggande studie fick två av intervjuerna 
dokumenteras skriftligt av intervjuaren då den tekniska utrustningen fallerade. Detta 
stämmer väl överens med Brymans (2006) och Kvales (1997) resonemang att 
flexibilitet under intervjun är av vikt och att ett exempel kan vara att hantera tekniska 
fel på bandspelaren. Författaren har bedömt att detta inte påverkat insamlingen av data 
utan att informanten givits möjlighet att ge beskrivningar av sin livsvärld. Det kan ha 
påverkat innehållet av data då informanternas inspelade utsagor möjligen blev mer 
innehållsrika än de intervjuer som dokumenterades skriftligt. Med hänsyn till praktiska 
omständigheter och att skolsköterskorna inte var avlösta från sina arbeten utfördes 
intervjuerna på deras respektive arbetsplats. Intervjuerna förlades till deras 
mottagningar där intervjuerna kunde ske relativt ostört. Några av intervjuerna fick 
avbrytas under en kort tid på grund av ordinarie arbetsuppgifter för att sedan 
återupptas igen. Detta bedömdes inte påverka utan intervjun fortsatte där den hade 
avslutats (Bryman, 2006; Denscombe, 2000; Kvale, 1997). Som distributör av enkäten 
menar jag att det är värdefullt att respondenterna fick information kring syftet med 
studien i det medföljande e-brevet. Datumet för utskicket av enkäten och när 
påminnelser skickades ut var förutbestämda av författaren vilket även respondenterna 
bland annat kunde läsa i medföljande e-brev (bilaga 5). Detta resonemang återger 
också Ejlertsson (2003) som menar att information är viktigt i samband med utskick av 
enkäter.   

Intervjumaterialet analyserades genom att de intervjuer som bandinspelats lyssnades 
igenom ett flertal gånger. För att finna helheten transkriberades texten och genomlästes 
ett antal gånger. Detta innefattade även de intervjuer som dokumenterades skriftligt 
(Denscombe, 2000; Kavle, 1997). Efter detta sammanställdes den text som belyste 
skolsköterskornas upplevelser kring förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal 
med elever i skolan med fokus på individ, grupp- och organisationsnivå. 
Intervjumaterialet torde inte ha påverkats av de intervjuer som dokumenterades 
skriftligt eftersom samstämmiga enheter och kategorier framkom. Kvale (1997) menar 
att en intervjutexts validitet kan bestämmas genom att använda ordagranna 
återgivanden av intervjumaterialet. Citat valdes för att illustrera skolsköterskornas 
upplevelser kring förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i 
skolan relaterat till de aktuella enheterna organisation, ansvar och kompetens. Citaten 
belyser det som skolsköterskorna upplevde som belysande förutsättningar för 
hälsosamtalen med elever i skolan. Denscombe (2000) och Ejlertsson (2003) belyser 
att datorer snabbt och elegant översätter ens inmatade siffror till stolpar eller cirklar 
utifrån ett stort antal respondenter på olika platser. Jag menar att valet av metod för att 
beskriva föreliggande studies data bedömdes som relevant då diagram, är 
förhållandevis lätta att tolka och förstå. En ytterligare aspekt kring analysen av 
kvantitativa data var att studien möjliggjorde att jämföra två variabler såsom antal 
elever per skolsköterska och tjänstgöringsgrad eller antal hälsosamtal per 
skolsköterska och tjänstgöringsgrad. Detta möjliggjorde då att författaren manuellt 
analyserade olika variabler i websurvey. Viktigt är att medvetandegöra att metoder för 
analys av relationer mellan variabler handlar om samband, inte orsak och effekt vilket 
betyder att man inte kan dra slutsatsen av att en viss variabel orsakar en annan 
(Bryman, 2006).    
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En viktig aspekt på en studie är huruvida den uppvisar ett etiskt värde. Intresset om att 
erhålla ny kunskap skall vägas mot kravet på skydd av individer som deltagit i studien. 
Det grundläggande individskyddskravet i form av informationskravet, samtyckestravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har tagits hänsyn till i hela studien 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet till att genomföra studien erhölls 
skriftligt och muntligt av verksamhetsansvariga utifrån att ett informationsbrev 
skickades ut via e-post (bilaga 1). Informanterna och respondenterna fick ett 
informationsbrev via e-post där skriftlig information om studien samt en redogörelse 
av samtyckestravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (bilaga 2). 
Konfidentialitetskravet diskuterades innan urvalet offentliggjordes utifrån hur man 
skulle ställa sig till om urvalet inkluderade en eller ett fåtal män. Detta mot bakgrund 
av min förförståelse om att skolsköterskeprofessionen är ett kvinnodominerat yrke. 
Valet föll på att redovisa de respondenter som ingick i urvalet. I resultatet redovisas 
inte heller vilka informanter som uttalade respektive citat utan att citaten redovisas 
såsom (S:1) då konfidentialitet innebär att individer och situationer inte ska kunna 
identifieras (Denscombe, 2000; Kvale, 1997).      

Kvaliteter hos resultaten  

Innebördsrikedom innebär ofta att gestalta något på ett nytt sätt så att nya innebörder 
uppstår vilket ofta blir fallet i resultatet vid kvalitativa studier. Jag anser att 
förtrogenheten med verkligheten borde vara grunden och att läsaren har tillgång till en 
rik beskrivning av studien såsom bakgrund, metodologiska övervägande och resultat. I 
resultatet beskrivs det som framkom utifrån den kvalitativa och den kvantitativa 
analysen. Ambitionen har varit att vara så öppen som möjligt till det som framkom, det 
vill säga det som skolsköterskorna upplevde och återgav vid intervjuerna samt det som 
respondenterna uppgav i samband med enkäten. Därtill menar jag att ramfaktorteorin 
kan används som ett verktyg för att beskriva och analysera förutsättningarna för 
skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan utifrån nya innebörder (Dahllöf, 
1999; Lindblad et al, 1999).   

Struktur ses som en motpol till innebördsrikedom med kravet att resultatet har en god 
struktur. Detta beskrivs som att resultaten bör ha en enkel och klar struktur som går att 
följa. Det ställer givetvis ökade krav på författarens stringens i sammanställningen av 
resultatet då datainsamlingen bygger på både kvalitativa och kvantitativa data och 
ambitionen har varit att återge det specifika och relevanta. Jag menar att 
ramfaktorteorin tillåter en god struktur i resultatredovisningen av förutsättningarna för 
skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan. Det teoretiska perspektivet är alltid 
föremål för diskussion, så även i detta fall. Ramfaktorteorin är en teori utvecklad inom 
pedagogiken i slutet av 1960-talet med skolan som undersökningsfält. Är det möjligt 
att överföra den till skolhälsovården? (Lindblad et al, 1999). Vissa förtydliganden 
behöver troligtvis göras då en teori flyttas från ett kunskapsområde till ett annat. Det 
ramfaktorteoretiska tänkandet med ramarna som påverkar processen som i sin tur 
påverkar resultatet menar jag är användbart inom andra verksamheter än skolan. Detta 
resonemang stärks ytterligare i och med att skolhälsovården är en del av 
utbildningsväsendet inom skolan och påverkas av de beslut som tas inom skolan.  
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Teoritillskott kan exempelvis vara att gestalta olika drag i en specifik verksamhet, 
beskriva mekanismer eller beskriva hur individer uppfattar eller upplever specifika 
fenomen. När man bedömer kvaliteten på teoritillskott bör särskilt uppmärksammas 
huruvida man diskuterar sina resultat i relation till andra studier eller teorier. Strävan 
har i föreliggande studie även varit att diskutera resultatet i relation till annan 
forskning. Studien menar jag skulle även kunna ha ett värde som underlag för 
diskussioner inom skolhälsovårdens verksamhet i syfte att öka kunskapen kring 
förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan och att utveckla 
och kvalitetssäkra skolhälsovårdens arbete (Socialstyrelsen, 2006; SOSFS, 2005:12).    

Validitetskriterier  

Med heuristiskt värde avses i vilken utsträckning läsaren genom framställningen kan 
se någon aspekt av verkligheten på ett nytt sätt. I föreliggande studie belyser resultatet 
förutsättningar för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan utifrån intervjuer 
och enkäter. Kunskapen som framkom vid informanternas utsagor och sammanhanget 
kring förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever låg till grund för 
hur författaren utformade enkäterna. Trovärdighet i forskning betyder att resultaten 
som presenteras är samstämmiga med vad som mätts såsom vad som har studerats och 
i föreliggande studie har data samlats in på olika sätt genom intervjuer och enkäter 
men även tidigare forskning styrker resultaten vilket kom att bli en validering. 
Kommuniceringen tydliggjordes genom citat och diagram i resultatet vilket sedan 
diskuterades och förenades i diskussionsavsnittet. Det som framkom var att ord sattes 
på det som skolsköterskorna upplevde i samband med intervjun och redogjorde för i 
enkäten. Tidigare forskning och studier exemplifierade det som upplevdes av 
informanterna och återgavs av respondenterna. Intentionen för det pragmatiska 
kriteriet kan ibland syfta till att förbättra kommunikationen genom att bidra med 
tolkningar som kan skapa plattformer för förståelse mellan individer. Skolsköterskorna 
ingår författningsmässigt i utbildningsväsendet samt i samhällets hälso- och sjukvård 
och regleras därmed både av regelverk relaterat till utbildningsväsendet och hälso- och 
sjukvårdssystemet. Föreliggande studie skulle kunna bidra till överbryggningen mellan 
professioner inom verksamheten i fråga om förståelsen för förutsättningarna för 
skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan sett från individ, grupp- och 
organisationsnivå. Plattformen kan därtill illustrera betydelsen av att inte bara se delar 
av förutsättningarna utan att samtliga förutsättningar från individ, grupp- och 
organisationsnivå ses som en helhet när förutsättningarna för skolsköterskans 
hälsosamtal beskrivs för berörda inom verksamheten (Socialstyrelsen, 2001).   

