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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Humant papillomvirus (HPV) är en grupp med över 200 olika typer av virus, 
varav vissa orsakar vanliga hudvårtor och vissa kan orsaka cancer. Under 2010 introducerades 
vaccination mot HPV i det nationella generella vaccinationsprogrammet med syfte att skydda 
mot livmoderhalscancer, vilket begränsade vaccinationen till endast flickor. År 2017 kom 
dock, från Folkhälsomyndigheten, en omfattande utredning om huruvida även pojkar skulle 
erbjudas vaccination mot HPV. 
Syfte: Att beskriva skolsköterskors inställning till arbetet kring HPV. 
Metod: Detta är en beskrivande tvärsnittsstudie där 64 skolsköterskor tillfrågades att deltaga 
genom att svara på en webenkät. Data analyserades med Chi2-test.  
Resultat:  Av de 14 deltagarna hade nio skolsköterskor mer än fem års yrkeserfarenhet och 
en hade ingen specialistutbildning. Alla deltagare ansåg att alla barn borde erbjudas HPV-
vaccination samt att information skulle ges till alla barn och vårdnadshavare. Majoriteten 
ansåg sig delvis ansvariga för att informera. Inga signifikanta skillnader avseende utbildning 
eller yrkesverksamma år kunde påvisas i studien. 
Slutsats: Det behövs utbildningsstöd för skolsköterskan, för att öka känslan av trygghet 
inför informationsarbetet, detta för att vidare kunna ge information till barn och 
vårdnadshavare när de ska ta ställning gällande HPV-vaccination. Något som också är viktigt 
att studera vidare är hur skolsjuksköterskor faktiskt arbetar, inte bara vad de anser. 
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ABSTRACT 
Background: Human papillomavirus (HPV) is a group of over 200 different types of virus, 
of which some cause common skin warts and some may cause cancer. In 2010, vaccination 
against HPV was introduced into the national general vaccination programme to protect 
against cervical cancer. So far, HPV vaccination is restricted to girls. However, in 2017, from 
the Public Health Authority (Folkhälsomyndigheten), a comprehensive investigation was 
conducted on whether boys should also be offered vaccination against HPV. 
Purpose: To describe the school nurses attitudes to work with HPV. 
Method: This is a descriptive cross-sectional study where 64 school nurses were asked to 
participate by responding a web-based questionnaire. Data were analysed with Chi-square 
test. 
Result:  Of the 14 participants, nine school nurses had more than five years of professional 
experience and one had no specialist education. All participants considered that all children 
should be offered HPV-vaccination, and information should be provided to all children and 
guardians. The majority meant that they were partly responsible for informing. No significant 
differences regarding education or professional experience could be demonstrated in the 
study. 
Conclusion: There is a need for educational support for the school nurse, to increase the 
sense of security for the work with information dissemination in order to further provide 
adequate information to children and guardians considering HPV-vaccination. Something that 
is also important to study is how school nurses actually perform their work, not just what they 
consider. 
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Nyckelord: humant papillomvirus, elevhälsan, vaccination, information, ansvar 

BAKGRUND 
Humant papillomvirus (HPV) är en grupp med över 200 varierande virustyper där somliga 
orsakar vanliga hudvårtor, andra orsakar kondylom och några virustyper orsakar cancer. HPV 
kan drabba alla människor, både män och kvinnor, och smittar vid oskyddat sex, dels vid 
vaginalt samlag, dels vid oral- och analsex samt vid intim hudkontakt. För kvinnor som 
drabbas av viruset har infektionen ofta ett samband med cellförändringar och den möjliga 
utvecklingen av livmoderhalscancer (Bosch, Lorincz, Munoz, Meijer & Shah, 2002; 
Folkhälsomyndigheten, 2017a & 2018). Livmoderhalscancer är den fjärde vanligaste 
cancersjukdomen hos kvinnor enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2017) och den 
vanligaste cancerformen orsakad av HPV-virus (Folkhälsomyndigheten, 2016a). Bland 
manliga bärare är cancertyp i könsorganen och svalget mest förekommande 
(Folkhälsomyndigheten, 2017b). Det finns cirka 40 olika HPV-typer som kan orsaka 
infektioner i slemhinnorna i bl.a. vagina, vulva, livmoderhals samt på penis och både kvinnor 
och män kan även drabbas av infektioner i hals, svalg och anus (Folkhälsomyndigheten, 
2016a & 2018). Viruset sprids oftast vid sexuell kontakt och majoriteten av alla kvinnor 
uppskattas utsättas för viruset någon gång under sin livstid. En bidragande risk för att drabbas 
av HPV-infektion är att ha flera sexpartners, eftersom det innebär en större risk att utsättas för 
smitta (Folkhälsomyndigheten, 2018). Ytterligare en riskfaktor är tidigare klamydiainfektion 
men även rökning och tidig sexualdebut kan ses som risker (Bosch et al., 2002; Bumbuliene 
& Alisauskas, 2012). HPV räknas som den vanligaste könssjukdomen bland unga i Sverige 
idag (Folkhälsomyndigheten, 2017b; Larsson, 2015) varför information och vaccination mot 
HPV bör ses som mycket viktigt för att förhindra spridning av viruset. 
 
HPV-infektion ger oftast inte några symtom och det är inte alla virustyper som orsakar 
kvarstående problem, eftersom de flesta infektionerna läker ut av sig själva. Dock kan en 
infektion som kvarstår leda till kondylom eller, i värsta fall, cancer (Folkhälsomyndigheten, 
2016a & 2018). Livmoderhalscancer ses som den vanligaste cancerformen orsakat av HPV-
virus (Bosch et al., 2002; Folkhälsomyndigheten, 2016a). Internationellt sett anses analcancer 
öka och har även den en koppling till HPV-virus vilket borde kunna förebyggas med hjälp av 
vaccination (Abbas, Yang & Fakhi, 2010).  
 

Hälsofrämjande arbete mot HPV 

År 2010 infördes vaccination mot HPV i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för 
barn i syfte att skydda mot livmoderhalscancer vilket begränsade vaccinationerna till att 
enbart gälla flickor (Folkhälsomyndigheten, 2017b; Socialstyrelsen, 2014). Sedan 2006 
används två olika vaccin i Sverige som skyddar mot de vanligaste typerna av HPV som kan 
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leda till cancer. Det är ett bivalent vaccin (Cervarix®) som skyddar mot HPV-typerna 16 och 
18 respektive ett kvadrivalent vaccin (Gardasil®) som skyddar mot typerna 6, 11, 16 och 18. 
Typerna 16 och 18 är förknippade med livmoderhalscancer medan 6 och 11 är förknippade 
med kondylom (Folkhälsomyndigheten, 2018). Fram till årsskiftet 2014/2015 gavs HPV-
vaccin till flickor i åldrarna 10–12 år vid tre tillfällen under intervallerna 0, 2 och 6 månader. 
Det kom därefter nya rekommendationer för vaccinationen som framhåller att den ska 
innehålla två doser med sex månaders intervall (Folkhälsomyndigheten, 2017b & 2018; 
Socialstyrelsen, 2014). Rekommendationen påtalar att vaccinet bör ges innan personen blivit 
infekterad eftersom det inte skyddar mot en pågående infektion. Det är därför viktigt att 
vaccinet ges tidigt i barnets liv och före sexualdebuten där en eventuell smitta kan ske 
(Folkhälsomyndigheten, 2016a & 2018).  
 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2016b) ses en minskning av infektioner, könsvårtor och 
cellförändringar i livmoderhalsen orsakade av HPV hos befolkningen sedan införandet av 
vaccinationen i det allmänna vaccinationsprogrammet. Täckningsgraden varierar mellan olika 
länder men ses högre i länder med goda resurser där vaccinationen genomförs inom 
vaccinationsprogram (Poljak et al., 2013; Vu, Yu, Awolude & Chuang, 2018). Det har även 
visats att okunskap är den främsta orsaken till att individer väljer att avstå från vaccination 
(Poljak et al., 2013). Fördelar med att vaccinationen sker inom elevhälsan är att kunskaperna 
om sjukdomen och skyddet ökar när vaccinationen blir tillgänglig för alla, oberoende av 
socioekonomiska förhållanden (Gottvall, 2014; Gottvall, Tydén, Larsson, Stenhammar & 
Höglund, 2015).  
 

