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SAMMANFATTNING 

 

BAKGRUND: Elevhälsovården skall arbeta hälsofrämjande både individuellt och på 

gruppnivå. Den skall följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och 

kroppsliga hälsa och inrikta sig på sunda levnadsvanor. En ökad förekomst av psykosomatiska 

besvär och psykisk ohälsa är synlig framförallt hos ungdomar. 

SYFTE: Att undersöka vad elever och skolsköterskor uppfattar som ett positivt och 

betydelsefullt hälsosamtal. 

METOD: Systematisk litteraturstudie. Litteraturundersökningar genomfördes i databaserna 

PubMed, CINAHL, PsychINFO och Google Scholar. 

RESULTAT: Tretton artiklar inkluderades. Studien genomfördes till största delen utifrån ett 

elevperspektiv. Hälsosamtal ansågs bra när eleverna kunde påverka innehållet. Samtalen ska 

vara elevcentrerade och väl förberedda. Vad som även ansågs vara viktigt var att eleven 

kunde tala utan att bli avbruten samt att skolsköterskan lyssnade noggrant. En varm och 

välkomnande miljö var betydelsefullt för ett positivt samtal. De skolsköterskor som i studien 

uppgav att de hade bra samtal hade stöd och förståelse av skolledningen och övrig 

skolpersonal. De hade mindre antal elever, skolorganisationens förståelse för elevhälsan samt 

en hälsoenkät. Med enkäten som utgångspunkt kunde samtalet fokuseras på de områden som 

individen tyckte var mest angeläget att tala om. 

SLUTSATS: Resultatet påvisar att hälsosamtalet ska vara elevcentrerat och planerat med god tids 

marginal för besöket med eleven. Skolsköterskan ska vara intresserad och kunna lyssna utan att 

avbryta. Samtalet ska hållas i en ostörd, lugn och trevlig miljö. För att uppnå ett idealiskt 

hälsosamtal behöver skolsköterskan förståelse och engagemang från skolledning och övrig 

personal.  
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ABSTRACT  

 

BACKGROUND: Student Health Service should work with health promotion, both 

individually and at the group level. It should monitor student progress, maintain and improve 

their mental and physical health and focus on healthy lifestyles. An increased incidence of 

psychosomatic disorders and mental illness are visible especially in adolescents.  

OBJECTIVE: To investigate what students and school nurses perceive as a valuable and 

trustworthy health consultation.  

METHOD: Systematic literature review. Literature surveys were conducted in PubMed, 

CINAHL, PsychINFO and Google Scholar.  

RESULTS: Thirteen articles were included. The study was conducted mainly from a student 

perspective. Health discussions were considered good when the students could influence the 

content. The dialogue should be learner-centered and well-prepared. What also was 

considered important was that the student was able to speak without being interrupted, and 

that the school nurse was listening carefully. A warm and welcoming environment was 

significant for a positive dialogue. The nurses in the study reported that they had good 

conversations when they had support and understanding from the school management and 

school staff. They had smaller number of students, the school organization's understanding of 

student health and a health questionnaire. With the questionnaire as a starting point the 

conversations could focus on the areas that the individual found most important to talk about.  

CONCLUSION: The results show that the health dialogue should be student-centered and 

planned with plenty of time. The school nurse should be interested and able to listen without 

interrupting. The dialogue will be held in an undisturbed, peaceful and pleasant environment. 

To achieve an ideal health consultation require the school nurse understanding and 

commitment from school management and other personnel. 
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BAKGRUND 
 

De centrala uppgifterna som hälso-och sjukvården har är att bedriva hälsofrämjande och 

preventivt hälsoarbete (HSL 1982:763). ”Skolan anses ha en viktig uppgift i samhällets 

strävan att skapa ett sunt folk med sunda vanor, jämsides med förstahandsuppgiften, att 

inpränta lärdom och kunskap” (Hammarberg, 2001, s 5). Alla barn och ungdomar har rätt till 

en preventiv elevhälsovård.”Den skall följa elevernas utveckling, värna om och förbättra 

deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor” (SFS:2010:800, kap 

14. 2 §, Socialstyrelsen, 2004). Om jämförelse görs internationellt så har Sveriges barn och 

ungdomar en god hälsa, men under senare år har framförallt en ökad förekomst av övervikt 

samt psykisk ohälsa blivit synliga som två områden som behöver observeras (Statens 

Offentliga Utredningar [SOU], 1999:137). Detta bör upptäckas och behandlas av sjukvården 

på ett så tidigt stadium som det är möjligt. Elevhälsan har unika möjligheter att göra detta 

genom hälsosamtal (SFS:2010:800) 

 

Elevhälsovården skall på samhällets uppdrag tillhandahålla vård för barn och ungdomar, den 

ska först och främst vara förebyggande och omfatta hälsokontroller samt lättare sjukvårdande 

insatser (SFS:2010:800). I elevhälsovården fungerar skolsköterskan som koordinator då hon 

måste samarbeta med övrig skolpersonal, kurator, föräldrar och även socialtjänsten (Partanen, 

2012). Enligt barnkonventionen (United Nation Children´s Found [Unicef], 1989) har varje 

barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt 

ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Hälsa 

Hälsa beskrivs i WHO`s (World Health Organisation) definition från 1948 som ett tillstånd av 

fullständigt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom. 

Det övergripande målet för WHO är att alla människor skall uppnå en så god hälsa som 

möjligt. Hälsa ses som en resurs i livet och Katie Eriksson definierar hälsa som ”ett 

sammanfört tillstånd av sundhet, friskhet och känsla av välbefinnande, men inte med 

nödvändighet avsaknad av sjukdom” (Kristoffersen, Nordvedt & Skaug, 2005, s 56). Enligt 

Dorotea Orem kan ”en människa mycket väl uppleva välbefinnande trots motgångar, sjukdom 

och sviktande funktionsförmåga” (Kristoffersen et al, 2005, s 41). 
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I Ottowadeklarationen (WHO, 1986) så framkommer det att om individen ökar sitt inflytande 

och ökar kontrollen över sin livssituation så startar en process och då kan individen 

genomföra en förändring i sitt liv, detta definieras som hälsofrämjande arbete och omfattar 

både grupp och individnivå samt samhällsnivå. I definitionen av hälsofrämjande arbete finns 

en tydlig målsättning att gagna hälsa, vilket Antonovsky (2005) skriver om i sin teori om 

salutogenes. I motsats till det patogena synsättet som inriktar sig på sjukdom fokuserar 

Salutogenes på vad som stärker och stödjer hälsa.  Antonovsky inbegriper begreppsnamnet 

KASAM (Känsla av sammanhang, Sense of Coherence, SOC, engelsk version) i sin definition 

av god hälsa där begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet är tre viktiga element. 

Skolsköterskan kan hjälpa eleverna att utforma egna strategier och tillvägagångssätt för att 

hantera olika typer av svårigheter (Antonovsky, 2005). Antonovsky understryker att 

människans känsla av sammanhang (KASAM) är avgörande för hur hon skall reagera 

konstruktivt i en påfrestande situation.  