Resultatdiskussion 
Studiens syfte är att beskriva förutsättningar för skolsköterskans hälsosamtal med 
elever i skolan med fokus på individ, grupp- och organisationsnivå. Syftet uppnås 
genom att förutsättningarna beskrivs med hjälp av olika metoder. I föreliggande studie 
används både kvalitativ och kvantitativ metod för att illustrera skolsköterskans 
förutsättningar för hälsosamtal med elever i skolan. Utgångspunkten för studien var att 
beskriva och analysera förutsättningar för skolsköterskans hälsosamtal med elever i 
skolan utifrån intervjuer och enkäter. Sammanställningen i resultatdiskussionen bygger 
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på informanternas utsagor och respondenternas data vilka diskuteras utifrån 
rubriceringen i ramarna i ramfaktorteorin, de administrativa ramarna, de juridiska 
ramarna, de fysiska ramarna och andra ramar (figur, 4, s.53). Diskussionen förs 
utifrån litteratur och forskning inom området, individ, grupp- och 
organisationsperspektivet samt ramfaktorteorin.  

Lindblad et al. (1999) belyser ramfaktorteorins styrkor och svagheter och där styrkan 
har varit att återge hur samhälleliga och organisatoriska förhållanden inverkar på 
utbildning och undervisning. Svagheterna har varit att inte förstå dess praktiska 
betydelse. Så som jag tolkar det kan ramfaktorteorin användas till att påvisa om vissa 
resultat är omöjliga att uppnå inom vissa ramar och att begränsande förhållanden styr 
hälsosamtalet. Ramfaktorteorin återspeglar på ett illustrativt sätt skolsköterskans 
hälsosamtal med elever i skolan vilket jag anser är en styrka då administrativa ramar 
såsom organisatoriska förutsättningar och resurser och juridiska ramar alltmer framstår 
som viktiga styrinstrument inom verksamheten. Jag menar att ramfaktorteorin i högsta 
grad är användbar på skolhälsovårdens organisation och anser att dess praktiska nytta 
blir allt större inom verksamheten då det gäller att tydliggöra skolsköterskans 
profession utifrån uppdraget inom verksamheten avseende åtstramning, 
decentralisering och målstyrning (figur, 4, s.53; Lindblad et al, 1999; Socialstyrelsen, 
2004).     

 

De administrativa ramarna 

Organisatoriska förutsättningar  

Skollagen (SFS, 1985:1100) anger att förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, 
särskolan, specialskolan och sameskolan bildar det offentliga skolväsendet. 
Skolhälsovården har sin verksamhet både inom hälso- och sjukvårdsväsendet och 
utbildningsväsendet och omfattas därmed av de författningar som finns för hälso- och 
sjukvårdens arbete och de regelsystem som omfattar skolans verksamhet. 
Socialstyrelsen (2001) menar att det inte finns några rekommendationer om antalet 
tjänster i förhållande till ett visst elevunderlag och belyser att skolhuvudmännen 
beslutar om hur stora resurserna bör vara för skolsköterska respektive skolläkare. 
Rektor har som chef och arbetsledare för en skola det övergripande ansvaret för all 
verksamhet samt personal och därmed även för skolhälsovården. Skolhälsovårdens 
personal tjänstgör ofta på flera skolor vilket innebär att en skolsköterska kan ha flera 
chefer (Hillman, 2007; Utbildningsdepartementet). Tjänstgöringsgrad, antal skolor, 
antal elever, antal hälsosamtal samt skolform beskriver den organisation som 
skolsköterskorna i föreliggande studie företräder och belyser som administrativa ramar 
(tabell, III, s.28; V, s.38).  

Resurserna i föreliggande studie visar på variationer i tjänstgöringsgrad hos 
skolsköterskorna då de arbetade från upp till femtio procent till 100 procent. 
Majoriteten av informanterna och respondenterna hade en tjänstgöringsgrad på mellan 
91 till 100 procent. Enkätstudien visar att endast ett fåtal av skolsköterskorna arbetade 
minde än femtio procent. Resultatet relaterat till antalet elever visar även det på 
variationer utifrån informanternas och respondenterna utsagor. Antalet elever varierade 
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mellan upp till 400 till mer än 1000 elever per skolsköterska. Enkätstudien 
möjliggjorde att jämföra två variabler såsom tjänstgöringsgrad och antal elever per 
skolsköterska och endast tre skolsköterskor hade ett elevantal upp till 400 elever 
utifrån tjänstgöringsgraden 91 till 100 procent. Anmärkningsvärt är att endast tre 
skolsköterskor fanns inom de rekommendationer som Riksföreningen för 
skolsköterskor förordar vilket motsvarar 10 elever per veckotimme och beaktande bör 
även tas till antal skolenheter inom tjänstgöringsområdet, social tyngd och elevernas 
behov (Lundin, 2006; Socialstyrelsen, 2001; tabell, III, s.28; V, s.38). Detta 
förhållande beskrivs i studien av Cohn Riddermark (2005) som belyser att 
elevunderlag är en begränsande faktor för skolsköterskans hälsofrämjande arbete. 
Skolsköterskorna i föreliggande studie ansvarade för mellan en till fem skolenheter 
och där respondenterna hade flest skolor och resultatet visar att endast två 
respondenter hade fem skolenheter. Antalet hälsosamtal i resultatet visar även det på 
variationer utifrån informanternas och respondenterna utsagor. Antalet hälsosamtal 
varierade inom gruppen från upp till 200 till 600 hälsosamtal per läsår. Endast ett fåtal 
av skolsköterskorna hade mellan 400 till 600 hälsosamtal per läsår, dock är det positivt 
att denna grupp inte är fler än fyra av 108 respondenterna (tabell, III, s.28; V, s.38). De 
mest frekventa skolformerna återgivet av skolsköterskorna som besvarat enkäten var 
förskoleklass till skolår sex samt skolår sju till nio. Informanternas berättelser 
skildrade förmågan att utstå ökad arbetsbelastning och stress inom gruppen vilken är 
stor. På individnivå ses engagemang, intresse och motivation och en mening i arbetet 
vilket är en grundläggande faktor för hälsosamtalets genomförande och beskrivs med;  

… det har aldrig hänt att vi inte hinner … jag tror att vi skolsköterskor är funtade så att vi inte 
viker oss i första taget (S:6) …   

Utifrån ovan nämnda resultat blir frågan som Argyris ställer sig angelägen om det är 
möjligt att konstruera och utveckla organisationer så att vi når en balans mellan 
skolsköterskans behov och organisationens krav? (Abrahamsson & Andersen, 2002). 
Organisationer är mångtydiga och speglas bland annat av komplexitet och 
oförutsägbarhet och det är svårt att få kännedom och kunskap i vad som sker inom 
verksamheten och därtill hålla kvalitet och service (Bolman & Deal, 1997; 
Socialstyrelsen, 2004; 2006: SOSFS, 2005:12). Detta blir tydligt i föreliggande studie 
då skolhälsovården har sin verksamhet både inom hälso- och sjukvårdsväsendet och 
utbildningsväsendet och omfattas av två regelsystem. Det innebär också att chefen mot 
bakgrund av sin kompetens får uppdra åt sådan befattningshavare inom verksamheten 
som har lämplig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter 
(SFS, 1982:763; Socialstyrelsen, 2001; SOSFS, 1997:8; Utbildningsdepartementet, 
2000). Mot bakgrund av nämnda resonemang menar jag att man inte får bortse från 
kulturen inom organisationen. Organisationskulturen syftar på ett system av 
gemensamma uppfattningar och kan inte bestämmas eller väljas av medarbetarna utan 
kulturen utvecklas och uppstår i gemenskap. Detta sker då individer arbetar 
tillsammans över en längre tid för att lösa uppgifter och givna mål och skapar normer 
för och uppfattningar om hur arbete och samarbete bör bedrivas (Abrahamsson & 
Andersen, 2002; Maltén, 2000). Lindblad et al. (1999) belyser att ramfaktorteorins 
styrka är att återge hur bland annat organisatoriska förhållanden inverkar på 
undervisning vilket jag menar kan syfta på skolsköterskans hälsosamtal. Med hänsyn 
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till det anser jag att chefen på organisationsnivå har en viktig del i fördelningen av de 
administrativa ramarna såsom organisatoriska förutsättningar och resurser relaterade 
till skolsköterskans uppdrag vad gäller hälsosamtalet (tabell, III, s.28; V, s.38). Därtill 
har verksamhetsansvariga en betydande roll i organisationen utifrån arbetsplatsens 
”inre själ” som anger atmosfären i samspelet mellan individerna med hänsyn till att 
medarbetarna har olika erfarenheter, värderingar och intressen utifrån om ramarna det 
vill säga om förutsättningarna ger goda möjligheter för skolsköterskans hälsosamtal 
med elever i skolan. Finns inte villkoren för kulturen inom organisationen ges inte 
förutsättningarna till ett bra hälsosamtal med elever i skolan. Chefen bör därtill ha 
förståelse för de nämnda administrativa ramarna relaterade till skolsköterskans 
hälsosamtal med elever i skolan sett utifrån individ, grupp- och organisationsnivå 
(Fransson Sellgren, 2007; Socialstyrelsen, 2004; 2001; SFS, 1982:763).  