Könsneutrala HPV-vaccinationer 

En omfattande utredning har gjorts av Folkhälsomyndigheten (2017c) avseende om pojkar 
bör erbjudas vaccination mot HPV inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet. 
Frågan kvarstår fortsättningsvis och utifrån ett heteronormativt perspektiv anses pojkar delvis 
redan skyddade eftersom flickor är de som vaccineras, genom så kallad flockimmunitet. 
Däremot kan skyddseffekten mot cancer öka ytterligare för pojkar om även de vaccineras. 
Pojkar får följaktligen också ett direkt skydd mot HPV-relaterad sjukdom men det förväntas 
även leda till att ovaccinerade pojkar och flickor får ett ökat indirekt skydd genom att 
spridningen av viruset minskar genom flockimmunitet (Folkhälsomyndigheten, 2017a & 
2018; Hintze & O'Neill, 2018). Utredningen visar på att vaccinationen av pojkar uppfyller 
smittskyddslagens (SFS 2004:168) kriterier om att den effektivt förhindrar smittspridning 
eller minskar sjukdomsbördan i befolkningen, att den är samhällsekonomiskt kostnadseffektiv 
samt att den är hållbar utifrån etiska och humanitära utgångspunkter.  
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Vidare syns att HPV-virus är relaterat till en betydande sjukdomsbörda hos bägge könen men 
också att männen har en direkt nytta av vaccination eftersom HPV-infektioner och förstadier 
till bl.a. analcancer minskar. Vaccinet förväntas ha en direkt effekt hos män och särskilt inom 
gruppen med samkönade relationer, vilka inte har skyddats genom flockimmuniteten tidigare 
(Folkhälsomyndigheten, 2017c). Folkhälsomyndighetens analys (2017c) gällande 
könsneutrala vaccinationer visar såklart även på en kostnadsökning. Under de kommande 100 
(!) åren förväntas en ökning om ca två miljarder som dock står i relation till den vinst som 
skulle komma samhället till gagn. Vinsten sägs kunna innebära cirka 5600 kvalitetsjusterade 
år vilket är ett mått för att mäta hälsovinsterna i form av ökad överlevnad av en gjord 
intervention. Besparingar i minskad sjukdomsbörda påtalas komma först i framtiden enligt 
Folkhälsomyndighetens underlag, detta eftersom HPV-relaterade sjukdomar först uppkommer 
en tid efter smittotillfället (Folkhälsomyndigheten, 2017c).  
 
I samband med att ett vaccin ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet kan det ses som 
etiskt försvarbart när det erbjuds alla barn, dock frivilligt, och är kostnadsfritt. När det 
allmänna vaccinationsprogrammet är könsneutralt kan det också ses kunna bidra till ökad 
jämställdhet dels mellan könsgrupper, dels mellan olika socioekonomiska grupper 
(Folkhälsomyndigheten, 2017c). 
 
Idag får pojkars vårdnadshavare information om HPV och vaccination mot HPV om de så 
önskar. De får i så fall ta sig till vårdcentralen och betala för vaccinationen eftersom pojkar 
inte täcks in av vaccinationserbjudandet i det allmänna vaccinationsprogrammet (Bendt, 
2018). 
 

Elevhälsans hälsofrämjande arbete  

Skolan är sedan länge betraktad som en betydande arena för hälsofrämjande arbete, där 
elevhälsan står för en del av det medicinska ansvaret (Ewles & Simnett, 2005; SFS 2010:800). 
Begreppet elevhälsa infördes i skollagen (SFS 2010:800) år 2011 och innefattar 
skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna för eleverna 
(Socialstyrelsen, 2016). Hälsoinformation inom elevhälsan utförs under skolsköterskans 
ansvar och riktar sig till friska personer med syfte att förebygga uppkomsten av ohälsa samt 
att aktivt främja hälsa och livskvalitet. Informationen i hälsofrågor ska ges och säkerställas att 
individerna har uppfattat och förstått informationen, för att därefter självständigt kunna fatta 
hälsobeslut grundade på fakta (Ewles & Simnett, 2005). Skolsköterskan ansvarar således för 
att elever och deras vårdnadshavare respekteras utifrån sina åsikter, värderingar och önskemål 
gällande vården (Riksföreningen för skolsköterskor & SSF, 2016). Skolsköterskan ska vara en 
del av elevhälsan på skolan och arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja 
elevernas utveckling mot de mål som finns uppsatta för utbildningen (SFS 2010:800; 
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Socialstyrelsen, 2016). I kompetensbeskrivningen för skolsköterskan beskrivs kunskaperna 
gällande ansvar för hälsoundersökningar och vaccinationsverksamhet varav det är av vikt att 
skolsköterskan besitter kompetens med specialistutbildning. Specialistutbildningen kan ha 
inriktning mot barn- och ungdom alternativt mot distriktssköterska, dock innebär båda 
inriktningarna kompetens och behörighet i att ordinera vaccinationer självständigt 
(Distriktssköterskeföreningen i Sverige & SSF, 2008; Riksföreningen för skolsköterskor & 
SSF, 2016). 
 

Utmaningar i  skolsköterskans arbete 

Det har tidigare påvisats inom området att skolsköterskor sett svårigheter i prioritering av 
arbetet med information och vaccinationer i det redan pressade tidsschemat (Gottvall, 2014; 
Gottvall et al., 2015). Både barnen och deras vårdnadshavare ansåg sig vilja ha mer 
information (Gottvall, 2014; Perez et al., 2015) och vårdnadshavarna angav skolsköterskan 
som den primära källan för korrekt information om HPV-vaccination (Gottvall et al., 2015). 
Det syntes tydliga kopplingar mellan vårdnadshavare som erhållit evidensbaserad information 
från skolsköterskan och valet att vaccinera sitt barn och likaså det motsvarande där 
vårdnadshavare inhämtat information via exempelvis internet och tagit beslutet om att inte 
vaccinera (Madhivanan et al., 2016). Flera studier visade också på låg kunskap hos 
vårdnadshavare om kopplingen mellan HPV-infektion, sexuella relationer och risken för att 
utveckla vidare sjukdomar, däribland cancer (Gottvall, 2014; Gottvall et al., 2015; 
Madhivanan et al., 2016) och mer information anses nödvändig för att öka antalet som 
vaccineras (Gottvall, 2014; Grandahl et al., 2014; Poljak et al., 2013).  
 
Trots att det uppmärksammades låga kunskaper hos flickor och deras vårdnadshavare 
gällande HPV-infektion och vaccin ställde de sig positiva till HPV-vaccinering. Detta när det 
på myndighetsnivå beslutats om att införa vaccination nationellt, de litade helt enkelt på deras 
omdöme. Likväl behöver adekvat information erhållas för att kunna ta ett beslut om 
vaccination, varpå ansvaret blir desto större hos skolsköterskan att informera korrekt med 
evidensbaserad fakta (Gottvall, 2014).  
 
Vidare utmaningar hos vårdnadshavarnas inställningar till vaccinet har kunnat kopplas 
samman mellan information och ålder. De vårdnadshavare som avstått från att vaccinera sina 
döttrar upplevde det lättare att acceptera vaccination om det skulle erbjudas vid en högre ålder 
eftersom deras förtroende för vaccinet på så sätt skulle öka och tveksamheten minska 
(Grandahl et al., 2014). Vårdnadshavare har även uppgett att de avstått HPV-vaccinering 
eftersom det funnits en oro för ett ökat sexuellt risktagande hos barnet om de hade valt att 
vaccinera (Madhivanan et al., 2016) likaså gällande barnets ålder, att det har upplevts vara i 
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för ung ålder för att samtala kring och fatta beslut om vaccinering som är sammankopplat 
med sexualdebut (Grandahl et al., 2014; Perez et al., 2015).  
 
Oron för biverkningar sågs vara ytterligare en faktor till att avstå vaccination (Grandahl et al., 
2014) och likaså hinder i att ta till sig informationen om HPV-infektion och vaccination 
kopplat till språkliga hinder och kultur. Att dels inte kunna språket på vilket informationen är 
skriven, dels hur synen på sexualitet och även hur synen varit på kvinnan i hemlandet 
(Gottvall, 2014; Gottvall et al., 2015). Skolsköterskorna kunde se de etiska dilemman som 
uppstod avseende barnets autonomi kontra vårdnadshavarnas samtycke till vaccination 
(Gottvall, 2014; Gottvall et al., 2015). Kvarvarande frågeställningar utgjordes av hur 
skolsköterskan ska agera i invecklade situationer där kanske vårdnadshavare och barn är 
oense om vaccination? I en del andra europeiska länder kan elevhälsan göra en bedömning av 
aktuell elevs mognad och kompetens att själva bestämma om vaccinering, om inget samtycke 
kommit in från vårdnadshavare. I en studie som gjorts av Gottvall och medarbetare (2015) 
uppgav dock skolsköterskorna att de inte, trots befogenheten, kunde förmå sig göra detta 
eftersom de reflekterade till sig själva och sitt eget barn (Gottvall et al., 2015). 
 