Kommunikation 

Människor förmedlar sina tankar och känslor genom kommunikation, både genom tal och 

kroppsspråk. För att förstå eleven och utgå från dennes perspektiv på tillvaron behöver 

skolsköterskan ha ett empatiskt förhållningssätt och skapa ett kommunikativt rum som uppstår 

när individer har ett verbalt samförstånd (Holm-Ivarsson & Pantzar, 2007). För att skapa detta 

behöver skolsköterskan vara observant på barnets behov och för att påverka barnets 

motivation till att välja en hälsosam livsstil är hennes sätt att tala till barnet av stor vikt. För 

att individen skall tro att en förändring är möjlig bör skolsköterskan vända nederlag och 

misslyckanden till något positivt och uppmuntra elevens små framsteg. Detta gör att individen 

känner sig kompetent och förstådd. Holm-Ivarsson och Pantzar, (2007) skriver om 

motiverande samtal (MI) som är en samtalsmetod vilken utvecklades under 1980-talet av 

forskarna Miller och Rollnick. För att hjälpa människor till en hälsosammare livsstil så anses 

motiverande samtal vara en effektiv, evidensbaserad metod. För att få eleven att nå målet 

genom att avancera framåt i stadierna av motivation är det viktigt att skolsköterskan har rätt 

fokus i samtalet samt att hon är väl förtrogen med de olika stadierna. Möjliga lösningar blir 

synliga och samtalet ger eleven större förståelse för sina eventuella problem och spörsmål. Att 

lyssna, förstå och samarbeta med den andra parten är en avgörande och viktig beståndsdel i 

motiverande samtal för att kunna motivera till utveckling och förändring (Holm-Ivarsson & 

Pantzar, 2007).  Att vägleda är ett bra arbetssätt att hjälpa människor att lösa problem. MI är 

en förfinad form av ett vägledande arbetssätt som hjälper människor att fatta egna beslut om 
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beteendeförändring. Vid MI använder man tre grundläggande kommunikationsfärdigheter, att 

fråga, informera och att lyssna vilket är användbart för skolsköterskan under ett hälsosamtal 

(Miller & Rollnick, 2013). I en studie undersöktes effekten av MI samtal inom olika 

medicinska områden såsom viktminskning, drogmissbruk, hypertoni och högt kolesterol med 

övervägande positivt resultat (Lundahl et al., 2013). 

Skolsköterskans arbete 

För att arbeta som skolsköterska krävs det en specialistutbildning i barn och ungdom eller 

som distriktssköterska (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Skolsköterskan är frontfiguren i 

elevhälsovården och eleverna kommer i allt större utsträckning att träffa skolsköterskan 

jämfört med skolläkaren. Om eleven har problem hemma eller i skolsituationen så är det 

viktigt att detta framkommer under hälsosamtalet, därför är det angeläget att ett förtroende 

etableras på ett tidigt stadium mellan elev och skolsköterska (Gustavsson, 2009). I 

skolsköterskans arbetsuppgifter ingår vaccinationer, hälsosamtal och hälsobesök samt att vara 

disponibel genom öppen mottagning (Hillman, 2010). Den verksamhet som uppskattades 

mest av föräldrar, elever och skolpersonal var den öppna mottagningen där eleven kan träffa 

skolsköterskan utan tidsbokning (Gustavsson, 2009). Skolsköterskan har möjlighet under 

hälsobesöket att påträffa eventuella sjukdomar och hon/han kan vid detta tillfälle passa på att 

informera om hälsa och livsstil. En skolsköterska som är en professionell neutral person kan 

ge eleven möjlighet att samtala kring sin skolsituation samt sin hälsa på neutral mark 

(Socialstyrelsen, 2004). 

Hälsosamtal 

Som ett huvudtema i hälsobesöket ingår ett hälsosamtal där tillfälle ges för eleven att sätta ord 

på sina egna tankar kring sin hälsa, hemsituation samt skolsituation med skolsköterskan. 

Skolsköterskan ska enligt Socialstyrelsen ta upp följande ämnen för diskussion under 

hälsosamtalet: skolsituationen, relationer, sexualitet, fysisk aktivitet och inaktivitet, mat, 

sömn, alkohol, tobak, narkotika samt upplevd hälsa. Dessa ämnen skall vara åldersanpassade. 

(Socialstyrelsen, 2004). Det planerade hälsosamtalet hos skolsköterska har till uppgift att 

främja elevens hälsa samt upptäcka eventuella problem eller missförhållanden. 

Socialstyrelsen anser att detta samtal skall etablera en god kontakt och förtroende mellan 

skolsköterskan och eleven. Kontakten gör det lättare för eleven att vid senare tillfällen 

uppsöka skolsköterskan om behov uppstår under elevens skolgång (Socialstyrelsen, 2004). 
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Vidare skriver Socialstyrelsen att det är av stor vikt att barnet själv får möjlighet att komma 

till tals om sin egen hälsa under hälsosamtalet. Idag blir levnadsvanor allt viktigare för 

folkhälsan även elevhälsovården skall verka för sundare hälsa. I elevhälsosamtalet diskuterar 

man sambandet mellan hälsa och goda levnadsvanor. 

Övervikt och fetma 

I Sverige har idag fler barn och ungdomar övervikt och fetma än på 1980-talet. Mycket tyder 

på att problemen kommer att öka i framtiden vilket medför stora kostnader för samhället. 

Övervikt och fetma hos barn och unga medför stor risk för ohälsa. Orsakerna till detta är 

komplexa och kan relateras till vårt biologiska arv, maten vi äter och hur mycket vi rör oss. 

När det gäller barn och unga visar studier att omkring vart femte barn i yngre skolåldern är 

överviktigt och att ungefär 5% av dessa har fetma. Att identifiera skolbarn i ett tidigt skede då 

det föreligger risk för övervikt är en viktig uppgift som elevhälsovården har (Socialstyrelsen, 

2004). Nya strategier och förebyggande program behövs för att undvika att barn och unga 

utvecklar övervikt och fetma (Elinder, LS., Heinemans, N., Zeebari, Z & Patterson, E, 2014) 

Eftersom skolsköterskan har kunskap om både hälsa och kost så spelar hon/han en viktig roll i 

det förebyggande arbetet med barn och ungdomar som har tendens till övervikt och fetma 

(Sveriges Riksdag, 2013). 

Psykisk ohälsa  

”Begreppet psykisk ohälsa används i vissa sammanhang för psykiska symptom som 

visserligen kan vara mer eller mindre plågsamma för symtombäraren, men ändå inte så 

uttalade att de kan klassificeras som psykisk sjukdom”(Prio psykisk ohälsa-plan för riktade 

insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016, Regeringskansliet, s 4). Vanliga exempel på 

detta är oro, nedstämdhet, ängslan och sömnsvårigheter. ”Psykisk ohälsa kan förutom lidandet 

även ge allvarliga konsekvenser på sikt till exempel att tillgodogöra sig skolarbete och 

etablera sig på arbetsmarknaden”(Socialstyrelsen, 2013, s.8). Enligt Socialstyrelsens 

sammanställning av systematiska översikter har elevhälsovården en central uppgift att genom 

hälsoövervakning uppmärksamma de barn som visar tecken på beteende- eller 

utvecklingsproblem. 