 

Resurser 

Hälsosamtalen i föreliggande studie speglas av genomförande, information, 
förberedelser, tid, arbetsmetod, återkoppling till verksamheten, förutsättningar och 
dokumentation. Tiden var en viktig administrativ ram och därmed en av 
förutsättningarna för skolsköterskorna före, under och efter hälsosamtalet med elever 
(Edström, 2002; Lundström, 2007). Detta förhållande beskrivs även i avhandlingen av 
Backlund (2007) där skolsköterskornas utsagor visade på att de avsatte en betydande 
del av sitt arbete till bland annat hälsosamtal. Majoriteten av skolsköterskorna i 
föreliggande studie uppgav att hälsosamtalet genomfördes enskilt, dock uppgav endast 
tjugofyra av de 108 respondenterna att hälsosamtalet skedde enskilt och/eller i grupp. 
Ingen av informanterna eller respondenterna genomförde hälsosamtalet i grupp 
(diagram, 1, s.40). Tiden som informanterna avsatte före hälsosamtalet kunde variera 
utifrån de rutiner som varje enskild skolsköterska hade inför hälsosamtalet. Detta 
bekräftades även av respondenterna då endast åtta av de 108 tillfrågade 
skolsköterskorna hade mycket stor möjlighet till förberedelser medan hälften av de 
tillfrågade respondenterna uppgav stor möjlighet till förberedelser (diagram, 3, s.40). I 
förberedelserna på individnivå ingick planering såsom datum för hälsosamtalet, 
utskick av och/eller överlämnande av hälsoenkät samt kontakt med klasslärare. 
Skolsköterskornas utsagor bekräftas av Hillman (2007) som framhåller att det ofta 
behövs förberedelser och material för hälsosamtalet som tidigare uppgifter eller 
undersökningsfynd från hälsovårdsjournaler samt hälsouppgifter som besvarats i 
förväg av föräldrar och/eller elev. Därefter uppgav informanterna i föreliggande studie 
att de erbjöd elever/vårdnadshavare erbjudande om hälsosamtal och information kring 
hälsosamtalets genomförande (Socialstyrelsen, 2004). Nästan samtliga respondenter 
använde hälsoenkäten som underlag för hälsosamtalet (diagram, 4, s.41). Mer än 
hälften av respondenterna instämde helt eller instämde ofta att tid fanns för 
hälsosamtalet och att majoriteten i genomsnitt avsatte mellan femton till tjugo minuter 
för varje hälsosamtal (diagram, 6, s.41; 7, s.42). Informanterna avsatte mellan femton 
till sextio minuter per hälsosamtal och framhöll även betydelsen av att erbjuda lika tid 
och uppmärksamhet till samtliga elever under dagen. I mötet med barn eller unga 
människor menar Torbiörnsson (2002) att det viktigaste är att lyssna och låta dem 
berätta och att det måste få ta den tid det tar (Carlsson, 2004). De skolsköterskor som 
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intervjuades uppgav i sina utsagor att mer tid avsattes till dokumentation och att 
dokumentationen i skolhälsovårdsjournalen sågs som en kvalitetshöjning (Ehnfors & 
Ehrenberg, 2007; Hillman, 2007; SFS, 1985:562). Dokumentationen upplevdes därtill 
av informanterna som viktig då skolhälsovården hade en unik kunskap om samtliga 
elevers hälsa. Majoriteten av respondenterna avsatte mindre än femton minuter till 
dokumentation (diagram, 11, s.43). Liknande resultat har Hellblom – Tibblin (2004) 
funnit i sin avhandling och visar att det skett stora förändringar av 
dokumentationsrutinerna över tid utifrån granskning av skolhälsovårdrapporter från 
1944/45 – 1988/89.  

För att illustrera planeringen kring skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan 
använder jag delar av Bolman och Deal´s (1997) resonemang kring att hantera 
mångtydighet och komplexitet i organisationen. När en händelse är tydlig och 
oproblematisk är det inte svårt för människor att komma överens om vad som sker. 
När problemen är komplicerade och informationen ofullständig måste individerna 
bedöma och tolka situationen. När man ställs inför en uppsättning av problem och 
svårigheter gäller det att ta reda på vad som händer och man måste utifrån en djupare 
nivå fråga sig vad som egentligen sker.  

För den som aldrig suttit i cockpiten på ett jetplan är situationen kaotisk och förvirrande med 
alla reglage och mätinstrument (Bolman & Deal, 1997, s.51).  

Det tar för den oerfarne tid att lära vilka förutsättningar som har betydelse för 
hälsosamtalet medan det för en erfaren skolsköterska oftast inte är några svårigheter att 
inhämta och gruppera stora mängder information såsom hälsoenkäterna från 
elever/föräldrar till hanterbara delar inför hälsosamtalets genomförande om tiden finns 
vilket även beskrivits av skolsköterskorna som en förutsättning för hälsosamtalet 
(Bolman & Deal; Hillman, 2007; Lundström, 2007). Jag menar att alla organisationer 
är beroende av sin omgivning vilket även framfördes av skolsköterskorna i denna 
studie när de beskrev hälsosamtalet med elever i skolan. Strukturen som informanterna 
belyste utgjorde en slags plan för hälsosamtalet mellan skolhälsovården och andra 
aktörer såsom elever/vårdnadshavare, klassen, arbetslagen, rektorer, chefer och 
politiker. Jag ställer mig frågan om ramarna ger möjligheter för skolsköterskans 
hälsosamtal med elever i skolan relaterat till individ, grupp- och organisationsnivå? 
Svaret blir med ganska hög sannolikhet nej utifrån att tiden är en förutsättning som 
sätter prägel på samtliga nivåer inom verksamheten avseende skolsköterskans 
hälsosamtal kopplade till ramarna för skolhälsovården. När det gäller de administrativa 
ramarna för skolhälsovården är det viktigt att verksamhetsansvariga och personal inom 
skolhälsovården ges möjlighet att diskutera organisatoriska förutsättningar och 
resurser. Detta utifrån skolhälsovårdens uppdrag vad gäller skolsköterskans 
hälsosamtal med elever i syfte att utveckla och kvalitetssäkra arbetet inom 
verksamheten med hänsyn till samtliga nivåer (Fransson Sellgren, 2007; Hillman, 
2007; SOSFS, 2005:12; SFS, 1982:763; Socialstyrelsen, 2001; 2004).  

 

Kompetens/erfarenhet 

Hälso- och sjukvården beskrivs enligt Hallin och Siverbo (2003) som en 
kunskapsorganisation där det är humankapitalet och medarbetarnas kompetens som är 
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centrala vilket bland annat kännetecknas av hög utbildningsgrad och 
professionaliseringsgrad hos flertalet av medarbetarna. Utbildningskravet för 
skolsköterskor är vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård eller hälso- och 
sjukvård för barn och ungdom (Bremberg, 2004; Socialstyrelsen, 2001; 
Utbildningsdepartementet, 2000). Resultatet i föreliggande studie visar på en bred 
kompetens hos skolsköterskorna med variationer av utbildningar såsom 
vidareutbildning och/eller annan utbildning som bakgrund till nuvarande arbete inom 
skolhälsovården. Enkätstudien visar att majoriteten av skolsköterskorna hade 
vidareutbildning till distriktssköterska eller barnsjuksköterska (tabell, V, s.38). Nilsson 
refererad i Utbildningsdepartementet (2000) belyser också i sin studie att 
skolsköterskan ska vara utbildad.   

Kompetensen hos skolsköterskorna i föreliggande studie präglas av hög formell och 
reell kompetens med en sammanlagd erfarenhet på mer än fyrtio år inom yrket som 
sjuksköterska och en erfarenhet på trettio år i arbetet som skolsköterska (tabell, III, 
s.28; V, s.38). Mot bakgrund av den breda och mångfacetterade kompetensen och 
erfarenheten inom professionen menar jag att utbildning och erfarenhet inte bara ska 
relateras till konkret användning vid en specifik yrkesuppgift utan att kompetensen ska 
ses som nytta för skolsköterskans arbete och leda till utveckling inom verksamheten 
(Pettersson, 2004). De administrativa ramarna ger på individnivå möjligheter för 
skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan att utifrån kompetensen kunna 
identifiera behov hos eleven och kunna handla i enlighet med elevens behov utifrån 
såväl medicinska som sociala behov (Pellmer & Wramner, 2005; Socialstyrelsen, 
2004; 2005). Detta skildrar även Bergstrand (2004) och Bremberg (2004) som belyser 
att ett av skolsköterskans uppdrag inom skolhälsovården är att främja elevers hälsa 
vilket innebär hälsofrämjande insatser i form av undervisning till enskilda elever eller 
grupper och därtill motverka sjukdom genom att identifiera riskfaktorer och arbeta 
sjukdomsförebyggande (Medin & Alexandersson, 2000). Willman (1996) och Ivarsson 
(2000) beskriver därtill att sjuksköterskans arbete innebär att undervisa, informera och 
påverka individer eller grupper i syfte att främja hälsa. Även Nilsson framhåller i sin 
studie illustrerad i Utbildningsdepartementet (2000) att när det gäller att utveckla 
hälsopedagogiken och implementera ett hälsofrämjande synsätt och en helhetssyn i 
skolan är ofta skolsköterskan en outnyttjad resurs.  