Skolsköterskans yrkeserfarenhet och kompetens 

Som distriktssköterska behöver en vara inställd på livslångt lärande och det finns ett ansvar 
genom professionen att utveckla vården (Distriktssköterskeföreningen & SSF, 2008). För ett 
lyckosamt hälsofrämjande arbete ses, förutom en fungerande och stödjande organisation, den 
egna kunskapen som en viktig del. Arbetet som skolsköterska är till stor del ett ensamarbete 
och det är därför viktigt att kunna implementera sin egen kunskap och erfarenhet i de 
riktlinjer som finns för elevhälsan (Reuterswärd & Lagerström, 2010; Vought-O´Sullivan, 
Meehan & Havice, 2006), vilket erhålls genom tid i yrket (Reuterswärd & Lagerström, 2010). 
Studier har också visat på att fortlöpande utbildning för upprätthållande av kompetensnivån 
ger en mer kostnadseffektiv hälsovård med en högre kvalitet (Vought-O´Sullivan et al., 
2006). En studie från 2009 avseende specialistutbildade sjuksköterskor och deras grad av 
självständighet visade dock på höga nivåer av självständighetskänsla och detta oavsett antal år 
i yrket (Bahadori & Fitzpatrick, 2009). 
 
Gällande utvecklingen i yrkesrollen har denna studies författare tagit stöd i Patricia Benners 
(1993) teori för att se på sjuksköterskans, och i detta fall skolsköterskans, utveckling av sin 
kompetens i olika stadier från novis till expert för att på så sätt kunna påvisa vikten av 
erfarenhet. En skolsköterska kan hamna på en novis nivå om erfarenhet saknas av 
patientgruppen eller när medlen för omvårdnad är obekanta. Skolsköterskans utveckling i 
yrket sker främst genom erfarenhet som skaffas genom att verka inom ett specifikt område en 
längre tid. Erfarenheten i kombination med teoretisk kunskap, reflektioner och möjligheten 
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till att integrera dessa med den egna personen främjar utvecklingen från novis till expert 
(Benner, 1993).  
 
Med bra kommunikation och en fungerande skolorganisation har skolsköterskan kunnat bli 
mer engagerad i skolans aktiviteter och på så sätt fått det lättare att uppfylla sina skyldigheter 

och samtidigt stödja elevernas utveckling. Skolsköterskans kompetens bör gälla som ett 

komplement till de andra disciplinerna i skolan och arbetet kan ske både på individ-, grupp- 

och organisationsnivå, dock oftast på individnivå (Reuterswärd & Lagerström, 2010). Vidare 

påtalar Reuterswärd och Lagerström (2010) vikten av en fungerande och förstående 
organisation där skolsköterskans arbete på så vis kan stärkas. Utan en fungerande 
skolorganisation som är införstådd i elevhälsans arbete, arbetar skolsköterskan enbart utifrån 
sitt eget perspektiv.  
 
I elevhälsan ses skolsköterskan spela en viktig roll för eleverna och deras inställning till och 
uppfattning om den egna hälsan (Golsäter, Enskär & Harder, 2014; Reuterswärd & 
Lagerström, 2010). I arbetet som skolsköterska är det av vikt att besitta ett professionellt 
förhållningssätt där det förutom att ha tydliga riktlinjer att arbeta utifrån även innebär att ta 
eget ansvar för sin yrkesroll (Riksföreningen för skolsköterskor & SSF, 2016). 
 
Vidare kunde skolsköterskor med en högre utbildning och större kunskaper om HPV ses ha en 
mer positiv inverkan på inställningen till HPV-vaccination än övriga (Grandahl et al., 2014; 
Mullins Kowalczyk et al., 2013). Skolsköterskor upplevde trots det en osäkerhet i vilka som 
skulle få information om HPV-vaccin och virus, vilken information som skulle ges och hur 
detaljerad den skulle vara (Gottvall, 2014).  
 

Ansvar – ett vårdvetenskapligt begrepp  

Som sjukvårdsprofession finns ett ansvar i att ge vårdnadshavare och barn evidensbaserad 
information för att de på så sätt ska kunna fatta ett välgrundat beslut (Gottvall et al., 2015; 
SSF, 2017). Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Som sjuksköterska finns det också ett ansvar i att 
ge individer korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett anpassat sätt. Det finns även ett 
ansvar att tillsammans med samhället införa och främja insatser som ska tillgodose 
allmänhetens, och i synnerhet sårbara gruppers, hälsa och behov (SSF, 2014 & 2017).  
 
Pojkar har hittills inte ingått i målgruppen som erbjudits HPV-vaccination men har heller inte 
informerats om HPV-infektion och därmed inte fått möjligheten till en egen åsikt. Trots 
positiv inställning till HPV-vaccinering så kan etiska dilemman identifieras, som krockar, där 
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vårdnadshavares nekande till vaccinering möter skolsköterskans ansvar för hälsofrämjande 
arbete (Gottvall, 2014).  
 
Omvårdnad anses vara en solid beståndsdel inom elevhälsan innebärande hälsofrämjande och 
förebyggande arbete. Skolsköterskan ansvarar för att vara intresserad, engagerad och 
empatisk i mötet med eleven. Att bry sig om och påvisa intresse samt tolka elevens behov 
utifrån en känslomässig dimension. Det krävs att en skolsköterska bygger upp en relation till 
varje elev och vårdnadshavare. De har en särskild relation elev – skolsköterska samt 
skolsköterska – vårdnadshavare. Ett moraliskt möte mellan människor präglat av ansvar, 
mottaglighet, jämlikhet, ömsesidighet och känslighet (Borup, 2012). Sjuksköterskan ansvarar 
för att uppträda på ett sådant sätt att yrkets anseende stärks och allmänhetens förtroende ökar 
(SSF, 2014). Begreppet yrkesetik är direkt knutet till ett arbete med människor som omfattar 
många olika situationer. Förståelsen bör finnas för vad det innebär att vara en person som är i 
behov av andras hjälp, insats och kompetens för att uppnå något som individen inte förmår 
göra själv, där den hjälpsökandes krav på respekt gällande autonomi och värde spelar roll i 
varje möte (Henriksen & Vetlesen, 2006).  
 

Etisk kunskap omfattar grundläggande delar gällande val, rättfärdighet och bedömning av 
behandling. Området omfattas av synen på etiska förpliktelser, ansvar och ansvarskänsla 
(Stövring & Stövring, 2000). Ett etiskt ställningstagande av allra största vikt är den huruvida 
barnets autonomi och integritet tas i beaktande i vaccinationsfrågan. Likt allt arbete med barn 
och icke myndiga är frågan högst aktuell. Barn under 18 år är i lagens mening inte myndiga 
men har likväl rätt till sin integritet (Arlebrink, 2006), vilket kan kopplas till 
Barnkonventionen artikel 12 ”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla 
frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad” 
(Borup, 2012; Unicef, i.d). Med ansvar följer makt och med makten kommer ett ansvar, vilket 
i skolsköterskans yrkesroll kan innebära att faktiskt vara betydande för elever och 
vårdnadshavare (Henriksen & Vetlesen, 2006; Wallinvirta, 2017) och därmed kunna påverka 
dem i sitt beslut om vaccination. Genom att informera barnen på deras nivå sker det, på så 
sätt, på deras villkor. Barnen kan därav i vissa fall vara än mer delaktiga när de själva får 
information och skolsköterskans ansvar avseende hälsofrämjande åtgärder stärks (Golsäter et 
al., 2014).  
 
Människor är behövande varelser och den som vårdar har ett krav på bemötande och att se 
den aktuella individen. Att därtill vara medveten om andras beroende av ens omsorg är att ha 
ett ansvar och att visa omsorg är att visa ansvar för den som är i beroendeställning (Henriksen 
& Vetlesen, 2006). 
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Problemformulering 

Informationen om HPV ges i nuläget med inriktning till flickors vårdnadshavare utifrån att 
viruset framför allt kopplas samman med utvecklingen av livmoderhalscancer. Av den 
orsaken, att vaccinationen har den sjukdomskopplingen, har även informationen samma 
fokus. Utifrån ett heteronormativt perspektiv skulle vaccination av pojkar likväl möjliggöra en 
skyddande effekt gentemot flickor som inte är direkt vaccinerade, på så sätt får flickor ett 
indirekt skydd genom att pojkarna är skyddade. Eftersom pojkar hittills inte har vaccinerats 
har inte heller samkönade sexuella relationer mellan män täckts in i skyddsbedömningarna. 
Nationellt sett bör en betydande hälsoeffekt kunna ses om båda könsgrupperna erbjuds HPV-
vaccination och på så vis även en minskad sjukdomsbörda för samhället, vilket i sig är en 
vinst.  
  

Elevhälsan sliter med tidspress och vaccinationer tar mycket tid, liksom givandet av 
information om dem. Det är idag inte ovanligt att en skolsköterska har ansvar för ett stort 
antal elever och även flera skolor och arbetet som skolsköterska inom elevhälsan innebär 
individuellt arbete. Eftersom känslan av kompetens och självförtroende är trygghetsskapande 
i yrkesrollen bör en skolsköterska som är ny i sin yrkesroll inte besitta samma känsla av 
trygghet som en skolsköterska med mer erfarenhet. Vilket av den orsaken kan skapa 
svårigheter i att tillämpa egna kunskaper i de riktlinjer som finns för elevhälsan. 
  