Hedersrelaterat våld 

”Hedersrelaterat våld och förtryck utövas på olika sätt, allt ifrån subtilt psykiskt förtryck till 

synligt fysiskt våld. Själva stommen i hedersnormen är kontrollen av barn och ungas frihet 
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och sexualitet. Kontrollen innebär begränsningar i barnets livsutrymme och kan sträcka sig 

från vardagliga former av begränsningar som vilka kläder barnet vill ha på sig till socialt 

umgänge och rörelsefrihet. Även val av utbildning, arbete och giftermål ingår i hedersrelaterat 

våld” (Rädda Barnen, 2009). Skolan kan fungera som en fristad för barn och unga som utsätts 

för hedersrelaterat våld, och är en viktig plats där ungdomarna har kontakt med många olika 

vuxna personer. Däribland skolsköterskan som kan bli en värdefull person att ventilera sina 

problem med (Bremer, Brendler-Lindqvist & Wrangsjö, 2006). Vid misstanke om att ett barn 

eller en ungdom under 18 år far illa är personal inom hälso- och sjukvården skyldiga att 

anmäla det till socialtjänsten (14 kap. 1 § SoL). 

Tobak 

Tobaksberoendet grundläggs av de flesta rökare i tonåren. Därför är det viktigt med 

förebyggande insatser som eventuellt kan förskjuta rökdebuten. Genom att få de ungdomar 

som börjat använda tobak att sluta, kan detta leda till att färre vuxna röker och att skadorna av 

tobak minskar. Om insatserna bara förskjuter rökdebuten är de av värde för hälsan. Desto 

yngre personen är som tobaksdebuterar, desto större blir risken att drabbas av allvarliga 

sjukdomar och för tidig död. Eleverna ska erbjudas en tobaksfri, trygg och trivsam skolmiljö, 

helhetssynen på tobak ska vara genomtänkt (Folkhälsomyndigheten, 2002).  

Alkohol 

I Sverige ökade totalkonsumtionen av alkohol drastiskt under mitten av 1990-talet. Ökningen 

hos unga personer, upp till 25år var betydligt mer än hos äldre personer (SOU.2006:77). 

Skolsköterskan har en betydelsefull roll i att hitta barn och ungdomar som är i en riskgrupp 

samt att hon/han har kännedom på olika symtom och signaler om ett eventuellt pågående 

missbruk av alkohol och droger. 

Problemformulering 

Författarna till denna studie anser att kontakten med eleven och därigenom hälsosamtalet är 

en viktig grund för att på ett tidigt stadium upptäcka problem och ohälsa som kan motverkas 

vilket stöds av Socialstyrelsens riktlinjer. Hammarberg (2001) anser att skolan har en viktig 

uppgift att undervisa och informera om sunda levnadsvanor. Med anledning av detta är det 

viktigt att hälsosamtalet utförs professionellt och håller god kvalitet. Utifrån vår erfarenhet av 

verksamhetsförlagd undervisning (VFU) inom elevhälsovård så saknas det tydliga riktlinjer 

för hur ett bra hälsosamtal skall se ut. Ett exempel från VFU är att hälsosamtalen kunde 
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variera från att skolsköterskan gick igenom hälsoenkäten utan att ställa några ingående frågor, 

till att fråga eleven om dennes livssituation och upplevd hälsa. På en del skolor delades 

hälsoenkäten ut innan hälsosamtalet ägde rum med följd att eleven fick mer tid att reflektera 

över frågorna. På andra skolor så fyllde eleven i enkäten på plats tillsammans med 

skolsköterskan. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad elever och skolsköterskor uppfattar som 

ett positivt och betydelsefullt hälsosamtal. 

Frågeställningar 

1. Vad är ett positivt och betydelsefullt hälsosamtal utifrån ett elevperspektiv? 

2. Vad är ett positivt och betydelsefullt hälsosamtal och hur skall ett sådant genomföras 

utifrån skolsköterskors perspektiv? 
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METOD 

Design 

Studien är en systematisk litteraturstudie.  Designen valdes med syfte att få ett brett perspektiv 

på elevers hälsosamtal både i Sverige och andra länder. 

Urval 

För att se om det fanns tillräckligt med underlag för den här studien gjordes en pilot 

undersökning tillsammans med en bibliotekarie. Sökningen gav tillräckligt med underlag för 

det valda syftet. Ytterligare sökningar gjordes i flera databaser med andra sökord. Sökorden 

som användes var en kombination av vedertagna MeSH-termer och fritext. Sökningen finns 

redovisad i bifogad tabell (tabell 1). De databaser som användes i sökningen var PubMed, 

CINAHL,Google Scholar och PsychINFO. Artiklarna fick ej vara äldre än 15 år. 
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Tabell 1 . Sökstrategier 

Databas Sökning Sökord Utfall Lästa 

abstract 

Utvalda 

PubMed # 1 Health interview 95018 0 0 

PubMed # 2 Health interview, 

School 

23625 0 0 

PubMed # 3 Health interview, 

School nurse 

2464 0 0 

PubMed # 4 Health interview,School nurse 

School  children 

423 0 0 

Google 

Scholar 

# 5 Health interview, 

School nurse 

858000 12 3 

PubMed #6 School health nurse, 

 health promotion, health dialogue 

19 4 2 

Google 

Scholar 

#7 School health nurse, 

health promotion, health dialogue 

61400 0 0 

CINAHL #8 School health nurse,  

health promotion, health dialogue, adolescent 

1 1 1 

CINAHL #9 “Health dialogue”, “School nurse” 7 4 2 

PsycINFO #10 School health nurse, school dialogue 146 5 4 
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Inklusionskriterier  

Både kvalitativ och kvantitativa artiklar samt avhandlingar inkluderades i studien. 

Inklusionskriterier för sökningarna var att artiklarna inte skulle vara äldre än 15 år 

och vara skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna skulle ha publicerats i vetenskapliga 

tidsskrifter samt vara lättillgängliga i fulltext. 

Etiska överväganden 

I systematiska litteraturstudier bör etiska överväganden göras, både gällande urval samt hur 

resultatet presenteras (Forsberg & Wengström, 2003). I de artiklar som redovisas i resultatet 

har inget lagts till, tagits bort eller ändrats. 

Bearbetning/analys 

Urval gjordes genom att läsa abstrakt och rubriker som var adekvata till studien. Utifrån 

studiens frågeställningar blev sökorden kraftigt begränsade vilket resulterade i ett lågt antal 

relevanta studier n=13. Den primära sökningen gjordes i Pubmed. I Google Scholar gjordes 

två sökningar. I den första sökningen användes två söktermer vilket gav ett mycket brett utbud 

då sökningarna inkluderade även andra områden än det medicinska. En andra sökning gjordes 

med en utökning med tre sökord vilket genererade ett något mindre antal träffar där de flesta 

redan funna artiklar redovisades. I Cinahl hittades en artikel som inte fanns med i Pubmed. I 

PsycINFO hittades en relevant artikel. Efter datainsamlingen lästes de 13 artiklarna i sin 

helhet och granskades kritiskt av de båda författarna var för sig. En av artiklarna exkluderades 

då denna var en litteraturstudie med redan inkluderade artiklar för denna studie. Endast en av 

artiklarna svarade på båda frågeställningarna, åtta artiklar beskrev hälsosamtalet med 

utgångspunkt från eleven. Två av artiklarna behandlade skolsköterskans roll. 

Granskningen genomfördes med utgångspunkt i de kvalitetsgranskningsprotokoll som 

presenteras av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Eftersom både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderades i studien, användes ett granskningsprotokoll av båda 

typerna. Protokollen modifierades av författarna så att de skulle passa studien, vilket 

rekommenderas av Willman et al., (2011). Varje fråga i granskningsprotokollet som 

genererade ett positivt svar erhöll ett poäng. Ett negativt eller ofullständigt svar gav noll 

poäng, 10-15 poäng gav hög kvalitet på studien, 5-10 poäng gav medel kvalitet och 0-5 poäng 

gav låg kvalitet. Artiklarna delades upp i kvantitativa och kvalitativa studier. Studien 

redovisas i respektive tabell i bokstavsordning. 