Den formella kompetensen och år av erfarenhet är det som i föreliggande studie 
beskrivs som egen kunskap och upplevs som att få utnyttja en mångfald av egen 
kunskap vilken omfattar både teoretisk kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap som 
används i beslutsfattandet och ansvarstagandet vid hälsosamtalet med elever och/eller 
vårdnadshavare. Enkätstudien visar att mer än hälften uppgav att mer kompetens för 
hälsosamtalets genomförande vore önskvärt vilket även framfördes av informanterna 
(diagram, 16, s.46). Liknande resultat har framkommit i studien av Pettersson (2004) 
där skolsköterskorna efterfrågade ökad kompetens i hälsopedagogik då de på 
individnivå hade möjlighet att använda sin professionalitet och kompetens (Johansson, 
2005). Ewles och Simnett (1994) illustrerar att hälsoupplysning inte bara fordrar en 
god kommunikationsförmåga, det kräver också en pedagogisk kompetens där 
pedagogen ska kunna fungera i många olika sammanhang från rena formella 
föreläsningar till informell gruppverksamhet samt kunna välja ut de strategier som 
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lämpar sig bäst för att fastställa undervisningsmålen. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 
1982:763) anger att det skall finnas den personal som behövs för att ge en god vård. 
Den egna kunskapen som beskrivs i föreliggande studie både ger och inte ger goda 
förutsättningar utifrån de administrativa ramarna för skolsköterskans hälsosamtal med 
elever i skolan relaterat till individ, grupp- och organisationsnivå. Skolsköterskornas 
formella och reella kompetens ger goda förutsättningar för hälsosamtalet medan 
informanternas utsagor visade att möjligheten till komplettering av egen kunskap inte 
alltid gav optimala förutsättningar för hälsosamtalet med elever (tabell III, s.28; V, 
s.38). Bolman och Deal (1997) beskriver det med att när organisationer blir alltmer 
komplicerade ökar även värdet på duktiga medarbetare. Bristande kunskaper och 
färdigheter skadar organisationen på flera sätt i kvalitet och service (Hillman, 2007; 
SFS, 1982:763; SOSFS, 2005:12). Jag menar att det är angeläget att ledningen inom 
organisationen värnar om medarbetarna och tillvaratar mångfalden av professionens 
egen kunskap och skapar förutsättningar för kompetenshöjning hos skolsköterskorna 
utifrån kunskapsutvecklingen inom skolhälsovården samt hälsopedagogik (Bolman & 
Deal, 1997; Ewles & Simnett, 1994; Pettersson, 2004; SOSFS, 1997:8; 
Utbildningsdepartementet, 2000).          

Socialstyrelsen (2004) anser att skolhälsovården aktivt ska medverka i det 
hälsopedagogiska arbetet i skolan genom att följa kunskapsutvecklingen inom området 
och använda evidensbaserad metodik (Hillman, 2007; Socialstyrelsen, 2005). I 
föreliggande resultat framkommer utifrån informanternas utsagor även behov av 
komplettering av kunskap genom att följa kompetensutvecklingen inom 
skolhälsovårdens område samt att utöka kunnandet inom vissa specialistområden. 
Enkätstudien visar att nästan hälften av respondenterna hade ringa möjlighet till egen 
fortbildning/kompetensutveckling (diagram, 17, s.46). En konsekvens av det kan vara 
att professionen på individnivå inte hade optimala förutsättningarna för hälsosamtalet 
med eleverna då de på egen hand fick söka efter kunskap inom området och att 
samtliga skolsköterskor inte gavs samma möjlighet till fortbildning / 
kompetensutveckling utifrån kunskapsutvecklingen och evidensbaserad metodik 
(Hillman, 2007; SFS, 1982:763; Socialstyrelsen, 2004; 2005). Informanterna uppgav 
även betydelsen av att ha egen kunskap och kännedom kring de styrdokument som 
relaterade till skolhälsovårdens uppdrag vilket jag håller med om ger goda 
förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan relaterat till 
individ, grupp- och organisationsnivå. Verksamhetschefen för skolhälsovården 
ansvarar för att alla medarbetare engageras och har rätt kompetens för att kunna 
bedriva en vård av god kvalitet och då skolhälsovården verkar inom både 
utbildningsväsendet och hälso- och sjukvårdsväsendet lyder den under flera 
verksamhetschefer (Fransson Sellgren, 2007; SFS, 1982:763; 1985:1100; 1998:531; 
Socialstyrelsen, 2001; 2004; 2005; 2006; SOSFS, 1997:8; 2005:12).     

I föreliggande studie uppgav informanterna betydelsen av att erhålla sakkunskap från 
andra professioner, den egna organisationen och andra aktörer i samband med 
hälsosamtalet. Sakkunskapen innefattade både teoretiskt och praktiskt stöd, insikt och 
förståelse för skolsköterskans arbete men även brist på stöd och beskrivs utifrån 
individ, grupp- och organisationsnivå. Detta belyser även respondenterna som visar på 
stöd från lärarkollegiet, den egna professionen och andra aktörer (diagram, 18, s.47; 
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19, s.48; 20, s.48). Majoriteten av respondenterna instämde helt eller instämde ofta att 
de fick stöd från lärarkollegiet (diagram, 18, s.47). Enligt Carlsson (2004) hade 
betydelsen av hälsosamtalet en negativ inverkan på eleverna om det inte fanns någon 
förståelse från lärarpersonalen. Liknande resultat återges av Hjälmhult et al. (2002) 
som visar att samarbetet var avhängigt av att skolan öppnade sina dörrar för 
skolsköterskan och inkluderade henne eller honom i verksamheten. Anmärkningsvärt 
är att endast hälften av de tillfrågade respondenterna i föreliggande studie uppgav att 
de fick stöd från kollegor inom professionen (Diagram, 19, s.48). Informanterna 
belyste stödet från kollegorna som viktigt och även vikten av att bara diskutera vissa 
frågeställningar kring hälsosamtalet mellan kollegor och skolläkare utifrån praxis och 
språket. Detta beskriver Bolman och Deal (1997) med att varje grupp utvecklar 
speciella ord, fraser och metaforer som är unika för den situation den verkar i. 
Gruppen utvecklar ett specialiserat språk som minskar missförstånd inom gruppen och 
kommunikationen mellan medlemmarna (Abrahamsson & Andersen, 2002 ; Maltén, 
2000; SFS, 1980:100). De aktörer som respondenterna mest uppgavs vara till stöd för 
skolsköterskorna vid genomförandet av hälsosamtalet var skolhälsovårdens 
organisation, stödteam/elevteam och föräldrar/vårdnadshavare (diagram, 20, s.48). 
Informanternas utsagor visade på liknande förhållanden vilket beskrevs med att 
skolsköterskorna uppfattade att de hade en självständighet inom givna ramar vilket 
innebar att de kunde lägga upp arbetet så att det passade deras förhållanden och 
användandet av egen kompetens för hälsosamtalet. Därtill framställde informanterna 
betydelsen av att erhålla sakkunskap från skolhälsovårdens organisation då 
skolhälsovården har sin verksamhet både inom hälso- och sjukvårdsväsendet och 
utbildningsväsendet. Anmärkningsvärt är att tjugonio av de 108 tillfrågade 
respondenterna inte visste om de fick stöd från andra aktörer i samband med 
genomförandet av hälsosamtalet (diagram, 20, s.48). Jag menar att gruppen 
(skolhälsovårdens organisation, stödteam/elevteam och föräldrar/vårdnadshavare) ska 
uppfattas som en arena för hälsosamtalet och där arbetet organiseras vilket jag menar 
förbättrar förutsättningarna för hälsosamtalet. Krav ställs på gruppen i form av 
tillvaratagandet av kompetens, struktur och det organisatoriska sammanhanget 
(Socialstyrelsen, 2001; 2004; 2005; 2006).   

 

De juridiska ramarna  

Normgivningen och riktlinjer/styrdokument 

Stöd i samband med hälsosamtalet hos skolsköterskorna beskrivs i föreliggande studie 
utifrån individ, grupp- och organisationsnivå och fås i normgivningen och 
riktlinjer/styrdokument på nationell, regional- och lokal nivå. Stödet som 
skolsköterskorna uppgav i föreliggande studie var stöd från normgivningen och 
riktlinjer/styrdokument på nationell, regional- och lokal nivå. Skolsköterskans 
hälsorådgivande uppgift är reglerad i såväl lagtext, policytext och i lokalt utformade 
riktlinjer inom verksamheten (SFS, 1985:1100; Socialstyrelsen, 2004; 2001). 
Anmärkningsvärt är att mindre än hälften av de 108 tillfrågade respondenterna uppgav 
att de inte visste om de fick stöd för genomförandet av hälsosamtalet utifrån 
normgivningen eller rutiner på nationell eller regional nivå. Däremot uppgav en knapp 
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majoritet av de 108 skolsköterskorna att de fick stöd för genomförandet av 
hälsosamtalet på lokal nivå (diagram, 21, s.49; 22, s.50; 23, s.50; 24, s.50). Exempel 
på dokument som uppgavs på lokal nivå var metodbok, elevhälsans verksamhetsplan, 
skolhälsovårdens verksamhetsplan samt kommunens riktlinjer. Informanterna uppgav i 
sina utsagor att de fick stöd i de riktlinjer/styrdokument som fanns för skolhälsovården 
på nationell, regional- och lokal nivå. På nationell nivå belystes normgivningen samt 
Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården vilket även informanterna uppgav som 
det styrdokument som gav en tydlighet och starkt stöd för uppdraget utifrån vad som 
ska ingå vid de åldersrelaterade hälsosamtalen. Motsvarande resultat ses hos femtiotre 
av 108 respondenter som uppgav att Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården är 
viktiga för hälsosamtalet (Diagram, 22, s.50; Socialstyrelsen, 2004). När det gäller de 
juridiska ramarna för skolhälsovården menar jag att det är det viktigt att 
skolhälsovårdens personal och verksamhetsansvariga inom både utbildningsväsendet 
och hälso- och sjukvårdsväsendet ges möjlighet att diskutera och arbeta fram riktlinjer 
för hälsosamtalet med elever mot bakgrund av de juridiska ramarna. Detta utifrån 
skolhälsovårdens uppdrag i syfte att utveckla och kvalitetssäkra arbetet inom 
verksamheten med hänsyn till samtliga nivåer inom organisationen (Hillman, 2007; 
SOSFS, 2005:12; 1997:8; SFS, 1982:763; 1985:1100; Socialstyrelsen, 2001; 2004).  