Vårdnadshavare har uppgett att de ser skolsköterskan som den främsta informationskällan och 
frågeställningen uppstår om vad det innebär i arbetet om skolsköterskan inte har utbildning 
för att kunna utföra sitt arbete? Eftersom utbildning hos skolsköterskan genererar en mer 
positiv inställning till HPV-vaccin är frågan om det är så att givandet av information påverkas 
av skolsköterskans utbildningsnivå och vad skolsköterskorna själva anser att det ska 
informeras om. Vidare är det intressant att undersöka skolsköterskors uppfattningar om sitt 
ansvar för innehållet i informationen och om de uppfattar att elever och vårdnadshavare kan 
påverkas av skolsköterskan. 
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Syfte 

Examensarbetets syfte var att beskriva skolsköterskors inställning till arbetet kring HPV-
vaccinering. 

 
Frågeställningar 

● Vilken inställning hade skolsköterskor till sitt ansvar gällande information om HPV? 
 

● Vilken inställning hade skolsköterskor till sina möjligheter att påverka barn och deras 
vårdnadshavare avseende HPV-vaccination? 

 

● Vilken inställning hade skolsköterskor till HPV-information? 
 

● Fanns det skillnader avseende inställning till arbetet kring HPV-vaccinering som 
kunde relateras till utbildning och yrkeserfarenhet hos skolsköterskorna?  
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METOD  

Design  

Syftet med studien var att undersöka en större population under en kort tid varför författarna 
valt en deskriptiv tvärsnittsstudie, vilket innebär att det är en beskrivande studie som ger en 
bild av aktuell arbetsgrupp vid ett specifikt tillfälle (Billhult, 2017a). Studien har en 
kvantitativ design och för att uppnå syftet valde författarna att skapa en webbaserad enkät 
med utskick via e-post (Billhult, 2017b; Kjellström, 2017). Med hjälp av Easyquest (i.d) som 
är ett webbaserat verktyg, gavs även möjligheten att samla in data avidentifierat (Ali & 
Skärsäter, 2017; Billhult, 2017b). 
 

Urval 

Populationen i studien var skolsköterskor som arbetade inom kommunal verksamhet i en 
kommun i Mellansverige och valdes av författarna av den orsaken att de hade en gemensam 
verksamhetschef (VECH) och möjligheten sågs att med endast ett tillstånd nå ut till många 
skolsköterskor under en begränsad tid. Studiedeltagarna valdes ut genom bekvämlighetsurval, 
som innebar att de tilltänkta studiedeltagarna var den enklast tillgängliga populationen (Polit 
& Beck, 2017). För studiedeltagande var inklusionskriterierna att skolan drevs i kommunal 
regi och att skolsköterskan var ansvarig för årskurs fyra till sex. Detta eftersom HPV-
vaccinationen vanligtvis ges i årskurs fem dock antogs det att informationen kunde ges i 
tidigare årskurs. Exklusionskriterier var de skolsköterskor som inte var ansvarig för HPV-
vaccinationer. Författarna kontaktade verksamheten i den aktuella kommunen och tillfrågade 
aktuell VECH om deltagande i studien eftersom verksamheten var relevant för studiens syfte 
(Billhult, 2017b). De tilltänkta deltagande informanterna i studien ansvarade för elever på 
förskolenivå upp till gymnasienivå. Detta innebar att de ansvarade för information om 
vaccination, vaccinering samt uppföljning av elever som missat tidigare information och 
vaccinering. Totalt skickades förfrågan ut till 64 skolsköterskor. De enkäter som ej besvarats 
utan som återlämnades blanka är inte medräknade. 

  

Bortfall 

Totalt tillfrågades 64 skolsköterskor om studiedeltagande varav 15 valde att medverka, vilket 
motsvarade 23,4 %. Ett antal om 15 enkäter skickades ut, varav 14 enkäter kom tillbaka 
ifyllda, vilket innebar ett deltagande på 93,3 %. Bortfallet var en enkät av det totala antalet 
utskickade enkäter. Enligt Polit och Beck (2017) ska svarsfrekvensen om möjligt vara hög för 
att studieresultatet ska bli trovärdigt. Enkätstudier har traditionellt en godtagbar svarsfrekvens 
på ≥ 70 - 75 procent (Billhult, 2017b). 
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Val av enkät  

När ingen lämplig enkät fanns upprättad valde författarna att skapa en enkät på egen hand. 
Vid utformning av en enkät är det av vikt att tänka på hur frågorna ställs, att frågorna inte 
avspeglar författarnas åsikt samt att frågorna går att sammanställa och tolkas på ett tänkt sätt 
(Billhult, 2017b; Ali & Skärsäter, 2017). Vid val av webbenkät som metod för datainsamling 
förutsätter författarna också att informanterna har datorkunskap för att kunna tolka och svara 
på enkäten (Ali & Skärsäter, 2017).  

 
Enkäten bestod av 17 frågor (Bilaga 1) där de tre inledande frågorna berörde allmän 
information och bakgrund. Den första frågan gällde utbildning och de olika svarsalternativen 
var; ingen specialistutbildning, specialistutbildning inriktning barn- och ungdom, 
specialistutbildning inriktning distriktssköterska eller annan specialistutbildning. Det 
sistnämnda alternativet gav möjlighet att själv fylla i vilken utbildning. Den andra frågan 
handlade om yrkesverksamma år där de olika svaren var; mindre än 1 år, mellan 1 - 5 år eller 
mer än 5 år. Den tredje frågan tog reda på antal skolor som skolsköterskan ansvarar för, och 
de olika svaren var 1 skola, 2 - 3 skolor eller fler än 3 skolor.  

 
Frågorna som sedan följde i enkäten var uppdelade avseende skolsköterskans egen inställning 
till vilka som ska få vaccinationserbjudande med svarsvariablerna; alla barn, enbart flickor 
och enbart pojkar, skolsköterskans syn på sitt ansvar gällande givande av information med 
variablerna; instämmer helt, instämmer delvis och instämmer inte alls, vilken information 
som ska ges samt vem som ska få information med variablerna; alla barn, enbart flickor och 
enbart pojkar, eller alla vårdnadshavare, enbart till flickors vårdnadshavare och enbart pojkars 
vårdnadshavare. Svarsalternativen var två till tre stycken per fråga och upplevde 
studiedeltagarna att det inte fanns ett korrekt svarsalternativ fanns möjligheten att skriva i 
fritext i slutet på enkäten vilka eventuella frågor detta gällde eller om de önskade förtydliga 
sina svar. 
 

Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt  

Våren 2018 gavs ett preliminärt godkännande av studien av elevhälsans VECH och det innan 
projektplanen påbörjades. Efter att projektplanen blev färdigställd gavs den 26 mars 2018 ett 
slutgiltigt godkännande att starta studien och att tillfråga skolsköterskorna i kommunen om 
studiedeltagande. Den 10 april 2018 skickades den första förfrågan till skolsköterskorna om 
medgivande att deltaga i studien. Författarna fick inte tillgång till kontaktuppgifter till 
skolsköterskorna för att på så sätt kunna kontakta dem på egen hand utan all kontakt om 
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tillfrågan om studiedeltagande hanterades centralt via VECH. Samtlig kontakt med VECH 
och frågor från tilltänkta studiedeltagare har uteslutande skett via e-brev.  

 
Skolsköterskorna fick fylla i det webbaserade enkätformuläret (Bilaga 1) som skickades ut via 
länk på e-brev först efter det att de skickat ett e-brev till författarna om att de önskade 
medverka i studien. Efter meddelande om studiedeltagande lades de in i Easyquest (i.d) för att 
webbenkäten skulle kunna distribueras ut via verktyget till de som givit sitt medgivande att 
deltaga. Enkäten var öppen för svarande t.o.m. 2018-09-09. 

 
Författarna kontaktade VECH ånyo när en påminnelse om studiedeltagande önskades, och 
påminnelsen skickades på nytt via VECH till samtliga skolsköterskor igen. Totalt skickades 
det ut fyra påminnelser om studiedeltagande. Den första påminnelsen skickades den 26 april, 
den andra skickades den 2 maj, den tredje skickades redan 16 maj relaterat till terminsslutet i 
början av juni månad och den fjärde och sista påminnelsen skickades ut 27 augusti, vilket var 
den första veckan på höstterminen. 
 