10 
 

Kvalitativa studier 

Författare 

År 

Land 

Syfte Design Deltagare 

Bortfall 

Resultat Kvalit

et 

Borup, I. 

 

2002 

 

Danmark 

Att nå en djupare 

förståelse för lärande 

processer som sker 

inom en regelbunden 

hälsodialog mellan 

elev och 

skolsköterska. 

Kvalitativ  

Semistrukturerade 

Intervjuer 

N=8 Hälsosamtalet  

har inflytande på 

eleven om 

dialogen är 

stödjande och det 

finns gott om tid 

till att samtala. 

Medel 

Clancy, A., 

Svensson, T.   

 

2010 

 

Norge 

Att beskriva och 

reflektera över hur 

ett urval av 

sköterskor, föräldrar, 

ungdomar upplevde 

konsultationen inom 

barn och 

elevhälsovården. 

Kvalitativ studie 

Intervjustudie 

N=20 Förtroende och 

ärlighet är en 

förutsättning för 

en god relation 

och ett bra 

samtal. 

Medel 

Clausson, E., 
Peterson, K., 
Berg, A. 
 
2003 

 

Sverige 

Undersöka 
skolsköterskors 
uppfattning om 
skolbarns hälsa samt 
påverkande 
dokumentationsfakto

rer 

Semistrukturerad 
intervju 
studie/doktorsavh

andling 

N=12 Skolsköterskorna 
såg en försämrad 
hälsa hos elever; 
särskilt flickor i 
socioekonomiskt 
utsatta områden. 
Skolmiljö och 
familjerelationer 
påverkade hälsan.  

Hög 

Johnsson, A., 

Ehnfors, M 

 

2006 

 

Sverige 

Syftet med denna 

studie var att  

beskriva 

förutsättningarna för 

en  

mental 

hälsofrämjande 

dialog  

med skolsköterskan 

från  

elevernas perspektiv 

Kvalitativ 

intervjustudie 

N=26 En av de 

viktigaste 

uppgifterna för 

skolsköterskan är 

att främja  

hälsa. En bra 

dialog är ett sätt  

att främja psykisk 

hälsa och  

hälsosamtal sker 

varje  

gång en elev och 

sjuksköterskan 

har  

ett möte. 

Medel 

Golsäter,M., 

Sidenvall,B., 

Lingfors, H., 

Enskär,K. 

 

2011 

 

Sverige 

Att beskriva och 

utforska ungdomars 

och skolsköterskor 

uppfattning av att 

använda en 

hälsoenkät  i ett 

hälsosamtal. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

N=29 

ungdomar 

N=23 

sköterskor 

Hälsoenkäten var 

ett bra instrument 

för att få struktur 

på hälsosamtalet. 

När den användes 

konkretiserades 

individens hälsa 

och livsstil och 

då öppnades en 

dialog för att tala 

om livsstilsval 

och hälsa. 

Medel 
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Golsäter,M., 

Sidenvall,B., 

Lingfors, H., 

Enskär,K. 

 

2012 

 

Sverige 

Att undersöka 

och beskriva 

innehållet i och 

verbal interaktion 

i hälsosamtalet 

mellan elever och 

skolsköterskor. 

Kvantitativ  

Deskreptiv design 

N=24 Eleverna framhöll 

att det var viktigt 

att tiden för 

hälsosamtalet var 

väl tilltagen. 

Resultatet visade 

att det var 

skolsköterskorna 

som samtalade 

mest. 

Medel 

Golsäter,M. 

 

2012 

 

Sverige 

Hälsosamtal som 

metod att främja 

barns och 

ungdomars hälsa: 

en utmanande 

uppgift. 

Kvalitativ 

fokusgrupp 

interjuer 

74 elever, 23 

skolsköterskor, 

14 

sjuksköterskor 

Eleverna ansåg att 

de bästa 

hälsosamtalen var 

de som var väl 

förberedda och 

elevcentrerade. 

Hög 

Lightfoot, J, 
Bines, W, 
 
 2000 
 
England 

Identifiera 
skolsköterskans 
roll i mötet med 
eleven. 

Kvalitativ 

Semistrukturerad 
intervju  

N=78 Den primära rollen 

som skolsköterskan 

hade var att vara 

hälsorådgivare åt 

elever, föräldrar 

och lärare. 

Medel 

Reuterswärd,M 

Lagerström,M. 

2009 

 

Sverige 

 

Att undersöka 

skolsköterskans 

arbetsvilkor  för 

hälsofrämjande 

arbete för elever 

mellan 13-15 år. 

Kvalitativ, 

Semi- 

Strukturerad studie 

N=8 

Bortfall: 4  

Skolsköterskorna 

önskade bättre 

förståelse från 

skolledningen för 

sitt arbetet. Tre 

viktiga aspekter är 

organisation, stöd 

och kunskap för väl 

fungerande arbete. 

Låg 
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Kvantitativa studier 

Författare 

År 

Land 

Syfte Design Deltagare 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Borup, I. 

 

 

2000 

 

Danmark 

Hur miljön inverkar 

på ett bra 

hälsosamtal 

Randomiserad 

kluster studie 

N=4046 Eleverna ansåg att 

miljön var viktig vid 

hälsosamtalet samt 

att skolsköterskan 

lyssnade 

uppmärksammat. 

Hög 

Borup, I, 

Holstein, B. 

 

2004  

 

Danmark 

 

Hur elever från 

olika sociala klasser 

använder sig av 

elevhälsovårdens 

tjänster 

Kvantitativ 

Enkätstudie 

 

N=5205 Elever från 

Socioekonomiskt 

utsatta områden 

använde sig oftare 

av skolsköterskans 

tjänster än de elever 

från högre social 

klass. 

Medel 

Borup, I., 

Holstein, B. 

 

2006 

 

Danmark 

Att undersöka 

skolelevers respons 

på hälsosamtalen 

Tvärsnitts- 

studie 

N=5257 

Bortfall: 52 

Hälften av de yngre 

eleverna 

reflekterade över  

hälsosamtalet. De 

talade med en 

förälder och följde 

skolsköterskans råd. 

Låg 

Borup, I., 

Holstein, B. 

 

 2010 

 

Danmark 

Hur normalviktiga 

och överviktiga 

elever följer 

skolsköterskan 

hälsoråd. 

Enkätstudie N=5205 

Bortfall; 624 

Överviktiga elever 

funderade mer på 

hälsosamtalet än de 

normalviktiga 

eleverna. 

Medel 
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RESULTAT 
Syftet med studien var att undersöka vad elever och skolsköterskor uppfattar som ett positivt 

och betydelsefullt elevhälsosamtal. Resultatet presenteras i fyra innehållskategorier: 

hälsosamtal ur ett elevperspektiv, hälsosamtal ur skolsköterskans perspektiv, 

skolorganisationens förståelse för elevhälsan, hälsoenkät som verktyg. Dessa kategorier 

valdes i enlighet med syftet samt det mest utmärkande resultatet ur skolsköterskans 

perspektiv. 