 

De fysiska ramarna  

Lokalen 

Skolhälsovården är en egen verksamhetsgren inom skolan men också en integrerad del 
av skolans elevvård med lokaler i skolan samt personal anställd av skolan (Pellmer & 
Wramner, 2005; SFS, 1982:763). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) anger i 2 
e § att där det bedrivs hälso- och sjukvård ska finnas den personal, de lokaler och den 
utrustning som behövs för att en god vård ska kunna ges. Med miljö menar 
skolsköterskorna i föreliggande studie vara lokalen där hälsosamtalen genomförs som 
utformningen och ytan på lokalen. Därtill skildrades även att man kan ha egen 
påverkan på lokalens utformning. Vikten av att ha bra lokaler framhölls av 
informanterna vilket de menade visade eleven respekt om denne fick sitta i ett trivsamt 
rum. Utifrån egna förutsättningar har även informanterna skapat harmoni genom 
möbler, färg, planscher, blommor och musik i lokalen. Sextiofyra av de 108 
skolsköterskorna uppgav att de hade mycket stor möjlighet eller stor möjlighet att 
påverka lokalerna för att uppnå ökad trivsel i samtalsmiljön (diagram, 15, s.45). Därtill 
angav nittionio respondenter att lokalen uppfyllde kraven på utformning och storlek 
(diagram, 12, s.44). Informanterna beskrev i sina utsagor svårigheter om lokalen var 
för liten och att eleven då kunde få sitta utanför dörröppningen vid exempelvis 
synundersökning för att det skulle bli rätt avstånd till syntavlan (SFS, 1982:763; 
Socialstyrelsen, 2001; 2004). Flera studier och forskning belyser miljö och detta 
förhållande beskrivs även i avhandlingen av Borup (1999) där eleverna uppgav att 
faktorer som lokalens utformning inger lugn och trygghet vilket påverkade hur de 
uppfattade hälsosamtalet. Eleverna i studien av Carlsson (2004) betonade att 
mottagningen där hälsosamtalen genomfördes var viktig då en mottagning som är 
fräsch och ser organiserad ut skapar någon form av harmoni.   
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Ytterligare en aspekt kring miljö som illustrerades av informanterna och 
respondenterna i föreliggande studie var sekretess vilket avsåg avskildhet vid 
hälsosamtalet. Majoriteten av respondenterna uppgav att det alltid eller ofta fanns 
möjlighet att genomföra hälsosamtalet ostört (diagram, 14, s.45). Informanterna 
skildrade problem med lyhördhet och dåligt ljudisolerade rum som påverkade 
sekretessen vid hälsosamtalet. Sekretess utifrån samtalets avskildhet belystes också 
utifrån hälsosamtalets innebörd och avsåg lokalens utformning vilken kunde ses som 
problem i en del fall. Detta förhållande beskriver även Johansson (2002) att elevernas 
utsagor visade att det var viktigt var samtalet ägde rum utifrån rummets avskildhet 
samt att ingen kunde höra vad som sägs. Johansson och Ehnfors (2006) åskådliggör 
också att samtal mellan skolsköterska och elever kan förekomma i korridoren, 
cafeterian eller på skolgården men att det var viktigt att avskildhet kunde upprätthållas 
(Johansson, 2005; Utbildningsdepartementet, 2000). Ovan nämnda resultat beskriver 
de fysiska ramarna för skolhälsovården kopplat till ramfaktorteorin vilka i 
föreliggande studie får ses som att de både ger och inte ger optimala förutsättningar för 
skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan relaterat till individ, grupp- och 
organisationsnivå. Informanternas utsagor visar också i större grad att 
förutsättningarna inte alltid ger goda möjligheter för skolsköterskans hälsosamtal med 
elever i skolan medan respondenterna uppger att förutsättningarna oftast gav goda 
möjligheter utifrån individnivå och organisationsnivå. Intressant skulle ha varit om en 
följdfråga ställts till de sextionio respondenter som angav att det ofta fanns möjlighet 
att genomföra hälsosamtalet ostört (diagram, 14, s.45). Hade även där förutsättningar 
som lyhördhet, dåligt ljudisolerade rum och lokalens utformning beskrivits? 
Ytterligare orsaker kan vara att respondenterna ansvarade för flera skolor och att de då 
angav ofta på frågan om när möjlighet fanns att genomföra hälsosamtalet ostört på en 
eller fler skolor men inte på samtliga skolor. Skolhälsovården omfattas av den 
sekretess som föreskrivs för all hälso- och sjukvård. Sekretesslagen (SFS, 1980:100) 
anger i 1 kapitlet 1 § att bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, varje sig det 
sker muntligen eller genom att allmänna handlingar lämnas ut eller att det sker på 
annat sätt. Hälso- och sjukvårdens uppgift är att upprätthålla säkerhet och kvalitet i 
vården och då menar jag att verksamheten inte kan bortse från de förutsättningar som 
skolsköterskorna belyser i föreliggande resultat vilka avsåg lokalens utformning och 
sekretess i samband med hälsosamtalen (SFS, 1982:763; 1980:100). Informanternas 
berättelser skildrar att bra lokaler visar eleven respekt men detta blir motsägelsefullt då 
några utsagor återgav att eleverna inte visades den respekten då de vid vissa 
undersökningar fick vistas utanför skolsköterskans rum då lokalen inte var 
ändamålsenlig. Nämnda beskrivning skildrar också att sekretesskravet inte uppfylls 
(SFS, 1980:100; 1982:763; Socialstyrelsen, 2004).  

 

Andra ramar som påverkar 

Samhälleliga förutsättningar 

Hälsoutvecklingen nationellt avspeglas i hög grad inom skolhälsovården. I mitten av 
1800-talet handlade skolhälsovård i första hand om hygieniska förhållanden i skolan 
och elevernas förekomst av bland annat trötthet, klenhet och huvudvärk. 
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Skolhälsovårdens uppbyggnad fokuserade på barns- och ungdomars hälsa såsom hög 
sjukdomsförekomst och stora hälsorisker då det inte fanns effektiv profylax och 
behandling av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna. Elevernas hälsa 
kom att dominera verksamheten med regelbundna och återkommande kontroller. I 
samband med förbättringen av folkhälsan och förändringen av synen på sjukdom har 
en mer salutogen hälsofrämjande syn på hälsa förändrat inriktningen på 
skolhälsovården (Bremberg, 2004; Helseth, et al. 2007; Hillman, 2007; Medin & 
Alexandersson, 2000; Socialstyrelsen, 2001; Utbildningsdepartementet, 2000). 
Socialstyrelsen (2004) anger att en grundläggande uppgift för skolhälsovården är att 
vara en tydlig aktör i det hälsopreventiva arbete som samhället riktar till barn och 
ungdom. Mot bakgrund av ovan nämnda resonemang upplevde informanterna i 
föreliggande studie att hälsosamtalet hos skolsköterskan var något unikt då 
skolsköterskan träffade samtliga elever i skolan i samband med skolhälsovårdens 
åldersrelaterade hälsobesök. Detta visar också Jönsson Larsson och Palomaa (2006) i 
sin studie och menar att skolsköterskans återkommande möten med elever är goda 
tillfällen för varje elev att bli lyssnad på och få råd och stöd i val som främjar hälsa 
(Carlsson, 2004). Liknande resultat framkommer också i forskningen av Johansson 
(2007) som nämner vikten av att skolsköterskan har en äkthet och är personlig samt att 
det finns en kontinuitet i mötena. I föreliggande studie upplevde informanterna att tillit 
i relation till elever och vårdnadshavare uppstod på individnivå i skolhälsovårdens 
åldersrelaterade hälsobesök och hälsosamtal och på gruppnivå i relation till personal 
inom skolan (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Undervisning relaterad till hälsosamtalet 

Ett förklarande led ses i föreliggande studie mellan begreppen ramar och process 
utifrån det ramfaktorteoretiska resonemanget där skolsköterskan anpassar 
hälsosamtalet utifrån elevgruppen (Broady, 1999). Skolsköterskornas utsagor i 
föreliggande studie framhöll förmågan att kunna föra dialog med eleven på dennes 
villkor vilket innebar att ha förmågan till variation i förhållningssättet till enskilda 
elever. Variationen medförde att förhålla sig omväxlande stödjande, lyssnande, 
uppmuntrande eller bekräftande beroende på hur samtalet med eleven utvecklades. 
Skolsköterskorna inte bara lyssnade på vad eleven uttryckte verbalt utan tog även till 
sig vad eleven visade med kroppsspråket (Socialstyrelsen, 2004). Johansson (2005) 
och Johansson (2007) visar i sin studie och i sin forskning att skolsköterskans 
kännetecken för hälsosamtalet är en person som visar omsorg och lyssnar och genom 
att använda en professionell bedömning kan skolsköterskan agera på ett sätt som 
tillförsäkrar förtroende. Därtill beskrivs att en av skolsköterskans viktiga egenskaper är 
att ha förtroende till eleverna samt att eleverna visas respekt och uppmärksamhet. 
Detta beskriver också Nilsson (2003) i sin avhandling och menar att samtalet är 
centralt i hälsoarbete och skolutveckling och intentionen med samtalet är att stimulera 
till en djupare form av inlärning och genom samtalet klaras betydelsen ut och sätts in i 
ett sammanhang. Hälsosamtalet ses som en fungerade modell i föreliggande studie av 
de skolsköterskor som besvarat enkäten (diagram, 8, s.42). Detta skildras också av 
Socialstyrelsen (2004) som återger att skolsköterskorna utvecklat hälsosamtalet till en 
särskild arbetsmetod med en stödjande och hälsofrämjande inriktning med fokus på 
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individens starka och svaga sidor (Barth & Näsholm, 2006; Holm Ivarsson & Pantzar, 
2007). Resultatet från föreliggande studie tyder på att skolsköterskorna arbetar med 
utgångspunkt i ett salutogent synsätt. Det salutogena perspektivet beskriver de faktorer 
som bibehåller individen frisk och utgår från Antonovskys begrepp, Känslan Av 
SAMmanhang, KASAM. Intentionen i detta synsätt är att göra tillvaron meningsfull, 
hanterbar och begriplig vilket väl stämmer överens med skolhälsovårdens 
hälsopreventiva insatser. Meningsfullhet fokuserar på i vilken utsträckning eleven 
upplever emotionell innebörd. Hanterbarhet beskriver hur eleven upplever sig ha 
resurser till förfogande att möta och hantera stimuli såsom kunskap och egenskaper. 
Begriplighet illustrerar att inre och yttre stimuli är förståeliga (Antonovsky, 1991; 
Hillman, 2007; Medin & Alexanderson, 2000). Ovan nämnda ramar påverkar 
organisationen på samtliga nivåer. På individnivå belyses förutsättningar relaterade till 
elev och/eller vårdnadshavare och på gruppnivå speglas förutsättningar skildrade till 
lärare och på organisationsnivå skildras förutsättningar till administrativa ramar. 
Nilsson och Norgren (2003) skildrar att hälsoarbetet inom skolan ser olika ut och att 
arbetet vilar på olika kunskapsperspektiv samt att eleverna informeras eller 
uppmuntras att reflektera. Carlsson (2004) belyser i sin studie att elevernas möte och 
hälsosamtal med skolsköterskan var en positiv upplevelse som skapade en relation 
mellan elev och skolsköterska vilket ledde till ett förtroende som hade betydelse för 
framtida möten. Detta beskrivs också av informanterna i föreliggande studie som på 
individnivå återgav att de vid hälsosamtalet kunde skönja faktorer som påverkade den 
fortsatta handläggningen kring eleven utifrån mötet med eleven och/eller 
vårdnadshavaren. Liknande resonemang framkommer också i avhandlingen av 
Backlund (2007) som återger att skolsköterskan såg det som en viktig del i yrkesrollen 
att vara en individ som man kan vända sig till och att skolsköterskan i första hand 
beskrev sig som en resurs för barnen (Carlsson, 2004). Ramarna som beskrivs i 
föreliggande studie är svåra att härleda till om de ger eller inte ger goda förutsättningar 
för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan. Jag menar att nämnda 
förutsättningar är styrda av de administrativa ramarna, i detta fall tiden och de 
juridiska ramarna såsom normgivningen och riktlinjer/styrdokument för 
skolhälsovården. Ges inte skolsköterskorna förutsättningen i form av tid minskas 
förutsättningarna för ett optimalt hälsosamtal med elever i skolan relaterat till individ, 
grupp- och organisationsnivå.  

