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Abstrakt 

Bakgrund: Elever i grundskolan ska enligt skollagen ha tillgång till skolhälsovård som 
innefattar skolsköterska och skolläkare. Skolhälsovården ska arbeta förebyggande. Elever i 
grundskolan omfattas även av arbetsmiljölagen, där syftet är att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Sjukgymnaster har 
kompetens att undersöka, behandla och förebygga ohälsa. Arbetsområdena för sjukgymnaster 
är många och en tänkbar arbetsmarknad skulle kunna vara skolhälsovården. Syftet med denna 
studie är att beskriva skolsköterskors upplevelser och erfarenheter av skolhälsovården inom 
grundskolan och deras syn på behovet av sjukgymnaster inom skolhälsovården. Material och 
metod: Intervjuer gjordes med fem skolsköterskor verksamma i Västmanlands samt 
Norrbottens län. Inklusionskriterie var att de skulle ha minst tre års erfarenhet. 
Intervjumaterialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 
Burnard. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier: ”Ett varierande yrke med 
skyldigheter och föresatser”, ”Ett ensamyrke som kräver flera samarbetspartners”, ”Ett 
tänkbart arbetsområde för sjukgymnaster”. Informanterna ansåg att det finns ett behov 
sjukgymnaster inom skolhälsovården. Skolsköterskorna upplevde att tiden inte räckte till för 
att göra ett bra förebyggande arbete och de ansåg att det är ett område som sjukgymnaster 
skulle kunna arbeta inom. Konklusion: Skolsköterskorna upplevde att de hade ont om tid för 
förebyggande arbete och att det fanns ett behov av sjukgymnaster inom skolhälsovården. 
Genom ett bra samarbete mellan sjukgymnaster och skolsköterskor anser vi att 
skolhälsovården och möjligheten att förebygga ohälsa skulle kunna förbättras. 
 
Nyckelord: elevhälsa, grundskolan, samarbete, sjukgymnaster, skolhälsovård, skolsköterskor 
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Elever i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola och sameskola ska 

enligt skollagen ha tillgång till skolhälsovård (1). Eleverna i grundskolan omfattas även av 

arbetsmiljölagen, där det står att elever ska likställas med arbetstagare. Syftet med 

arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå 

en god arbetsmiljö (2).  

 

Syftet med skolhälsovården är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras 

själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. I första hand skall 

skolhälsovården arbeta förebyggande, det vill säga omfatta hälsokontroller och enkla 

sjukvårdsinsatser (1,3).  

 

Skolhälsovården ska vara kostnadsfri för eleverna och innefatta skolläkare samt skolsköterska 

(1). De som arbetar inom skolhälsovården måste ha kompetens vad gäller barn och 

ungdomars utveckling, psykosomatik, arbetsmiljökunskap, och metoder för hälsofrämjande 

arbete (3,4). För att bli skolsköterska ska du vara legitimerad sjuksköterska samt ha 

specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller i öppen hälso- och 

sjukvård alternativt specialistsjuksköterskexamen för distriktssköterska (5). För att få den 

specialistsjuksköterskeexamen som krävs för att bli skolsköterska ska sjuksköterskan bland 

annat ha de kunskaper som krävs för att kunna ansvara för hälsokontroller och 

vaccinationsverksamhet samt självständigt kunna bedöma, planera och genomföra de åtgärder 

som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan i alla åldrar och förebygga 

uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer (6). 

 

Socialstyrelsen har tillsynsansvaret över skolhälsovården. Undersökningar Socialstyrelsen 

gjort visar att skolsköterskors och skolläkares arbetsbelastning kan variera mycket (3,4). I en 

undersökning varierade skolsköterskornas arbetstid mellan 17,5 timme/vecka för 530 elever 

och 40 timmar/vecka för 350 elever, det vill säga drygt 2 minuter per elev och vecka till cirka 

7 minuter per elev och vecka. Skolläkarnas arbetstid varierade mellan 1 timme/veckan för 

1700 elever och 3 timmar/vecka för 460 elever (3). I och med skolläkarnas korta och få 

tjänstgöringstillfällen ifrågasätter Socialstyrelsen om skolläkarna har möjlighet att följa upp 

elevernas utveckling och hälsa (3,4). 