Hälsosamtal ur ett elevperspektiv 

I resultatet framkommer att eleverna tyckte att delaktighet och miljö är viktiga områden som 

påverkar hälsosamtalet positivt och betydelsefullt. 

 Delaktighet 

Elever framhåller att det är av stor vikt att skolsköterskan och eleven har en förtroendefull 

relation, då kan eleverna öppna sig och tala om eventuella problem både hemma och i skolan 

(Borup & Holstein, 2004: Clancy & Svensson, 2010). Detta kan även ses i Borup´s (2002) 

studie om hälsosamtalet där eleverna betonade att delaktighet var viktigt och de såg 

skolsköterskan som en förtrogen vuxen samt hälsoexpert. De upplevde hälsosamtalet som bra 

när de kunde påverka innehållet och när de kunde tala om deras problem utan att bli avbrutna. 

De ansåg också att det var viktigt att skolsköterskan lyssnade noggrant och frågade om 

elevens hälsa samt gav bra råd. Ina Borup (2002) framhäver vikten av att skapa ett 

kommunikativt rum, så att eleven känner tillit och förtroende och kan öppna upp och förmedla 

eventuella problem som skolsköterskan kan hjälpa till med. Det framkom att eleverna 

upplevde att samtalet var bra när skolsköterskan lyssnade mer och talade mindre så att eleven 

fick komma till tals under hälsosamtalet. Även Golsäter (2012) får liknande resultat i sin 

avhandling där eleverna ansåg att de bästa hälsosamtalen var de som var väl förberedda och 

elevcentrerade. För att eleven skall känna sig delaktig och aktiv i hälsosamtalet måste den 

professionella skolsköterskan se eleven som kompetent att ta de rätta besluten i sin egen hälsa.  

Miljö 

Miljön och atmosfären där hälsosamtalet sker har stor betydelse för hur framgångsrikt 

hälsosamtalet blir (Borup, 2000). När skolhälsovårdens lokaler upplevdes som varma, 

välkomnande och ostörda blev förutsättningarna bättre för att nå ett framgångsrikt hälsosamtal 

(Arnesdotter, 2008). 



14 
 

Hälsosamtal ur skolsköterskans perspektiv 

Genom att få tillit och förtroende kan skolsköterskan få många betydelsefulla upplysningar av 

eleven (Clancy & Svensson, 2010). Det kan t.ex vara att eleven inte mår bra, blir mobbad 

eller har problem hemma (Clausson., Peterson & Berg, 2003). 

Rollen som skolsköterska 

I studien av Lightfoot och Bines (2000) anses att skolsköterskans primära roll är att vara 

hälsorådgivare åt elever, föräldrar och lärare. Fyra centrala delar av den nuvarande 

skolsköterskans roll identifierades; skydda hälsan och välfärden hos barn, vara 

hälsofrämjande, en förtrogen vuxen, och familjestöd. Föräldrarna förväntade sig att 

skolsköterskan hade en skyddande roll för sina barns hälsa och att hon/han var en potentiell 

källa för information, råd och stöd. För att elevens integritet och dennes livsstil skulle 

respekteras så balanserade skolsköterskorna mellan att diskutera olika aspekter av 

levnadsvanor och hälsosamma livsval. Golsäter, Sidenvall, Lingfors och Enskär (2011)  

betonar i sin studie att skolhälsovårdens primära uppgift är att befästa den fysiska och mentala 

hälsan genom att rekommendera en hälsosam livsstil. För att en förändring skall ske till det 

bättre behöver skolsköterskan stödja eleverna att ta kontroll över sin hälsa och skapa ett 

tillitsfull, öppet klimat så att eleverna känner sig respekterade och delaktiga. För att nå 

resulterande förändringar och hälsosamma reflektioner behövs en framgångsrik hälsodialog.  I 

Reuterswärd och Lagerströms studie (2009) framkom att de skolsköterskor som hade ansvaret 

för färre elever, hade mer disponibel tid till hälsofrämjande arbete både individuellt samt 

generellt i skolan. 

 Skolsköterskorna behöver förståelse av skolledningen för sitt arbete för att kunna hjälpa 

eleverna att göra hälsosamma val under skolgången. Skolsköterskan är beroende av ett bra 

samarbete med de andra yrkeskategorierna i skolan för att hennes arbete ska kunna 

genomföras (Borup, 2002). I Morbergs studie (2012) så poängterade de deltagande 

skolsköterskorna vikten av individuellt stöd i professionen som skolsköterska för att stärka 

dem i deras ensamma situation. Skolsköterskorna upplevde en sårbarhet när det gällde svåra 

beslut samt i vissa akuta situationer då arbetet som skolsköterska är ensamt i professionen. I 

vissa situationer är det bra att ha en kollega att ventilera ärenden med, och då är saknad efter 

en kollega stor i sådana sammanhang. 
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Skolorganisationens förståelse för elevhälsan 

Om skolorganisationen har förståelse och kunskap om skolsköterskans expertis och 

profession förstår de att ge henne tillräckligt med tid, som kan läggas på hälsoförebyggande 

åtgärder i skolan men framförallt på elevsamtal däribland hälsosamtal (Reuterswärd & 

Lagerström, 2009). Detta är betydelsefullt för både elev och skolsköterskan då hennes arbete 

blir mindre stressrelaterat samt att eleverna får mer utrymme. 

 

Skolsköterskans arbete är för många inom skolorganisationen oklart och många timmar av 

sköterskans arbete går till att delta på onödiga möten. En förutsättning för hälsofrämjande 

aktiviteter är att övrig personal på skolan har en positiv inställning till detta. I Reuterswärds 

och Lagerström´s studie (2009) framkommer det att det är svårt att jobba med förebyggande 

elevhälsovård om skolans rektor är ointresserad av ämnet. I en avhandling av Morberg (2008) 

visade resultatet att skolsköterskorna upplevde att de flesta yrkeskategorier i skolan hade ett 

bristande intresse för skolsköterskornas arbete och en liten kunskap om deras kompetens. De 

hade svårt att förstå värdet av skolsköterskornas arbete och de regler och lagar som de arbetar 

under. Skolsköterskorna i studien upplevde begränsad tillhörighet till övrig personal i skolan. 

Deras kompetens var mest uppskattad vid komplicerade situationer som t.ex. svåra 

elevvårdsärenden. Det som karaktäriserade skolsköterskans arbete enligt övrig skolpersonal 

var det traditionella uppgifterna av medicinsk karaktär. Det är viktigt anser Borup och 

Holstein (2004) att skolledningen och all skolpersonal är intresserade och engagerade i 

hälsofrämjande arbete/klimat i skolan. Detta främjar skolsköterskans arbete med hälsosamtal. 

Elevhälsovården måste vara synlig i skolmiljön. För att vara synlig måste skolsköterskan visa 

sitt hälsoarbete utåt och bli känd för detta. Eleverna och lärarna måste ha någon form av 

kunskap och erfarenhet samt förtroende för skolsköterskans arbete för att använda hennes 

expertis (Borup, 2002). Eftersom skolsköterskan har tillhörighet både i hälso- och sjukvården 

och inom utbildningsväsendet så kan det vara svårt att få förståelse samt att få utrymme för 

sitt arbete i skolan. Lärarnas pedagogiska arbete kan ha tendens att få större uppmärksamhet 

och legitimitet än skolsköterskans hälsoarbete. Faktorer som stärker skolsköterskans position i 

skolan är kunskap om enskilda elevers hälsosituation samt deras professionella tystnadsplikt 

(Golsäter, 2011). Elever har betonat att den professionella tystnadsplikten är en förutsättning 

för att eleverna skall våga öppna sig, och ses som en premiss under hälsosamtalet (Clausson, 

2003).  
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Hälsoenkäten som ett verktyg  

Elevhälsoenkäten tillkom på initiativ av Svenska skolläkarföreningen och i samverkan med 

Riksföreningen för skolsköterskor och Statens folkhälsoinstitut 2009/10. I hälsoenkäten får 

eleverna skatta sin egen hälsa, trivsel med livet och ange hur ofta de har olika somatiska och 

psykiska besvär. De får även ange hur nöjda de är med den egna kroppen och vikten. 