 

Sammanfattning 

Förutsättningarna som informanterna och respondenterna skildrade i sina utsagor och i 
data från enkäterna i föreliggande studie visar på förutsättningar på individ, grupp- och 
organisationsnivå. På individnivå relaterades de administrativa ramarna till den egna 
kompetensen såsom formell och reell kompetens. Därtill framkom en önskan om högre 
kompetens och egen fortbildning i att följa kunskapsutvecklingen inom 
skolhälsovårdens område samt att öka kunnandet inom vissa specialistområden. På 
individnivå var även tiden viktig i samband med förberedelserna för hälsosamtalet 
avseende genomförande, information, förberedelser och dokumentation. I 
förberedelserna ingick planering som datum för hälsosamtalet och utskick av och/eller 
överlämnande av hälsoenkät till elever och/eller vårdnadshavare. I samband med 
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hälsosamtalet skildrades också skolsköterskornas förmåga att utstå ökad 
arbetsbelastning och stress och en grundläggande förutsättning för hälsosamtalets 
genomförande var engagemang, intresse, motivation och en mening i arbetet. De 
fysiska ramarna avsåg miljö och skolsköterskornas egna möjligheter till egen påverkan 
på lokalens utformning såsom möbler, färg, planscher och blommor. Ytterligare en 
förutsättning relaterad till miljö var sekretess som avsåg avskildhet i samband med 
hälsosamtalet. På individnivå sågs tillit från elever och vårdnadshavare som en viktig 
förutsättning i samband med de åldersrelaterade hälsobesöken. Utsagorna framhöll 
förmågan att kunna föra dialog med eleven på dennes villkor vilket innebar att ha 
förmågan till variation i förhållningssättet till enskilda elever. Stöd var en förutsättning 
beskrevs som att skolsköterskorna hade möjlighet till en självständighet att lägga upp 
arbetet inom givna ramar så att det passade deras planering och användandet av egen 
kompetens för hälsosamtalet. Att ha egen kunskap och kännedom kring de 
styrdokument som relaterade till skolhälsovårdens uppdrag uppgavs också som 
betydelsefullt utifrån stöd.    

Andra ramar som påverkar förutsättningarna som uppgavs av informanterna och 
respondenterna på gruppnivå avsåg hälsosamtalets genomförande. En förutsättning var 
kontakten med klasslärare och tilliten från lärarna i samband med de åldersrelaterade 
hälsobesöken. Förutsättningarna för stöd beskrevs som att skolsköterskorna fick 
sakkunskap från lärarkollegiet, den egna professionen och stödteam/elevteam vilket 
beskrevs som viktigt.  

Ramarna som informanterna och respondenterna uppgav i sina utsagor och i enkäterna 
visade att förutsättningarna på organisationsnivå kunde relateras till de administrativa 
ramarna. Organisatoriska förutsättningar avsåg tjänstgöringsgrad, antal elever, antal 
hälsosamtal och antal skolor per skolsköterska vilka varierade för informanterna och 
respondenterna (tabell, III, s.28; V, s.38). Ytterligare en förutsättning som blev tydlig i 
organisationen var att skolhälsovården hade sin verksamhet både inom hälso- och 
sjukvårdsväsendet och utbildningsväsendet och därmed omfattades av två regelsystem. 
Tiden var en viktig resurs och därmed en av förutsättningarna för skolsköterskan före, 
under och efter hälsosamtalet. De tillfrågade skolsköterskorna avsatte i genomsnitt 
femton till sextio minuter per hälsosamtal och tiden för dokumentationen var femton 
till trettio minuter eller mer. De fysiska ramarna avsåg miljö och den lokal som 
behövdes för att hälsosamtalet skulle kunna genomföras och syftade på lokalens yta 
och utformning. Skolsköterskorna beskrev svårigheter om lokalen var för liten utifrån 
att eleven kunde få vistas utanför rummet vid vissa undersökningar såsom 
synundersökningen för att uppfylla kraven på rätt avstånd till syntavlan. 
Förutsättningarna för stöd framställdes som att skolsköterskorna fick sakkunskap från 
den egna organisationen och skolhälsovårdens organisation då skolhälsovården har sin 
verksamhet både inom hälso- och sjukvården samt skolan. Skolsköterskorna framhöll 
även de juridiska ramarna såsom normgivningen och riktlinjer/styrdokument som en 
förutsättning för hälsosamtalet på organisationsnivå.  

De administrativa ramarna såsom organisatoriska förutsättningar och resurser och 
återkoppling sågs av skolsköterskorna relatera till samtliga nivåer inom 
organisationen. Tid var en förutsättning som samtliga informanter och respondenter 
framhöll som viktig vid hälsosamtalet på samtliga nivåer. Organisatoriska 
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förutsättningar påpekades av skolsköterskorna som viktiga vid hälsosamtalet relaterade 
till tjänstgöringsgrad, antal elever, antal hälsosamtal och antal skolor. Dessa 
förutsättningar varierade inom gruppen (tabell, III, s.28; V, s.38). Återkoppling till 
verksamheten, arbetslagen och elever/vårdnadshavare upplevdes som betydelsefullt 
och avsåg både tid till återkoppling samt ett ansvar gentemot organisationen, 
verksamhetsansvariga, lärarkollegiet och elever/vårdnadshavare. Återkoppling på 
individnivå skildrade medicinska uppgifter och den fortsatta handläggningen kring 
eleven till eleven/vårdnadshavare. På gruppnivå fick lärarlaget en generell bild av hur 
klassen mådde, frånvaro eller om utsatthet förekom inom gruppen. På 
organisationsnivå gavs återföring till verksamhetsansvariga i syfte att beskriva 
klimatet/miljön på skolan.   

Mot bakgrund av vad som framkommit i föreliggande studie ser jag det som 
betydelsefullt att verksamhetsansvariga har kännedom om skolsköterskans uppdrag 
och dess förutsättningar. På sikt menar jag att organisationens krav kan öka då de 
administrativa och juridiska ramarna inte kan påverkas av skolsköterskorna vilket 
riskerar att innebära att skolsköterskans behov kan bli av underordnad betydelse 
(Abrahamsson & Andersen, 2002; Lindblad, et al, 1999).  

   

Konklusion 
I bakgrunden till denna studie belyses att det genomförts en del forskning utifrån olika 
perspektiv på skolsköterskans arbete. Dock har inte skolsköterskans förutsättningar för 
hälsosamtalet tidigare studerats utifrån individ, grupp- och organisationsnivå i en 
helhet. Resultaten i föreliggande studie visar att optimala förutsättningar både ges och 
inte ges för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan utifrån individ, grupp- 
och organisationsnivå. Förutsättningarna gestaltade sig på olika sätt utifrån 
informanternas utsagor och respondenternas data. Studiens utgångspunkt var att 
beskriva förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan vilket 
skolsköterskorna skildrade mot bakgrund av individ, grupp- och organisationsnivå. 
Ingen av informanterna eller respondenterna uppgav förutsättningarna utifrån en helhet 
utan beskrev förutsättningarna till individ, grupp- eller organisationsnivå. 
Sammanfattningsvis visar studien på olika förutsättningar relaterade till individ, grupp- 
och organisationsnivå och som författare ställer jag frågan om inte förutsättningarna 
som informanterna och respondenterna beskrev från studierna ska ses som en helhet 
vilket jag även belyst i inledningen. Det är först när helheten beskrivs utifrån individ, 
grupp- och organisationsnivå som komplexiteten kring skolsköterskans hälsosamtal 
med elever i skolan kan beskrivas. Ramfaktorteorin ger verktyget att åskådliggöra hur 
ramarna påverkar förutsättningarna för skolsköterskans hälsosamtal med elever i 
skolan som i sin tur påverkar resultatet. Mot bakgrund av studiens resultat visar det sig 
skolhälsovården har en viktig uppgift i att tydliggöra sitt uppdrag för 
verksamhetsansvariga och etablera en dialog kring förutsättningarna för 
skolsköterskans hälsosamtal i syfte att utveckla och kvalitetssäkra arbetet inom 
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verksamheten på individ, grupp- och organisationsnivå. Föreliggande studie belyser 
bara ett av skolsköterskans åligganden men förmodligen kan liknande resultat skildras 
utifrån skolsköterskans övriga uppdrag såsom vaccinering och arbetet i 
stödteam/elevteam.  