Analys  

Data samlades in och redovisas med deskriptiv statistik för att kunna sammanställas och 
beskrivas (Billhult, 2017b; Billhult, 2017c; Björk, 2015; Polit & Beck, 2017) och den 
analyserades och sammanställdes med hjälp av statistikprogrammen Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) och Microsoft Excel. De kategoriska variablerna i enkätens 
svarsalternativ kunde inte rangordnas sinsemellan men däremot gruppindelas i en så kallad 
nominalskala. Analys gjordes med hjälp av analytisk statistik, Pearson’s chi2-test, som är en 
icke parametrisk metod (Billhult, 2017c; Björk, 2015). Detta för att undersöka om det fanns 
något samband mellan två eller flera grupper, där utfallen inte gick att rangordna (Björk, 
2015; Burke, 1977; Field, 2013; Gunnarsson, 2005). Utfall från svarsfrekvensen ställdes upp i 
en korstabell för att jämföras och undersökas om det fanns samband av fördelningen mot 
nollhypotesen (H0) (Björk, 2015; Burke, 1977; Field, 2013; Gunnarsson, 2005). 
 
Den gällande H0 som skulle undersökas var om det uppkom någon skillnad i den information 
skolsköterskorna gav angående HPV till barn eller vårdnadshavare relaterat till vilken 
utbildning skolsköterskan hade eller antal år som skolsköterskan hade varit yrkesverksam.  
Visade det att de observerade frekvenserna avvek mycket från de förväntade frekvenserna gav 
det ett lägre p-värde (betingad sannolikhet/sannolikhetsvärde) i chi2-testet, H0

 kunde därmed 
inte förkastas. Om testet istället gav ett högt värde förkastades H0

 
 eftersom det påvisade att det 

fanns en skillnad. Differensen innebar att mothypotesen var sann, att det inte berodde på 
utbildning eller antal yrkesverksamma år som styrde skolsköterskans hantering av 
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information. Avvek de observerade frekvenserna från de förväntade frekvenserna vid 
kvadrerad differens av observerade och förväntade frekvenser gav detta ett lägre p-värde för 
chi2-testet. 
  
Skillnaden beräknades med hjälp av chi2-fördelning mellan den faktiska och förväntade 
fördelningen i urvalet och jämfördes med 95 % säkerhet för att påvisa att utfall i 
observationerna inte var en slump. Visade sig p-värdet vara mindre än 0,05 fanns en 
signifikant skillnad gällande utbildning eller yrkesverksamma år (Björk, 2015; Burke, 1977; 
Field, 2013; Gunnarsson, 2005).  
 

Validitet och reliabilitet  

Graden av validitet avser mätinstrumentets, i detta fall enkätens, giltighet. Det betyder att 
mätinstrumentet eller frågorna mäter det som de är avsedda att mäta (Billhult, 2017d). 
Validiteten avser studiens teoretiska och begreppsmässiga relevans, vilket syftar till hur väl de 
frågor som ställs ger svar på det som ska undersökas. Författarna till studien anser att enkäten 
(Bilaga 1) påvisar skolsköterskors uppfattning och egna åsikter avseende HPV-vaccin och 
information, vilket är studiens syfte. Reliabilitet uttrycker tillförlitligheten i en undersökning 
vilket innebär att frågorna ger samma svar vid upprepade undersökningar (Billhult, 2017d).  
För att testa den skapade enkätens validitet och reliabilitet, vilket är av stor vikt för att på så 
sätt kunna upptäcka eventuella fel (Billhult, 2017d) testades enkäten på fyra, för aktuell 
kommun, utomstående skolsköterskor. Efter förtydligande av ett par frågor kunde sedan 
enkäten anses klar och den lades in i Easyquest (i.d) för att kunna distribueras via e-post. 
 

Forskningsetiska överväganden  

De tilltänkta studiedeltagarna fick skriftlig information om studien efter det att författarna 
mailat denna till VECH. Författarna hade en önskan om att få ge muntlig information men det 
ansågs inte möjligt av VECH. Information gavs om att det insamlade materialet skulle 
behandlas konfidentiellt och enbart vara tillgängligt för författarna och deras handledare. Det 
insamlade materialet och datan skulle endast användas för aktuellt examensarbete och 
resultatet skulle inte kunna kopplas till enskilda individer. Information gavs också om att 
inget datainsamlingsmaterial skulle sparas efter genomförd och publicerad studie. 

 
Tillfälle för studiedeltagarna att ställa frågor om studien möjliggjordes genom att 
kontaktuppgifter skrevs in i det informationsbrev som skickades ut via VECH. Samtliga 
studiedeltagarna informerades om att deltagande var frivilligt och att de när som helst hade 
möjlighet att avbryta sitt deltagande utan att meddela orsak. 



 14  

 
I Easyquest (i.d) gjordes aktivt val om att göra enkäten anonym, vilket medförde att en enkät 
inte kunde spåras till den svarande. Informanterna som valde att deltaga informerades också 
om anonymiteten i webbenkäten samt att de ej var tvingade att svara på en fråga för att gå 
vidare. Möjligheten fanns att hela tiden kunna se hur långt de kommit samt backa tillbaka 
eller hoppa över en fråga de inte upplevde att det fanns något svar på vilket rekommenderas 
av Ali och Skärsäter (2017). Information om hur många enkäter som skickades ut samt hur 
många som svarade registrerades i Easyquest (i.d). Registreringen skedde dock utan att 
ansluta till en specifik e-postadress, vilket på så sätt bekräftade anonymiteten för de 
deltagande. 

 
Enligt Kjellström (2017) ska hänsyn alltid tas till rätten om självbestämmande hos tilltänkta 
studiedeltagare, likaså deras rätt till att erhålla korrekt information för att kunna fatta beslut 
om deltagande. Författarna till studien gjorde bedömningen att de skolsköterskor som valde 
att anmäla sitt intresse till studiedeltagande därmed lämnade sitt samtycke, efter att ha tagit 
del av informationsbrevet gällande studiens genomförande.  
 
Vidare utformades enkäten med avseende att inte kränka känsliga områden, inga 
personuppgifter inhämtades och data sammanställdes på gruppnivå för att på så sätt undvika 
att en enskild persons svar skulle kunna spåras. 
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RESULTAT 
Totalt svarade 14 skolsköterskor på enkäten och de svarande hade varierande utbildningar. 
Varav störst frekvens (n) av de som svarade var 79 % (n = 11) med specialistutbildning 
inriktning distriktssköterska eller barn och ungdom. Därefter var fördelningen i utbildning 14 
% (n = 2) med annan specialistutbildning och 7 % (n = 1) med ingen specialistutbildning. Det 
var 64 % (n = 9) som hade arbetat längre än fem år och av samtliga var det 14 % (n = 2) som 
ansvarade för fler än en skola. Det var 29 % (n = 4) som valde att lämna kommentarer i 
enkäten, dessa sammanfattas i slutet av resultatet. 
 
Samtliga (n = 14) hade svarat enhälligt på frågan om vilka som vaccinet bör erbjudas till, 
samtliga svaranden hade angett att de tyckte att alla barn bör få erbjudandet. Det påvisades 
ingen signifikant skillnad mellan studiedeltagarna när det gällde utbildning eller antal yrkesår.  

 

Informationsansvar och möjligheten att kunna påverka 

Studiedeltagarna svarade olika på frågan om skolsköterskan har ansvaret för att informera om 
vad som anses vara fördelar respektive risker med vaccination mot HPV, se tabell 1. Det 
påvisa ingen signifikant skillnad mellan de olika utbildningarna  
(chi2 (χ2) = 5,47, df = 6, p = 0,49) respektive antal yrkesverksamma år skolsköterskan har 
jobbat (χ2 = 2,39, df = 2, p = 0,30) i avseende deras ansvar att informera. Det konstaterades en 
ambivalens gällande att ha ansvar för information när flertalet (n = 9) svarade att de instämde 
delvis. Det fanns skolsköterskor som upplevde att de inte hade ansvaret att informera om 
fördelarna respektive riskerna med vaccinationen (n = 2). 
 
Vad gäller möjligheten att påverka barn eller deras vårdnadshavare avseende deras inställning 
till vaccination mot HPV påvisade ingen signifikant skillnad beroende på informanternas 
utbildning (χ2= 6,05, df = 6, p = 0,42) respektive antal yrkesverksamma år (χ2= 0,64, df = 2, p 
= 0,73) (Tabell 1). Precis som tidigare framkom en viss ambivalens om skolsköterskorna i 
deras yrkesroll kunde påverka barn eller vårdnadshavare gällande inställning till vaccination. 
Likaså här var det studiedeltagare som inte upplevde sig kunna påverka barn eller 
vårdnadshavare till deras inställning gällande vaccinationen (n = 1).   
 