Hälsoenkätens betydelse kan sammanfattas som det verktyg som ger struktur på hälsosamtalet 

och öppnar upp en dialog om elevens hälsa och livsstil. Genom att diskutera runt frågor som 

känns viktiga för eleven kan samtalet bli nyanserat och vidareutvecklas till de eventuella 

problem som eleven har. Genom enkätens frågor kan ämnen beröras som kan vara svåra att 

diskutera vid ett vanligt samtal med skolsköterskan. Som t.ex. frågor om droger och 

viktproblem. 

Många skolsköterskor i Sverige upplever hälsosamtalet som ett viktigt verktyg för att etablera 

hälsa hos den enskilda eleven (Arnesdotter 2008). 

I en artikel av Golsäter (2011) beskrivs hälsoenkäten som ett bra instrument för att få struktur 

på hälsosamtalet. När den användes konkretiserades individens hälsa och livsstil och då 

öppnades en dialog upp där man kunde tala om dessa. Ur skolsköterskornas perspektiv 

framkom det att de fick en ökad förståelse för individens egen uppfattning om sin hälsa och 

vilka faktorer som påverkar den. Det beskrevs som en effekt av användandet av hälsoenkäten. 

Med enkäten som utgångspunkt kunde samtalet fokuseras på de områden som individen 

tyckte var mest angeläget att tala om. En nackdel med hälsoenkäten var att skolsköterskan 

periodvis under hälsosamtalet blev så fokuserad på att bedöma enkäten så att eleven kände sig 

bortglömd.  
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultatet 

Hälsosamtalet ansågs positivt och betydelsefullt när eleverna kunde påverka innehållet. 

Samtalen ska vara elevcentrerade och väl förberedda. Det som även ansågs vara viktigt var att 

eleven kunde tala utan att bli avbruten samt att skolsköterskan lyssnade noggrant. En varm 

och välkomnande miljö var betydelsefullt för ett positivt samtal. De skolsköterskor som i 

studien uppgav att de hade bra samtal hade stöd och förståelse av skolledningen och övrig 

skolpersonal. De hade mindre antal elever, skolorganisationens förståelse för elevhälsan samt 

använde sig av en hälsoenkät. Med enkäten som utgångspunkt kunde samtalet fokuseras på de 

områden som individen tyckte var mest angeläget att tala om. 

Resultatdiskussion 

Resultatet från denna studie bygger till största delen på material utifrån elevperspektivet. Åldern 

på eleverna i studierna varierade mellan elva och femton år. Studien visar på att eleverna 

efterfrågar ett elevcentrerat hälsosamtal där de får känna sig delaktiga och respekterade samt 

att de får möjlighet att redogöra för och reflektera över sin egen hälsa (Borup, 2000; 

Arnesdotter, 2008). Detta kan jämföras med Barnkonventionens riktlinjer där man skriver att 

varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. 

Skolsköterskan ska avsätta gott om tid vid ett hälsosamtal (Golsäter, Sidenvall, Lingfors & 

Enskär, 2012). I Golsäters avhandling (2012) framkommer det att eleverna tycker att det är 

viktigt att få diskutera och själva komma till tals vilket helt är i linje med Socialstyrelsens 

riktlinjer. För att få ett bra hälsosamtal ska skolsköterskan kunna lyssna utan att avbryta 

(Golsäter, 2012).  

 

De framkommer också av studierna att eleverna uppskattade att skolsköterskan hade förberett 

sig innan hälsosamtalet genom att läsa igenom elevens ifyllda frågeformulär (Golsäter, 2012). 

Det ansågs positivt att skolsköterskan lyssnade aktivt i hälsosamtalet och informerade om 

hälsofrämjande åtgärder som eleven själv kan åstadkomma i sitt liv (Borup, 2000). 

Ungdomarna uttryckte att en omfattande enkät gjorde det möjligt för skolsköterskan att förstå 

deras situation och vanor (Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär, 2011). Då skolsköterskan 

förstår elevens känsla av sammanhang (KASAM) kan hon hjälpa eleven med deras egna 

resurser och relationer till andra. Detta kan stärka eleven att hantera påfrestande situationer i 

livet (Antonovsky, 2005). När eleverna fick välja ut vilka frågor de tyckte var viktiga att 
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samtala om blev dialogen känsligare. Hälsosamtalet blev mer betydelsefullt och eleven fick ut 

mer av dialogen. När enkäten besvarades innan hälsobesöket fanns det tid att reflektera och 

svara på frågor på områden där det fanns funderingar och oro. Detta upplevdes som en fördel 

av både elev och sköterska (Borup, 2002). Öppna frågor ansågs positivt därför de gav 

möjlighet till att diskutera känsliga ämnen t.ex. vikt (Golsäter et al., 2011). I Danmark har 

man provat att hålla hälsosamtalet i grupp, eleverna fick där träffa skolsköterskan i en 

kamratgrupp. Eleverna var då bekvämare och pratade mer öppet, barnen inspirerade varandra 

att lära sig mer om hälsa.  

Det är av stor vikt att skolsköterskan kan tolka det tysta budskap som vissa elever ger, subtila 

signaler på att eleverna behöver hjälp med bakomliggande problem. (Borup, 2002). Enligt 

Johansson och Enfors studie (2006) var det betydelsefullt att skolsköterskan var ärlig och 

personlig i hennes handlingar mot eleverna. Det var ett sätt att visa respekt och jämlikhet på 

tyckte eleverna. Hon uppfattades också som en vuxen förebild för eleverna. Miljön där 

samtalet hålls bör vara varmt och välkomnande utan störande moment (Borup, 2000). Det var 

viktigt för eleverna att känna förtroende vilket ledde till att de kände sig fria att delge mer 

personliga tankar och eventuellt söka stöd hos skolsköterskan om behov skulle uppkomma 

senare. Om inte elevens behov och önskningar är i fokus riskeras hälsosamtalets potential att 

förloras eller ha motsatt effekt (Söderbäck, 2014). 