Implikationer för fortsatta studier  
Föreliggande studie har fokuserat på att skolsköterskor genom intervjuer och enkäter 
belyst förutsättningar för skolsköteskans hälsosamtal med elever i skolan utifrån 
individ, grupp- och organisationsnivå. Fortsatta studier inom området skulle kunna 
omfatta:  

• Verksamhetschefers syn på skolsköterskans förutsättningar för hälsosamtalet 
med fokus på individ, grupp- och organisationsnivå relaterat till 
skolhälsovårdens uppdrag 

• Studier som belyser vårdutvecklingen inom skolhälsovården 
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                      Bilaga 1  

         Lindesberg 2007-02-03 

 
Till enhetschef, skolhälsovårdsöverläkare 
eller samordnande skolsköterska     
 
 
Informationsbrev och ansökan om att intervjua och 
ställa enkätfrågor till skolsköterskor inom Er 
verksamhet 
 
Mitt namn är Marina Lundquist och jag arbetar som skolsköterska inom Lindesbergs 
kommun. Jag studerar vid sidan av mitt arbete pedagogik på D- nivå vid institutionen 
för samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm. I denna kurs ingår ett 
uppsatsarbete på 20 poäng vilket är skälet till att jag härmed ansöker om att få göra 
intervjuer samt ställa enkätfrågor till skolsköterskor inom Er verksamhet. Studien 
genomförs under våren 2007 vilket jag sedan avser att sammanställa som en 
magisteruppsats.  

Syftet med studien är att beskriva förutsättningar för skolsköterskans hälsosamtal med 
elever inom skolan utifrån individ, grupp- och organisationsnivå. Tre län inkluderas i 
studien. Intervjuer görs med två skolsköterskor från varje län, sammanlagt sex 
skolsköterskor. Enkäter skickas till samtliga skolsköterskor.  

Efter att Du fått detta informationsbrev kommer jag att kontakta Dig den närmaste 
tiden för att förhöra mig om möjligheter för medverkan i studien och i så fall få 
namnen på de skolsköterskor som tjänstgör inom verksamheten. De skolsköterskor 
som medverkar i studien kommer att få ett informationsbrev angående studiens syfte 
samt att datainsamlingen kommer att ske med utgångspunkt i intervjuer och enkäter. I 
studien tillämpas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Detta innebär bland annat att skolsköterskorna 
informeras om att deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas samt att 
identiteten inte i något sammanhang kommer att framgå. Namnlistor och 
identifieringsuppgifter förvaras åtskilt det insamlade datamaterialet. Personuppgifter 
och insamlad data förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

Vänliga hälsningar 

    Handledare 
Marina Lundquist   Lars Kåreklint 
Skolsköterska   Fil. Dr.  
Lindesbergs kommun   Lärarhögskolan, Stockholm 
E-post marina.lundquist@lindesberg.se  E-post lars.kareklint@lhs.se 
Tfn Arb 0581-814 53   Tfn 08-737 55 00 

mailto:marina.lundquist@lindesberg.se
mailto:lars.kareklint@lhs.se
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         Bilaga 2  

 

           Lindesberg 2007-02-19 

 
 
Informationsbrev till dig som är skolsköterska  
 
Mitt namn är Marina Lundquist och jag arbetar som skolsköterska inom Lindesbergs 
kommun. Jag studerar vid sidan av mitt arbete pedagogik på D- nivå vid institutionen 
för samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm. I denna kurs ingår ett 
uppsatsarbete på 20 poäng vilket jag avser att sammanställa som en magisteruppsats. 
Studien kommer att genomförs under våren 2007.  

Med anledning av mitt uppsatsarbete har jag som avsikt att göra intervjuer samt att 
samt ställa enkätfrågor till Dig som skolsköterska. Syftet med studien är att beskriva 
förutsättningar för skolsköterskans hälsosamtal med elever inom skolan utifrån 
individ, grupp- och organisationsnivå. Tre län inkluderas i studien. Intervjuer görs med 
två skolsköterskor från varje län, sammanlagt sex skolsköterskor. Enkäter skickas till 
samtliga skolsköterskor.  

Jag skulle vara tacksam om Du som skolsköterska vill medverka vid intervjuerna 
och/eller enkätfrågorna i denna studie. Deltagandet i studien är helt frivillig. Jag 
kommer att kontakta Dig den närmaste tiden för att förhöra mig om Du avser att 
medverka i intervjun och komma överens om en lämplig tid. Påbörjad intervju kan om 
så önskas avbrytas. Intervjun förs som en dialog kring förutsättningar för 
skolsköterskans hälsosamtal med elever i skolan utifrån individ, grupp- och 
organisationsnivå och kommer att bandinspelas. Enkäten kommer att skickas via E-
post till Dig och besvaras elektroniskt. Efter 10 dagar kommer ett nytt utskick att göras 
till dem som inte besvarat enkäten. I studien tillämpas Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Detta 
innebär bland annat att deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas samt att 
identiteten inte i något sammanhang kommer att framgå. Namnlistor och 
identifieringsuppgifter förvaras åtskilt det insamlade datamaterialet. Personuppgifter 
och insamlad data förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

Vänliga hälsningar  

    Handledare 
Marina Lundquist   Lars Kåreklint 
Skolsköterska   Fil. Dr. 
Lindesbergs kommun   Lärarhögskolan, Stockholm 
E-post marina.lundquist@lindesberg.se  E-post lars.kareklint@lhs.se 
Tfn Arb 0581-814 53   Tfn 08-737 55 00 
 

mailto:marina.lundquist@lindesberg.se
mailto:lars.kareklint@lhs.se
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         Bilaga 3 

Intervjuguide  
 
Syftet med studien är att beskriva förutsättningar för skolsköterskans hälsosamtal med 
elever i skolan utifrån individ, grupp- och organisationsnivå. Intervjuaren kommer 
inledningsvis att ställa frågor kring nämnda bakgrundsvariabler. Efter varje 
intervjufråga görs en sammanfattning av frågan för att få en bekräftelse på att 
intervjuaren har uppfattat berättelsen riktigt.  

 

• Bakgrundsvariabler 
 

Ålder 

Utbildning 

Antal år i yrket som sjuksköterska 

Antal år som skolsköterska 

Tjänstgöringsgrad 

Antal skolor 

Elevantal   

Antal hälsosamtal per läsår 

Om hälsosamtalet sker enskilt eller i grupp  

  

• Kan du beskriva hur du brukar genomföra ett hälsosamtal med elever i skolan? 

• Hur upplever du hälsosamtalet med elever i skolan?  

• Finns det något som du tycker är särskilt viktigt att tänka på vid genomförandet 
av ett bra hälsosamtal med elever i skolan? I så fall vad?  

• Finns det något som du upplever som särskilt problematiskt vid genomförandet 
av ett hälsosamtal med elever i skolan? I så fall vad? 

• Hur skulle hälsosamtalet med elever i skolan och förutsättningarna för detta se 
ut om du fick utforma det? 

• Tycker du att du får du stöd och förutsättningar för att genomföra hälsosamtalet 
med elever i skolan utifrån de styrdokument som finns för skolhälsovården?  

• Får du stöd från annat håll?  

• Ger du ditt samtycke till att intervjumaterialet kan bearbetas och hanteras 
utifrån andra perspektiv av författaren?  

 
Jag har inga fler frågor, har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar 
intervjun.  
 
Stödord: Individ, Grupp och Organisation  
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                 Bilaga 4 

Enkät till skolsköterskor 

 
= Frågan är obligatorisk 

  
 

Kön? 

  
 
Man 

  
  
 
Kvinna    

 

Din ålder? 

  
 
- 29 år   

  
 
30 - 39 år    

  
 
40 - 49 år   

  
 
50 - 59 år 

  
 
60 - år          

   
 

Din utbildningsbakgrund? Fler än ett alternativ kan kryssas för.  

  
 
Sjuksköterskeutbildning 

  
  
 
Vidareutbildning 
(Distriktssköterska eller 
barnsjuksköterska) 

  
 
Annan eller ytterligare 
vidareutbildning 

   

 

Vilken?     
 

Antal år i yrket som sjuksköterska? 

  
 
- 9 år   

  
 
10 - 19 år    

  
 
20 - 29 år   

  
 
30 - 39 år 

  
 
40 - år          

   
 

Antal år i yrket som skolsköterska? 

  
 
- 5 år   

  
 
6 - 10 år    

  
 
11 -15 år   

  
 
16 - 20 år 

  
 
25 - år          

   
 

Din tjänstgöringsgrad? 

  
 
- 50% 

  
  
 
51 - 60% 

   
  
 
61 - 70% 

  
  
 
71 - 80% 

  
 
81 - 90% 

  
  
 
91 - 100% 

      
   

 

Antal skolor som du ansvarar för? 

  
 
1 skola 

  
  
 
2 skolor    

  
 
3 skolor   

  
 
4 skolor 

  
 
5 skolor          

   
 

Antal elever som du har ansvar för? 

  
 
- 400 elever     

 
401 - 500 
elever 

     
 
501 - 600 
elever 

    
 
601 - 700 
elever 

  
 
701 - 800 
elever 

    
 
801 - 900 
elever 

     
 
901 - 1000 
elever 

    
 
1001 - 
elever 
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Vilken skolform representerar eleverna på din skola? Fler än ett 
alternativ kan kryssas för 

  
 
Förskoleklass - skolår 6 

  
  
 
Skolår 7 - skolår 9 

  
 
Gymnasium 

  
  
 
Särskola 

     
 
Annat? Ange vilken skolform? 