 

Socialstyrelsen gjorde 2003 en studie där man studerade hur skolhälsovården bedrevs i nio 

kommuner. I denna studie framgick att skolhälsovårdens resurser ansågs otillräckliga på 

grund av den begränsade tillgången till skolläkare och skolläkartid, samt att skolsköterskorna 
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kände sig splittrade eftersom de hade ryckiga arbetstider, flera skolor och många elever. 

Informanterna ansåg att tiden inte räckte till för att möta de behov som fanns hos eleverna och 

att det var svårt att hinna med förebyggande arbete samt uppföljning (7). 

 

En folkhälsorapport från 2005 visar att antalet barn och ungdomar som sökte sig till barn och 

ungdomspsykiatrin (BUP) ökade under slutet av 1990-talet. Anledningen till detta var att 

elevvården i många av skolor fått minskade möjligheter att utreda och stödja barn med 

psykiska störningar (8).  

 

De vanligaste orsakerna till att elever kommer till skolsköterskan är att de vill prata eller söka 

kontakt. För yngre elever (årskurs 1-6) kommer därefter fysiska skador, DAMP och nack- och 

ryggproblematik, medan de äldre eleverna (årskurs 7 upp till årskurs 3 på gymnasiet) oftast 

kommer på grund av knäskador och huvudvärk (9). Studier visar att ungdomars somatiska 

(huvudvärk, magont, ryggont samt yrsel) och psykiska (sömnsvårigheter, nedstämdhet, 

irritation och nervositet) besvär ökar (10,11,12). 

 

Under våren 2001 genomförde Statens folkhälsoinstitut och Skolverket en enkätstudie bland 

905 grundskole- och gymnasieelever (från årskurs 8 och uppåt) där man tittade på 

förutsättningarna för fysisk aktivitet i skolan och på fritiden i Sverige. I denna studie framkom 

att var tjugonde elev uppgav att de var nästan helt fysiskt inaktiva och 15 procent av eleverna 

svarade att de rörde sig mindre än två timmar per vecka. I enkäten frågade man även om 

deltagandet i idrottslektionerna. Där uppgav 15 procent av flickorna och tre procent av 

pojkarna på grundskolan att de sällan eller aldrig deltar i lektionerna. Orsakerna till att de inte 

deltog var: medicinska/fysiska (sjukdom, mens, knäskada, skadad trillar ofta, problem med 

svimningar och får ej träna) och psykiska/sociala (tråkigt, äckligt, jobbigt, blyg, orkar inte 

byta om och hatar läraren) orsaker (13). 

 

Fysisk aktivitet är viktig för både den fysiska och psykiska hälsan (10,11). Stillasittandet 

bland barn och ungdomar ökar (10,14). Antalet barn i årskurs nio som tränade färre än 1 gång 

per vecka ökade mellan åren 1993/1994 och 1997/1998. Under 1990-talet ökade även TV-

tittandet och datorspelandet (14). Barn som inte tränar har fått sämre kondition och 

muskelstyrka mellan åren 1987-2001. Detta har tolkats som att vardagsmotionen har minskat 

och i och med detta blir den organiserade träningen allt viktigare för barn och ungdomars 

hälsa (10). 
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Sjukgymnaster har kompetens att undersöka, behandla och förebygga ohälsa (15,16). Detta 

innebär att arbetsområdena för sjukgymnaster är många. Många sjukgymnaster arbetar inom 

kommun och landsting medan andra arbetar privat till exempel inom företagshälsovården. En 

annan tänkbar arbetsmarknad skulle kunna vara skolhälsovården (15). Det finns redan idag 

skolsjukgymnaster på vissa skolor. Arbetsuppgifterna består av att undersöka, behandla och 

göra träningsprogram åt eleverna samt ha en rådgivande roll inom ämnet idrott och i skolans 

förebyggande arbete som till exempel ergonomi (7,17,18).  

 

En studie gjord på barn i årskurs fem, där en sjukgymnast kommit och undervisat om 

hållningsträning och lyftteknik för att förebygga ryggproblematik och där lärarna sedan haft 

uppföljning, visade positiva resultat på barnens hållning, även vid uppföljningen ett år senare 

(19,20).  