En bra strategi för skolsköterskan är att etablera en god relation med eleven så att eleven 

känner förtroende och vill komma tillbaka och samtala (Golsäter et al., 2011). Det är av stor 

vikt att elevens önskningar och behov kommer i första hand så att inte hälsosamtalet blir en 

övergripande hälsorådgivning (Hillman, 2010). Elevhälsans öppna mottagning är att föredra 

där eleverna fritt får uppsöka skolsköterskan för stöd och rådgivning. Där finns en 

professionell neutral vuxen som har kompetens att se helheten kring varje elev. Vilket stöds 

av Katie Eriksons och Dorotea Orems omvårdnadsteorier där hälsa ses som en resurs i livet 

och en känsla av välbefinnande trots motgångar i livet. Det är inte ovanligt att eleven 

uppsöker skolsköterskan för mindre åkommor men att det i bakgrunden kan finnas större och 

svårare problem (Bramhagen & Carlsson, 2013). Eleven kan få hjälp att utarbeta egna 

tillvägagångssätt för att hantera olika typer av svårigheter (Antonovsky, 2005). Ett bra 

redskap för skolsköterskan är att använda sig av motiverande samtal, en metod som 

utvecklades av forskarna Miller och Rollnick (2013). Detta i enlighet med Holm-Ivarsson och 

Pantzar (2007) som beskriver hur det kommunikativa rummet uppstår när individer har ett 

verbalt samförstånd. Skolsköterskan ska tänka på att avsätta tillräckligt med tid för 

hälsobesöket. För lite tid medför stress för skolsköterskan vilket kan leda till felaktiga signaler 
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gentemot eleven. I studien av Borup (2000) berättar en elev om ett dåligt hälsosamtal där 

eleven upplevde att skolsköterskan var ointresserad och ofta tittade på klockan. Ett för kort 

besök kan hindra eleven att framföra angelägna problem och frågeställningar.  Det är också 

viktigt att skolsköterskan är medveten om att inte bli för fokuserad på själva enkäten så att 

hon glömmer bort att hon har en elev framför sig som vill ha uppmärksamhet. Enkäten skall 

vara ett verktyg för att kunna ha struktur på samtalet och inte ett hinder i kommunikationen. 

 

En mycket viktig aspekt som inte framkommer av författarnas frågeställningar är 

familjesituationen, som är en avgörande faktor för elevens hälsa. I studien av Clausson (2003) 

tar man upp att elevens livskvalitet och välbefinnande har sitt ursprung i familjen. Därför är 

det viktigt att skolsköterskan har en väl fungerande relation med elevens familj, de har 

tillsammans en unik möjlighet att främja hälsa hos eleverna. Att involvera familjemedlemmar 

och fokusera på hela familjen som en enhet, med fokus på både individen och familjen 

samtidigt är extra viktigt när man arbetar med elevers psykosociala problem. I samma studie 

tar man upp att det kan vara ett dilemma om vad man ska skriva i journalen med tanke på att 

den skall följa eleven till gymnasiet. Det kan vara känsliga saker som undersökts,  

psykosociala problem eller etiska problem. En rädsla för att risken att stigmatisera och/eller 

att manifestera potentiella problem uttrycktes av skolsköterskorna i studien. Skolans ledning 

och övrig personal inom skolan behöver på många håll öka sin förståelse och acceptans för 

skolsköterskans arbete och profession. Detta upplevs och tas upp som en brist i flera studier 

(Reuterswärd, 2010; Morberg, 2008; Clausson, 2003). 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad som upplevs som ett positivt och 

betydelsefullt hälsosamtal. Undersökningen avsåg vad både elever och skolsköterskor ansåg 

som ett adekvat samtal. Den inledande litteratursökningen gjordes tillsammans med en 

bibliotekarie. Sökningen gav tillräckligt med underlag för det utvalda syftet. Ytterligare 

sökningar gjordes i flera databaser med andra sökord. Sökningarna genomfördes i PubMed, 

Cinahl,  Google Scholar och PsychINFO  Det var ett lågt antal artiklar som stämde utifrån 

syftet och frågeställningarna. Efter att abstracts lästs valdes nitton artiklar bort då de inte 

motsvarade syftet. Sju artiklar var inte tillgängliga och kunde inte läsas i full text och utgick 

av den anledningen. Försök med variationer av olika sökord och kombinationer gav träffar på 

samma artiklar. Dock genomfördes sökningen tillsammans med en bibliotekarie för att öka 

kvantiteten av artikelsökningen. Artiklar som inte var tillgängliga uteslöts ur studien. Då 
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utbudet av antalet artiklar var lågt användes artiklar av både kvantitativ och kvalitativ metod 

som höjer kvaliteten på studien. De kvalitativa artiklarna gav en intressantare helhetsbild över 

resultatet och det ger en djupare förståelse för syftet. Nackdelen med de kvalitativa artiklarna 

var ett lågt deltagande som gör det svårare att generalisera resultatet. De kvantitativa 

artiklarna har högt deltagarantal varför resultatet känns mer tillförlitligt. En svaghet i studien 

är ett lågt antal artiklar samt att flera artiklar är skrivna av samma författare. 

Granskningsmallarna som användes i denna studie var en justerad version av Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011). Då den ursprungliga versionen inte fullt ut motsvarade studiens syfte 

justerades granskningsmallen genom att vissa frågor valdes bort. Artiklarna granskades av 

båda författarna för att säkerhetsställa att artiklarna uppnådde önskad kvalitet. Författarna 

själva bestämde den poängindelning som graderade artiklarna och risken med detta kan vara 

att artiklarna har fått en felaktig låg eller hög kvalitet. För att minska risken för felbedömning 

så granskades artiklarna separat av båda författarna. Då syftet var att studera olika länders 

erfarenhet av hälsosamtal gjordes sökningar globalt. Dock visade resultatet att Sverige och 

Danmark var mest framträdande på detta område. Resultaten från de båda länderna hade 

många gemensamma likheter både i elevperspektivet och skolsköterskeperspektivet.  

Slutsats 

Resultatet i studien visar att elever upplever ett bra hälsosamtal när samtalet är väl förberett 

och elevcentrerat. Skolsköterskan ska lyssna och inte avbryta men även ställa frågor runt 

elevens hälsa och ge god hälsoinformation. Både elever och skolsköterskor uppskattar en 

lugn, ostörd och välkomnande miljö att hålla hälsosamtalet i. 

 

Yrket som skolsköterska 

Skolsköterskor har begränsade möjligheter att utveckla och utöva sitt arbete i och med att de 

är ensamma i skolan i sin profession med en otydlig professionell roll. Den blir inte alltid 

förstådd av övrig personal i skolans värld. För att stärka och utveckla rollen som skol-

sköterska behövs en organisatorisk tydlighet samt kompetensutveckling och en kunskap hos 

de tvärprofessionella inom elevhälsan. Skolsköterskans arbete behöver synliggöras och 

framhävas och detta åligger rektorn som är ytterst ansvarig för skolans arbete. På de flesta 

skolor är skolsköterskan ensam i sin profession. Ett sätt att utveckla hälsofrämjande arbete 

skulle kunna vara att stödja skolsköterskan med handledning och ett fysiskt mentorskap. 

Vår förhoppning är att det i framtiden satsas mer pengar och resurser på skolsköterskans 

arbete. Skolsköterskan kan vara en skyddande faktor för psykisk hälsa och fungerar som en 
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viktig vuxen förebild åt eleverna. Han/hon har en betydelsefull huvudroll under elevens 

skoltid. 

Projektets betydelse 

Dessa resultat kan bidra till att öka kunskapen om ett bra hälsosamtal. Genom att skapa en 

förtroendefull relation mellan eleven och skolsköterskan ges stor möjlighet att tidigt upptäcka 

hälsoproblem och förbättra skolgången för eleven. Att fånga upp elever med problem i ett 

tidigt stadium och ge stöd och hjälp så att de kan slutföra sin utbildning och komma ut i 

arbetslivet är både samhällsnyttigt och samhällsekonomiskt. Mer forskning och kunskap 

behövs inom området. Detta vinner både eleven och samhället på. 
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Bilaga 1 

Granskningsmall, kvantitativa metod 

Fråga Ja Nej Vet ej 

Är metodvalet beskrivet?    