 

Tabell 1  Fördelning av antal svar gällande utbildning respektive yrkesverksamma år, chi2-
fördelning (χ2), samt signifikansvärde (p). 
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 I  mitt  ansvar som skolsköterska 
ingår det att  informera om vad jag 
anser om fördelarna respektive 
riskerna med vaccination mot HPV 

Som skolsköterska har jag 
möjlighet att  påverka barn eller 
deras vårdnadshavare avseende 
deras inställning ti l l  vaccination 
mot HPV 

  
Utbildning 

Instäm- 
mer helt 

Instäm-
mer 
delvis 

Instäm-
mer inte 
alls 

χ2 p Instäm-
mer helt 

Instäm-
mer 
delvis 

Instäm-
mer inte 
alls 

χ2 p 

Annan 
specialistutbildning 

0 2 0  

 

  
5,47 

 

 

  
0,49 

0 2 0  

 

  
6,05 

 

 

  
0,42 

Distriktssköterska 1 2 1 0 3 1 

Barn- & ungdom 1 5 1 3 4 0 

Ingen 
specialistutbildning 

1 0 0 0 1 0 

Summa 3 9 2   3 10 1   

Yrkesverksamm
a år 

                    

1 - 5 år 2 3 0     1 4 0     

Fler än 5 år 1 6 2 2,39 0,30 2 6 1 0,64 0,73 

Summa 3 9 2     3 10 1     

 
  

Skolsköterskans inställning till  information om HPV 

De övriga frågorna, som alla handlar om information, har samma svar. Skolsköterskorna är 
alla (n = 14) överens om att information angår samtliga barn respektive samtliga 
vårdnadshavare. Likaså var alla (n = 14) överens om att alla barn och alla vårdnadshavare ska 
få ta del av information gällande smittvägar, HPV-infektion, vaccination mot HPV-
infektioner samt att det ger ett visst skydd mot livmoderhalscancer och svalgcancer. Eftersom 
det inte fanns någon variation i svaren, kunde det inte påvisas någon statistisk signifikant 
skillnad, beroende på utbildning eller antal yrkesverksamma år.  
  

Frågorna som berörde svalgcancer är delvis obesvarade (n = 1), eftersom det inte lämnades 
något svar och heller ingen kommentar i fritext.  
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På frågan om efterfrågan om vaccinering var det ingen skillnad beroende på 

skolsköterskornas utbildning (χ2= 4,33, df = 6, p = 0,63) respektive antal yrkesverksamma år  

(χ2= 2,18, df = 2, p = 0,34). Ett fåtal skolsköterskor (n = 3) hade inte svarat på frågan. Svaren 
visade en fördelning mellan efterfrågan från flickors och pojkars vårdnadshavare 36 % 
(n = 4) respektive enbart flickors vårdnadshavare 64 % (n = 7). 
 

En del av studiedeltagarna (n = 4) valde att lämna kommentarer i fritext i enkäten varpå 
åsikter om att vaccinationen bör erbjudas till samtliga barn lyftes. Likaså att samtliga barn och 
vårdnadshavare ska få information om vaccination och infektion. Dock påtalades en osäkerhet 
kring vilken information som skulle lämnas och om åldern på barnen kunde spela in för vad 
informationen skulle handla om. Vidare nämndes att när vaccinationer erbjuds till samtliga är 
det aktuellt att ge samtliga information. 
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DISKUSSION 
Skolsköterskorna i studien ansåg enhälligt att alla barn bör erbjudas vaccination mot HPV. 
Svaren gällande ansvarsfrågan avvek dock från varandra, där majoriteten ansåg att de endast 
delvis hade ansvar att informera. Samtliga studiedeltagare var eniga om att alla barn och alla 
vårdnadshavare skulle erhålla information om smittvägar, infektion, vaccination och 
skyddseffekter. Inga signifikanta skillnader avseende utbildning eller yrkesverksamma år har 
kunnat påvisas i studien. 
 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att samtliga skolsköterskor ansåg att alla barn skulle erbjudas vaccination. 
Skolsköterskor har som ansvar att arbeta förebyggande och bör därav kunna antas vara 
uppdaterade inom områden som rör deras arbete. Svarsresultatet i studien kan således 
härledas till underlaget från Folkhälsomyndigheten (2017c). Där nämns etiska aspekter och att 
det även ur ett jämställdhetsperspektiv är försvarbart att låta pojkar ingå i 
vaccinationsprogrammet. Resultatet är likaså i linje med avhandlingen av Gottvall (2014) som 
visade att skolsköterskorna ansåg att könsneutral information var viktig, avseende infektion 
och vaccination. Författarna ställer sig frågan om det kan vara så att skolsköterskorna faktiskt 
informerar samtliga och därför har svarat att alla barn och alla vårdnadshavare bör få 
information. Frågan i aktuell studie har dock gällt vad skolsköterskorna anser och inte vad de 
faktiskt gör, det återstår att studera framöver.  
 

Informationsansvar och möjligheten att kunna påverka 

Resultatet visade på att majoriteten av skolsköterskorna, även de som hade arbetat mer än fem 
år, endast till viss del ansåg sig ha ansvaret i att informera om fördelarna respektive 
nackdelarna med HPV-vaccination. I tidigare studier har det påvisats att vårdnadshavare inte 
ansett att skolsköterskan har varit ett tillräckligt stöd i givandet av information (Grandahl et 
al., 2014; Holman et al., 2014), trots att skolsköterskan ses som den främsta 
informationskällan avseende vaccination enligt vårdnadshavare (Gottvall, 2014).    
  
De skolsköterskor som inte instämde alls på frågan som rörde ansvar (Bilaga 1) hade arbetat 
mer än fem år och de som instämde helt, hade en större andel av skolsköterskorna arbetat upp 
till fem år. Lika många distriktssköterskor instämde helt respektive inte alls på frågan om 
ansvar, likaså de skolsköterskor som var specialistutbildade inom barn- och ungdom. 
Studiedeltagaren utan specialistutbildning ansåg dock att ansvaret låg på skolsköterskan.  
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Anmärkningsvärt var att båda de skolsköterskor som inte instämde alls i att ansvaret låg på 
skolsköterskan att informera om fördelar och nackdelar med vaccination hade 
specialistutbildning och en yrkeserfarenhet på mer än fem år. Skolsköterskan har ett ansvar att 
informera varje individ på ett för individen lämpligt och anpassat sätt (SSF, 2014 & 2017). 
Dock kan det vara svårt att genomföra detta på grund av vissa begränsande faktorer såsom 
ökande arbetsbelastning (Hoekstra, Young, Eley, Hawking & McNulty, 2016) eller en 

oförstående skolorganisation (Nodulman et al., 2015; Reuterswärd & Lagerström, 2010). Om 
pojkar i framtiden kommer att erbjudas vaccination, kan arbetsbördan för skolsköterskorna 
möjligen komma att minska avseende informationsarbetet eftersom samtliga barn och 
vårdnadshavare ska få informationen. Möjligheten finns således att samla hela elevgrupper 
och deras vårdnadshavare, samtidigt, för att ge information.  
  

I motsvarighet till aktuell studies resultat har det påvisats att skolsköterskor uppger att de 
faktiskt kan påverka barn och deras vårdnadshavare i vaccinationsfrågan och det genom 
evidensbaserad fakta (Daley, 2011; Hoekstra et al., 2016; Nodulman et al., 2015; Rosen et al., 
2016). Skolsköterskorna som i enkäten svarat att de instämde helt i att de kunde påverka 
inställningen till vaccination hade samtliga specialistutbildning och majoriteten hade längre 
yrkeserfarenhet än fem år. En studiedeltagare har dock svarat tvärtemot tidigare studieresultat, 
då den trots lång arbetslivserfarenhet och specialistutbildning angett att möjligheten att 
påverka inte var görligt.  
  

Några studiedeltagare instämde delvis i att de kunde påverka barn och vårdnadshavare 
avseende deras inställning till vaccination mot HPV. Detta skulle kunna vara en indikation på 
att det inte finns tillräckligt med tid och därav upplever skolsköterskorna att de inte kan stötta 
sina elever och vårdnadshavare på rätt sätt. Det är av vikt att finna tid, liksom vägledning i att 
kommunicera, för att informera om HPV-rekommendationer till elever och vårdnadshavare 
(Holman et al., 2014; Rosen et al., 2016). Råd ska grundas i aktuell fakta och läggas på en 
lämplig nivå för barn och vårdnadshavare, samt att tid för att kunna diskutera för- respektive 
nackdelar ska ges (Daley, 2011; Mupandawana & Cross, 2016). Det har visat sig att råd och 
rekommendationer som kommer från pålitlig sjukvårdspersonal och oftast från skolsköterskan 
som är den primära vårdgivaren för skolelever, har betydande inflytande gällande upptag för 
de flesta vaccinationer, inklusive HPV-vaccination. Medvetenheten om det framväxande 
problemet inom detta område, inklusive kontroverser om allmän täckning för pojkar, flickor 
och nya vacciner ses inte vara allmänt känd (Nodulman et al., 2015).  
  