    
 

Hur många hälsosamtal genomför du per läsår? 

  
 
- 200 hälsosamtal   

  
 
201 - 300 hälsosamtal 

  
 
301 - 400 hälsosamtal   

  
 
401 - 500 hälsosamtal 

  
 
501 - 600 hälsosamtal    

   
 

Hur genomför du hälsosamtalet? 

  
 
Enskilt 

  
  
 
Grupp 

   
  
 
Enskilt 
och/eller 
grupp    

 

Anser du dig inför hälsosamtalet ha möjlighet att informera 
föräldrar/vårdnadshavare och elever angående syftet med 
hälsosamtalet? Siffrorna motsvaras av (1) instämmer helt till (4) 
instämmer inte.  

  
 
Instämmer 
helt 

    
 
Instämmer 
ofta 

     
 
Instämmer 
ibland 

    
 
Instämmer 
inte 

              
 

Använder du hälsoenkäter som eleven fyllt i som underlag vid 
hälsosamtalet med eleven? 

  
 
Ja 

  
  
 
Nej    

 

Använder du hälsoenkäter/medicinskt underlag som 
föräldrarna/vårdnadshavarna fyllt i som underlag vid hälsosamtalet 
med eleven?  

  
 
Ja 

  
  
 
Nej    

 

Hur stor är möjligheten för dig att vara väl förberedd inför varje 
elevs hälsosamtal såsom tid för förberedelser? Genom att vara 
inläst och kunna planera hälsosamtalet utifrån varje enskild elev. 
Siffrorna motsvaras av (1) mycket stor möjlighet till (4)  

  
 
Mycket stor möjlighet   

  
 
Stor möjlighet 

  
 
Ringa möjlighet   

  
 
Ingen möjlighet 

        
 

Anser du att tid finns för hälsosamtalet? Siffrorna motsvaras av 
(1) instämmer helt till (4) instämmer inte.  

  
 
Instämmer 
helt 

    
 
Instämmer 
ofta 

     
 
Instämmer 
ibland 

    
 
Instämmer 
inte 
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Hur mycket tid avsätter du i genomsnitt för varje hälsosamtal? 

  
 
Mindre än 15 minuter   

  
 
15 -29 minuter 

  
 
30 minuter eller mer   

  
 
Vet ej 

        
 

Hur mycket tid avsätter du i genomsnitt till dokumentation för 
varje hälsosamtal?  

  
 
Mindre än 15 minuter   

  
 
15 - 29 minuter 

  
 
30 minuter eller mer   

  
 
Vet ej 

        
 

Uppfyller lokalen där hälsosamtalet äger rum kraven på 
utformning/storlek?  

  
 
Ja 

  
  
 
Nej    

 

Uppfyller lokalen där hälsosamtalet äger rum kraven på 
sekretess? 

  
 
Ja 

  
  
 
Nej    

 

Finns det möjlighet att genomföra hälsosamtalet ostört? 
Siffrorna motsvaras av (1) alltid till (4) inte alls.  

  
 
Alltid 

  
  
 
Ofta 

   
  
 
Sällan 

  
  
 
Inte alls 

              
 

Anser du att du kan påverka lokalerna för att uppnå en ökad 
trivsel i samtalsmiljön såsom inredning, möbler eller färg i rummet? 
Siffrorna motsvaras av (1) mycket stor möjlighet till (4) ingen 
möjlighet.  

  
 
Mycket stor möjlighet   

  
 
Stor möjlighet 

  
 
Ringa möjlighet   

  
 
Ingen möjlighet 

        
 

Anser du dig ha tillräcklig kompetens för att genomföra 
hälsosamtalet?  

  
 
Ja, i tillräcklig omfattning 

  
  
 
Ja, fast mer vore önskvärt 

  
 
Nej, önskar ytterligare 
kompetens 

    
 
Nej, jag anser inte att jag 
har något behov 

  
 
Vet ej    

   
 

Ges du möjlighet till egen fortbildning/kompetensutveckling 
relaterat till hälsosamtalet? Siffrorna motsvaras av (1) mycket stor 
möjlighet till (4) ingen möjlighet.  

  
 
Mycket stor möjlighet   

  
 
Stor möjlighet 

  
 
Ringa möjlighet   

  
 
Ingen möjlighet 

        
 

 



 

 86 

Upplever du hälsosamtalet till eleverna som en fungerande 
arbetsmodell/metod?  

  
 
Ja 

  
  
 
Nej    

 

Anser du att de förutsättningar som du har när det gäller 
hälsosamtalet är goda? Siffrorna motsvaras av (1) instämmer helt 
till (4) instämmer inte.  

  
 
Instämmer 
helt 

    
 
Instämmer 
ofta 

     
 
Instämmer 
ibland 

    
 
Instämmer 
inte 

              
 

Anser du att du får stöd från lärarkollegiet i samband med 
genomförandet av hälsosamtalet? Siffrorna motsvaras av (1) 
instämmer helt till (4) instämmer inte.  

  
 
Instämmer 
helt 

    
 
Instämmer 
ofta 

     
 
Instämmer 
ibland 

    
 
Instämmer 
inte 

              
 

Anser du att du får stöd från skolsköterskekollegor gällande 
frågor kring hälsosamtalet? Siffrorna motsvaras av (1) instämmer 
helt till (4) instämmer inte.  

  
 
Instämmer 
helt 

    
 
Instämmer 
ofta 

     
 
Instämmer 
ibland 

    
 
Instämmer 
inte 

              
 

Anser du att du får stöd från andra aktörer i samband med 
genomförandet av hälsosamtalet? Fler än ett alternativ kan kryssas 
för.  

  
 
Stödteam/elevteam 

  
  
 
Föräldrar/vårdnadshavare 

  
 
Skolhälsovårdens 
organisation 

    
 
Politiker/nämndorganisationer

  
 
Vet ej    
 
Andra föreningar och/eller organisationer 

    
 

Anser du att du får stöd i lagar, förordningar, föreskrifter eller allmänna råd gällande 
exempelvis organisation, resurser och lokaler vid genomförandet av hälsosamtalet?  

  
 
Ja 

  
  
 
Nej    

  
 
Vet ej 

 
Om Ja, ange exempel på lagar, förordningar, föreskrifter eller allmänna råd 

   
 

 
 

Anser du att Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården (2004) ger dig stöd vid 
genomförandet av hälsosamtalet?  

  
 
Ja 

  
  
 
Nej    

  
 
Vet ej 

 
Om Ja, ange exempel 
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Anser du att du får stöd för hälsosamtalet i de dokument som finns på regional nivå 
(länsnivå) vid genomförandet av hälsosamtalet?  

  
 
Ja 

  
  
 
Nej    

  
 
Vet ej 

 
Om Ja, ange exempel på dokument 

   
 

Anser du att du får stöd för hälsosamtalet i de dokument som finns på lokal nivå 
(kommunal nivå) vid genomförandet av hälsosamtalet?  

  
 
Ja 

  
  
 
Nej    

  
 
Vet ej 

 
Om Ja, ange exempel på dokument 

   
 

Sker det någon återkoppling till individ, grupp- och 
organisationsnivå av de hälsosamtal som du genomför? Fler än ett 
alternativ kan kryssas för.  

  
 
Individnivå      

 
Gruppnivå      

 
Organisationsnivå    

 
Ingen 
återkoppling 

              
 

Ger du ditt medgivande till att författaren kan använda och 
analysera materialet utifrån andra perspektiv?  

  
 
Ja 

  
  
 
Nej    
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            Bilaga 5 

 
E-brevet som distribueras i samband med utskicket av 
den webbaserade enkäten 

 

Informationsbrev till Dig som är skolsköterska. Mitt namn är Marina Lundquist och 
jag arbetar som skolsköterska inom Lindesbergs kommun. Jag studerar vid sidan av 
mitt arbete pedagogik på D- nivå vid institutionen för samhälle, kultur och lärande vid 
Lärarhögskolan i Stockholm. I denna kurs ingår ett uppsatsarbete på 20 poäng vilket 
jag avser att sammanställa som en magisteruppsats. Studien genomförs under våren 
2007. 

Syftet med studien är att beskriva förutsättningar för skolsköterskans hälsosamtal med 
elever inom skolan utifrån individ, grupp- och organisationsnivå. Med anledning av 
mitt uppsatsarbete har jag som avsikt att ställa enkätfrågor till Dig som skolsköterska. 
Tre län inkluderas i studien och enkäter skickas till samtliga skolsköterskor i två län 
samt en utvald kommun i ett län.  

Jag skulle vara tacksam om Du som skolsköterska vill medverka men deltagandet i 
studien är helt frivillig. Enkäten kommer att skickas via E-post till Dig och besvaras 
elektroniskt. Efter 10 dagar kommer ett nytt utskick att göras till dem som inte 
besvarat enkäten. I studien tillämpas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Detta innebär bland annat att deltagande 
är frivilligt och kan när som helst avbrytas samt att identiteten inte i något 
sammanhang kommer att framgå. Namnlistor och identifieringsuppgifter förvaras 
åtskilt det insamlade datamaterialet. Personuppgifter, koder och insamlad data förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

 
För att svara på enkäten, gå till https://web... 

 
Vänliga hälsningar  
 
Marina Lundquist     
Skolsköterska    
Lindesbergs kommun       
E-post marina.lundquist@lindesberg.se 
Tfn Arb 0581-814 53  
 
Handledare 
Lars Kåreklint 
Fil.dr 
Lärarhögskolan, Stockholm 
E-post lars.kareklint@lhs.se 
Tfn 08 - 737 55 00      

mailto:marina.lundquist@lindesberg.se
mailto:lars.kareklint@lhs.se


 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 

http://www.lararhogskolan.se