Är studiens syfte tydligt beskrivet?    

Är deltagarnas demografiska fakta 

beskrivna? 

   

Är inklusionskriterier beskrivna?    

Är exklusionskriterierna beskrivna?    

Är inklusionskriterierna adekvata?    

Är exklusionskriterierna adekvata?    

Är urvalsförfarandet beskrivet?    

Är urvalet representativt?    

Är bortfalls analysen beskriven?    

Är bortfalls storleken beskriven?    

Är den statistiska metoden adekvat?    

Finns det ett etiskt resonemang?    

Är instrumenten valida?    

Är intrumenten reliabla?    

Är resultatet generaliserbart?    

Kan resultaten tillämpas i den kliniska 

verksamheten? 

   

Är studiens resultat tillförlitliga?    
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Bilaga 2 

Granskningsmall, kvalitativ metod 

Fråga Ja Nej Vet ej 

Är metodvalet beskrivet?    

Är studiens syfte tydligt beskrivet?    

Är deltagarnas demografiska fakta 

beskrivna? 

   

Är kontexten presenterad?    

Finns det ett etiskt resonemang?    

Är urvalet relevant?    

Är urvalet strategiskt?    

Är datainsamlingen tydligt beskrivet?    

Är analysen tydligt beskriven?    

Är resultatet logiskt, begripligt?    

Råder datamättnad?    

Råder analysmättnad?    

Redovisas resultatet klart och tydligt?    

Redovisas resultatet i förhållande till en 

teoretisk referensram? 

   

Genereras teori?    

Verkar resultatet rimligt?    
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Bilaga 3 

 

 

   

 

HÄLSOFRÅGOR I 7: AN 

  

Namn: Personnummer: 

 

 

Detta fyller skolsköterskan i: 

Datum för hälsosamtalet:  

 
Längd:               cm Vikt:                  kg BMI: Kön: 

 

 

 

Sätt ett kryss i rutan som passar in på dig 

 

ARBETSMILJÖ 

1. Jag tycker att… mycket bra bra 

 

varken bra 

eller dålig/a 

dålig/a mycket 

dålig/a 

a. klassrummen är       

b. toaletterna är       

c. skolgården är      

d.  idrottshallen är      
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e. duscharna är      

f. matsalen/ 

matplatsen är 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Jag har arbetsro på lektionerna 

     

 alltid  ofta  ibland   sällan  aldrig  

 

3. Jag kan koncentrera mig på lektionerna 

 alltid  ofta  ibland   sällan  aldrig 

 

4. Jag känner mig stressad över skolarbetet (betyder pressad, jäktad, inte hinna med) 

 aldrig   sällan  ibland  ofta  alltid 

 

 

5. Vet du någon på skolan som blivit retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad  

de tre senaste månaderna 

      

 

a.  av andra 

elever i skolan? 

 nej  ja, via Internet eller SMS  ja, på annat sätt    ja, via Internet eller SMS   

      och på annat sätt        

b. av vuxna i  

skolan? 

 nej  ja, via Internet eller SMS  ja, på annat sätt  ja, via Internet eller SMS   

      och på annat sätt        

    

6. Har du själv blivit retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad  

de tre senaste månaderna 

      

 

a.  av andra 

elever i skolan? 

 nej  ja, via Internet eller SMS  ja, på annat sätt    ja, via Internet eller SMS   

      och på annat sätt        

b. av vuxna i 

skolan? 

 nej  ja, via Internet eller SMS  ja, på annat sätt   ja, via Internet eller SMS   

      och på annat sätt        

  

7. Jag trivs i skolan… 
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 mycket bra  bra  varken bra 

eller 

 dåligt 

 dåligt  mycket dåligt 

 

 

MATVANOR OCH FYSISK AKTIVITET 

 

8.  Jag äter… varje 

skoldag 

3-4 skoldagar 

i veckan 

1-2 skoldagar 

i veckan 

aldrig 

a. frukost     

b. lunch     

c. middag     

 

9. Jag dricker söta drycker (läsk, saft, måltidsdryck) 

     

 aldrig  mindre än 1 

      gång i veckan 

 1-2 dagar i 

      veckan 

 3-4 dagar i 

       veckan 

  dagligen  

 

 

 

 

 

 

10. Jag deltar aktivt på idrottslektionerna 
     

 alltid   varannan gång  någon gång i       

månaden          

 sällan  

 

 aldrig 

FRITID 
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11. Jag tränar/motionerar minst 30 minuter  

 dagligen  3-4 gånger i 

 veckan 

 1-2 gånger i 

 veckan 

 sällan aldrig 

 

12. På min fritid sitter jag vid datorn, TV:n eller mobilen  

 mindre än 1  

       timme per 

dag 

 1-3 timmar 

per  dag 

 4-6 timmar 

per  dag 

 mer än 6 

 timmar per 

dag 

 

 

13. Röker någon inomhus där du bor? 

 aldrig   sällan   ibland    ofta 

  
 

FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA 

14. Jag mår… 
 mycket bra  bra  varken bra 

 eller dåligt  

 dåligt  mycket dåligt 

   

15. Jag har de senaste tre 

månaderna haft besvärande… 

 

aldrig 

       

 

sällan 

 

ibland 

     

 

ofta 

 

 

alltid 

a. huvudvärk      

b. ont i magen      

c. värk i rygg/ nacke/axlar      

 

16. Jag använder värktabletter 

 aldrig  några gånger  

 per år 

  några gånger 

 per månad 

 några gånger 

 per vecka 

 dagligen 
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17. Jag har de senaste tre 

månaderna känt mig.. 

 

   aldrig 

 

sällan 

 

     ibland 

 

ofta  

 

alltid 

a. ledsen eller nedstämd       

b. orolig eller rädd      

c. irriterad eller på 

    dåligt humör 

     

 

18. Har du någon vuxen som du kan prata med om det som är viktigt för dig 
 ja   nej 

 

19. Jag sover bra 

 alltid  ofta  ibland   sällan  aldrig 

             

 

 

ALKOHOL/NARKOTIKA/TOBAK 

20. Jag … aldrig har provat Någon/några 

gånger i 

månaden 

Någon/några 

gånger i veckan 

 dagligen 

a. röker      

b. snusar      

 

21. Jag dricker alkohol (folköl, starköl, stark cider, vin, alkoläsk eller sprit) 
 aldrig  har provat  någon/några 

gånger om året 

 någon/några 

     gånger i 

 månaden 

 någon/några 

      gånger i veckan  

 

22. Om jag blir erbjuden narkotika säger jag 

 bestämt nej   troligen nej  kanske ja  ja 
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KROPPSUTVECKLING, OCH RELATIONER 

 

Har du några frågor eller har något att berätta som handlar om din kroppsutveckling, om 

preventivmedel eller andra frågor om känslor, sex och relationer.  

 ja   nej  

Om ja, skriv gärna här:  

 

 ______________________________________________________________  

 

___________________________________________________________

_____ 
 

 

__________________________________________________________________________________

______________ 

 

FRAMTIDEN 

Så här tänker jag att min framtid som vuxen ska bli. Skriv gärna här: 

 

 _______________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________

________ 

 

__________________________________________________________________________

________ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

 