När skolsköterskor delger sina professionella åsikter om HPV, kan de påverka föräldrar att 
vaccinera sina barn mot HPV (Rosen et al., 2016), detta genom att skingra myter genom att ge 
korrekt information, att ge råd om potentiella konsekvenser av infektion, smittöverföring, 
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förebyggande strategier och vaccination (Daley, 2011). Men skolsköterskan behöver tid för 
att kunna möjliggöra diskussion gällande för- och nackdelar om HPV-vaccination och för att 
kunna anpassa informationen till en lämplig nivå för barn och vårdnadshavare (Daley, 2011; 
Mupandawana & Cross, 2016). För att förekomma familjer kan utbildningsmaterial skickas 
hem så att de kan få tid att läsa igenom och ställa frågor hos skolsköterskan (Daley, 2011). 
  

Skolsköterskans inställning till  information om HPV 

Som skolsköterska finns ansvaret mot hjälpsökande vårdnadshavare och elever som söker 
information. Skolsköterskan blir av den orsaken en makthavare med ansvar (Henriksen & 
Vetlesen, 2006). Vikten av att informera om både vaccinet i sig men även om HPV-infektion 
och dess eventuella konsekvenser således har setts vara av vikt (Hoekstra et al., 2016). En av 
fördelarna med att vaccinera alla barn är framför allt där täckningsgraden av vaccination hos 
flickor är låg. Vaccination av pojkar kan på så sätt öka täckningsgraden bland flickor (Marty, 
Roze, Bresse, Largeron & Smith-Palmer, 2013). Något som också bör kunna öka acceptansen 
och vaccinationstäckningen är om HPV-vaccinet blir könsneutralt. På så sätt förknippas inte 
flickorna med sex, i relation till sexualdebut, och stigmat kring ämnet blir förmodligen mindre 
om det kommer att angå samtliga könsgrupper. Liksom studien av Grandahl och medarbetare 
(2014) där vårdnadshavare var skeptiska till myndighetsbeslutet att enbart erbjuda flickor 
HPV-vaccin, ledde det till tveksamhet inför själva vaccinationen. Vårdnadshavarna 
efterfrågade fler hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som komplement till 
HPV-vaccineringen. Vårdnadshavare har även visats vara, till stor del, positivt inställda till att 
vaccinera sina pojkar, dels i relation till det skydd som vaccinet ger men även ur 
jämställdhetssynpunkt (Cates et al., 2012). 
  
Sett utifrån utbildning och kompetens kan resultatet ses i enlighet med vad Benner (1993) 
beskriver om att även experten med lång erfarenhet inom sitt omvårdnadsområde har behov 
av att utbilda sig när det uppstår okända situationer. Skolsköterskor ses vara i behov av 
utbildning för att de ska kunna ge betryggande HPV-vaccinationsutbildning till 
vårdnadshavare och elever (Vought-O´Sullivan et al., 2006). Skolsköterskan arbetar till stor 
del ensam, därför är det av vikt att se på vilka möjligheter det finns att diskutera frågor som är 
relevanta för yrkesgruppen med kollegor.  
 

Tidigare gjorda studier visar även på kopplingen mellan en låg vaccinationsgrad och 
kunskapsbristen avseende vaccinet i sig, det vill säga att vårdnadshavare inte har tillräcklig 
kunskap om HPV för att kunna ta ställning i vaccinationsfrågan (Cates, Ortiz, Shafer, Smith 
Romocki & Coyne-Beasly, 2012; Mupandawana & Cross, 2016; Perez et al., 2015). Det sågs 
en otillräcklig kunskap om HPV-infektion men även rädslan för ett ökat sexuellt risktagande 
(Holman et al., 2014; Mupandawana & Cross, 2016; Perez et al., 2015). Kunskap om 
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vaccinets skydd höjer acceptansen för HPV-vaccination eftersom det finns rädsla för 
biverkningar (Perez et al., 2015) bland annat för eventuell framtida infertilitet (Mupandawana 
& Cross, 2016). Information om HPV behövs således även för att stävja tvivelaktighet 
(Reiter, McRee, Pepper & Brewer, 2012). Likaså när vårdnadshavare erhållit information från 
ej betrodda källor som exempelvis internet (Madhivanan et al., 2016, Mupandawana & Cross, 
2016) behövs information. Det finns ett behov av att information finns tillgänglig på olika 
språk relaterat till Sveriges befolkning och skolsköterskan behöver fortsatt vara närvarande 
för att på så sätt kunna fånga upp frågor och funderingar från barn och deras vårdnadshavare. 
Att vara tillgänglig som skolsköterska för vårdnadshavare bör kunna stävja deras oro, 
eftersom de får svar på frågor när de själva så önskar. Följden bör bli en högre förståelse och 
en potentiell ökning av vaccinationsgraden. Stöd har hämtats i tidigare studier där mer 
kunskap hos vårdnadshavare har visats sig ge en högre vaccinationsgrad (Cates et al., 2012; 
Perez et al., 2015). I enlighet med vad tidigare studier visar på, att skolsköterskor som ska 
tillhandahålla information och vaccination är i behov av fortlöpande utbildning (Rosen, 
Ashwood & Richardson, 2016; Vought-O´Sullivan et al., 2006) ansluter sig författarna, 
skolsköterskan behöver vara uppdaterad för att kunna förmedla informationen vidare.  
  

Metoddiskussion 

För studien användes en kvantitativ metod med en enkät som underlag för att på så sätt nå ut 
till så många skolsköterskor som möjligt i den aktuella kommunen, inom en begränsad tid. 
Detta för att få en bild av skolsköterskornas uppfattning gällande information om HPV-
vaccination. En enkät tar längre tid att göra än exempelvis intervjuer men är en 
kostnadseffektiv och mer verksam metod om data ska samlas in från stora grupper (Billhult, 
2017b). Eftersom vi ville ha svar från ett så stort antal som möjligt har diskussion även förts 
gällande byte av insamlingsmetod med anledning av det stora bortfallet. Tankar har funnits 
kring att en kvalitativ ansats hade gett helt andra resultat, som i så fall också hade kunnat ge 
en djupare kunskap om och perspektiv på skolsköterskornas arbete kring HPV. Samtidigt som 
fördelen med en kvantitativ enkätstudie kan vara att den som deltar själv kan bestämma vad 
den vill lämna för information och får erfara att de är anonyma, mot att vi som författare 
missar olika typer av icke-verbal kommunikation såsom tonläge och kroppsspråk (Ali & 
Skärsäter, 2017). Vidare hade det med en kvalitativ ansats funnits möjlighet att ställa 
följdfrågor, varpå oklarheter kring frågorna hade kunnat klargöras direkt. Vid intervju i 
kvalitativ ansats krävs en kontext av delad närvaro, medan kommunikation genom internet 
tillåter en "utvidgning av tillgängligheten” där de svarande inte är bundna till nuet eller 
specifik plats (Ali & Skärsäter, 2017).  
 
För att resultatet i en undersökning ska kunna skattas med en hög validitet är det viktigt att 
den ger svar på det som efterfrågas (Billhult, 2017d). När det gäller validiteten i den aktuella 
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studien kan författarna inte säga att undersökningen är generaliserbar för skolsköterskor som 
grupp när urvalet av respondenter var ett bekvämlighetsurval och studiedeltagandet var 
mycket litet. Validiteten i undersökningen hade kunnat vara högre om en annan, validerad, 
enkät hade använts. Författarna valde dock att konstruera en egen enkät där egenskapandet 
kan ses som en svaghet eftersom den inte är beprövad och inte heller har testats avseende sin 
validitet och reliabilitet. Författarna ser egenskapandet å andra sidan som en styrka av den 
anledningen att det inte fanns någon enkät som besvarade syftet, varför det skapades en egen.  
 
En svaghet som också har kunnat konstateras var att inklusionskriterierna inte kunde följas 
upp eftersom det inte fanns en fråga i enkäten gällande om skolsköterskan faktiskt hade 
ansvar för HPV-vaccinationer. På så sätt har inte det faktiska studiedeltagandet kunnat 
kontrolleras mot det eventuella planerade bortfallet (Billhult, 2017a). För att säkerställa att 
studiedeltagandet endast kunde ske en gång, erhöll skolsköterskorna enkätlänken via e-post 
först efter att de godkänt studiedeltagande. Deras e-postadresser skrevs därefter ner för att 
förhindra att de vid nästa påminnelse skulle anmäla intresse och få ytterligare en enkätlänk. 
 
Vid enkätundersökningar finns risken för missförstånd eftersom författarna inte har 
möjligheten att förtydliga frågan för de svarande och de svar som lämnas vid öppna frågor 
kan med enkelhet misstolkas. För att få möjligheten att ta reda på de mest uppenbara 
validitets- och reliabilitetsproblemen kan en pilotundersökning med fördel utföras innan den 
verkliga studien startar (Billhult, 2017b). Detta var något som gjordes genom att enkäten 
testades på skolsköterskor från en annan kommun. Det svarsbortfall som uppstått till följd av 
en del obesvarade frågor kan bero på att i de enkäter där en del frågor inte har besvarats har 
det inte heller angivits något under den ”fria raden” sist i enkäten. Deltagandet skulle kunna 
ha ökat om frågorna inte varit tvingande, dvs. att studiedeltagare måste lämna ett svar för att 
gå vidare i enkäten, detta gör att det dock inte går att veta om frågan har missats eller valts att 
inte svara på (Ali & Skärsäter, 2017; Polit & Beck, 2017). Insamling via enkät är något som 
också kan medföra en kostnadseffektivitet för informanter och utförare (Billhult, 2017b; 
Kjellström, 2017).  
 
Författarna använde sig av bekvämlighetsurval för att få studiedeltagare som skulle kunna ha 
upplevelser och tankar kring det som svarade mot studiens syfte. Trots en låg 
generaliserbarhet av svaren, anser författarna att de kan ge en indikation på skolsköterskornas 
uppfattning, vilket är en del av studiens syfte. Det låga studiedeltagandet i den aktuella 
studien ställer författarna sig frågande till, dock med en viss förförståelse. I 
specialistutbildningen till distriktssköterska har författarna genomfört verksamhetsförlagd 
utbildning inom elevhälsan och det uppmärksammades då, på flera håll, en hög 
arbetsbelastning. Flertalet studier styrker detta påstående (Hoekstra et al., 2016) varför 
tidsbrist kan ses som en anledning till den låga studiemedverkan. En annan möjlig orsak till 
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det låga studiedeltagandet kan vara det att enkäten erhölls först när skolsköterskorna anmält 
sitt intresse och samtidigt godkände sitt studiedeltagande. Det här var något som dock inte 
stod tydligt formulerat i informationsbrevet som skickades ut varpå skolsköterskorna kanske 
förväntade sig en enkätlänk skickad direkt till sin e-post. Författarna har dock information om 
att skolsköterskorna träffas på diverse möten med jämna mellanrum varpå denna information 
borde ha kommit fram till de som grupp ändå. Det kan även ha funnits oro över att enkäten 
inte var så anonym som den utgav sig för att vara, om nu anmälan skulle ske via e-brev.  
 

För att kunna ha fått fler besvarade enkäter hade ett tillfälle till att ge information muntligt 
varit att föredra, något som författarna även önskade via VECH men som inte ansågs möjligt. 
Vid enkätundersökningar kan svarsfrekvensen även påverkas av sättet som enkäten 
tillhandahålls på. I den här studien var enkäten webbaserad vilket i sin tur kan ha lett till ett 
visst avskräckande med anledning av brist på teknisk kunskap (Billhult, 2017b).  
 

Ingen bekräftelse kom oss författare tillhanda om att påminnelse till studiedeltagarna hade 
gått ut, kanske har också VECH svarat på frågor som egentligen skulle kommit till oss som 
författare. Författarna förklarade tydligt vid varje påminnelseutskick att deltagandet var 
frivilligt samt att de hade möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan (Ali & Skärsäter, 
2017). 
 

Efter att ha sammanställt enkätsvaren uppstod funderingar kring vissa frågor och om de kunde 
ha varit utformade på annat sätt eftersom det fanns tolkningsmöjligheter. Exempelvis kan 
fråga 2 tolkas som att det som skolsköterska ska informeras om vad hen själv anser vara 
fördelarna respektive nackdelarna med vaccination. Men i själva verket avsåg författarna få 
svar på om det ska informeras om fördelar respektive nackdelar av skolsköterskan utifrån 
evidensbaserad information i yrkesrollen. 
 
På grund av det låga antalet studiedeltagare som till slut deltog i studien kan chi2-test ge 
missvisande p-värden när inte samtliga förväntade cellfrekvenser är minst fem, vilket ibland 
förekom i studien (Björk, 2015; Burke, 1977; Field, 2013). Det var många som fick förfrågan 
och information om studien som ej deltog där en av orsakerna kan ha varit att de inte ansåg 
sig passa in i inklusionskriterierna och valde bort sig själva. En annan orsak kan ha varit att de 
inte upplever HPV-vaccination som något intressant ämne att handlägga när det ännu inte 
kommit något beslut om att pojkar ska få erbjudande om HPV-vaccination. Av den 
anledningen kunde vi inte se en signifikans av populationen om det skulle visa sig finnas 
olikheter i utbildning eller yrkesverksamma år när vi inte vet vilken inställning de som inte 
deltog har till arbetet kring HPV (Billhult, 2017a). 
 



 24  

Slutsats 

Vid slutförandet av denna studie hade det ännu inte tagits beslut om huruvida pojkar ska få 
erbjudande om HPV-vaccination, men när en hög vaccinationstäckning kan leda till ett 
minskat antal cancerfall orsakat av HPV bör könsneutral vaccination vara aktuell. Det syns ett 
behov av utbildningsstöd för skolsköterskan, för att öka känslan av trygghet inför 
informationsarbetet. Detta för att vidare kunna ge adekvat information till barn och 
vårdnadshavare när ställning ska tas gällande HPV-vaccination, vilket kan komma att bli än 
mer nödvändigt om pojkar ska få erbjudande om vaccination.  
  

Utifrån resultatet i aktuell studie vore en kvalitativ studie intressant, för att på så sätt få en mer 
djupare förståelse för skolsköterskors arbete med vaccinationsinformation. Något som även 
vore av vikt att studera vidare är hur skolsköterskorna faktiskt arbetar, inte enbart vad de 
anser.  
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BILAGA 1;  ENKÄT 

 

● Vilken utbildning har du? 
 

o Ingen specialistutbildning  
o Specialistutbildning inriktning barn- och ungdom 
o Specialistutbildning inriktning distriktssköterska 
o Annan specialistutbildning, nämligen______________________________ 

 

● Hur många år har du arbetat som skolsköterska? 
 

o Mindre än 1 år 
o Mellan 1-5 år 
o Mer än 5 år 

 

● Hur många skolor arbetar du på/har du ansvar för? 
 

o 1 skola 
o 2 - 3 skolor 
o Fler än 3 skolor 

 
 
 

1. HPV-vaccin bör erbjudas till 
 

o alla barn 
o enbart flickor 
o enbart pojkar 

 
 

2. I mitt ansvar som skolsköterska ingår det att informera om vad jag anser om 
fördelarna respektive riskerna med vaccination mot HPV 

 
o Instämmer helt 
o Instämmer delvis  
o Instämmer inte alls 

 
 

3. Som skolsköterska har jag möjlighet att påverka barn eller deras 
vårdnadshavare avseende deras inställning till vaccination mot HPV 

 
o Instämmer helt 
o Instämmer delvis  
o Instämmer inte alls 

 
 
 
 

4. I dagsläget finns en efterfrågan om vaccinering mot HPV från (fler 
svarsalternativ kan anges) 
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☐ flickors vårdnadshavare 
☐ pojkars vårdnadshavare 
 

 
 

5. Information om smittvägar bör ges till 
 

o alla barn 
o enbart flickor 
o enbart pojkar  

 
 

6. Information om HPV-infektion bör ges till 
 

o alla barn 
o enbart flickor 
o enbart pojkar  

 
 

7. Information om vaccination mot HPV-infektion bör ges till 
 

o alla barn 
o enbart flickor 
o enbart pojkar  

 
 

8. Information om att HPV-vaccination ger visst skydd mot livmoderhalscancer bör 
ges till 

 
o alla barn 
o enbart flickor 
o enbart pojkar 

 
 

9. Information om att HPV-vaccination ger visst skydd mot svalgcancer bör ges till 
 

o alla barn 
o enbart flickor 
o enbart pojkar 

 
 

10. Information om smittvägar bör ges till 
 

o alla vårdnadshavare 
o enbart till flickors vårdnadshavare 
o enbart till pojkars vårdnadshavare 

 
 
 

 
11. Information om HPV-infektion bör ges till 

 
o alla vårdnadshavare 
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o enbart till flickors vårdnadshavare 
o enbart till pojkars vårdnadshavare 

 
12. Information om vaccination mot HPV-infektion bör ges till 

 
o alla vårdnadshavare 
o enbart till flickors vårdnadshavare 
o enbart till pojkars vårdnadshavare 

 
 

13. Information om att HPV-vaccination ger visst skydd mot livmoderhalscancer bör 
ges till 

 
o alla vårdnadshavare 
o enbart till flickors vårdnadshavare 
o enbart till pojkars vårdnadshavare 

 
 

14. Information om att HPV-vaccination ger visst skydd mot svalgcancer bör ges till 
 

o alla vårdnadshavare 
o enbart till flickors vårdnadshavare 
o enbart till pojkars vårdnadshavare 

 

 
 
Något övrigt som du vill tillägga? Skriv gärna här! 
 
 
 

 