 

Få studier är gjorda på sjukgymnastik inom skolhälsovården. Syfte med denna studie är att 

beskriva skolsköterskors upplevelser och erfarenheter av skolhälsovården inom grundskolan 

och deras syn på behovet av sjukgymnaster inom skolhälsovården.  
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Metod 

Informanter 

Studien baserades på intervjuer med skolsköterskor. Inklusionskriterierna för att få delta i 

studien var att man skulle vara legitimerad sjuksköterska, samt ha arbetat inom 

skolhälsovården i grundskolan under minst tre år.  

Procedur 

Informanterna rekryterades genom telefonkontakt med skolsköterskor verksamma i länen, 

alternativt genom att en av författarna besökte skolsköterskan på dennes arbetsplats och 

frågade om denne var intresserad av att delta i studien. De skolsköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna erbjöds att delta i studien. När fem skolsköterskor tackat ja till att delta i 

studien avslutades rekryteringen.  

 

Vid telefonkontakt med respektive skolsköterska avtalades tid och plats och därefter 

skickades ett introduktionsbrev ut (se bilaga 1). Informanterna fick både muntlig och skriftlig 

information om att deltagandet i studien var frivilligt och de hade rätt att när som helst 

avbryta sitt deltagande utan att ange skäl.  

 

Intervjuerna var halvstrukturerade och en intervjuguide (se bilaga 2) användes som stöd för 

intervjun (21). Intervjuerna genomfördes av en och samma författare och innan första 

intervjun (22), genomfördes en pilotintervju (21). Inga ändringar i intervjuguiden var 

nödvändiga efter pilotintervjun. 

 

Intervjuerna utfördes på respektive skolsköterskas arbetsplats och spelades in på mp3-spelare.  

Varje intervju började med att informanten fick en kortfattad beskrivning av studiens syfte 

samt en förklaring till varför intervjun skulle spelas in, och efter varje avslutad intervju gavs 

utrymme för eventuella frågor och funderingar (21).  

Analys av data  

Bearbetningen av data genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Burnard (23) och gick till på följande sätt:  

Efter varje intervju gjordes anteckningar om innehållet i intervjun. Det bandade materialet 

skrevs ner ordagrant och därefter lästes utskrifterna igenom och meningsenheter identifierades 
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inom ramen för studiens syfte och kondenserades (figur 1). Syftet med detta var att sätta sig in 

i intervjumaterialet.  

 

Intervjumaterialet lästes igenom ännu en gång och materialet kodades (figur 1). För att öka 

validiteten gjordes detta steg av de båda författarna oberoende av varandra och sedan träffades 

författarna och diskuterade fram gemensamma koder. Därefter lät författarna materialet läsas 

igenom av en tredje person för att kontrollera att materialet och kodningen stämde överens.  

 

Utskrift: 
”Det är kul men jag tror inte på det 
att man bara går in och gör 
punktinsatser utan att det mer är en 
röd tråd under hela läsåret.” 

Kondensering: 
”Jag tror inte på punktinsatser, 
utan det ska vara en röd tråd 
under hela läsåret.”

Kod: 
”röd tråd” 

 
Figur 1. Exempel på kondensering och kodning av intervjutexten. 

 

Listan över koder analyserades och delades in i subkategorier och kategorier. För att öka 

validiteten genomförde författarna även detta steg oberoende av varandra, och därefter 

diskuterades gemensamma subkategorier och kategorier fram. Materialet granskades av 

författarna för att kontrollera att kategorierna överensstämde med syfte och frågeställningar. 

De kategorier som var lika varandra togs bort och bredare kategorier skapades. En tredje 

person läste igenom materialet för att kontrollera att kategorierna överensstämde med syfte 

och frågeställningar, därefter lästes materialet igenom ännu en gång och författarna enades om 

en slutlig lista av kategorier och subkategorier.  

 

För att få en bättre överblick lästes materialet igenom igen och de olika kategorierna färgades 

med hjälp av överstrykningspennor. Materialet sammanfördes till en berättelse som resultatet 

kunde baseras på.  

 

Slutligen lyssnade författarna igenom de bandade intervjuerna ännu en gång och granskade 

utskrifterna för att kontrollera att kategorierna svarade på syfte och frågeställningar, samt för 
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att kontrollera att kategorierna överensstämde med den ursprungliga intervjutexten. Syftet 

med detta var att stärka validiteten.  

 

Burnard (23) skriver att man kan redovisa resultatet av analysen genom att man skriver 

sultat och diskussion var för sig, alternativt att man skriver ihop dem. Författarna i denna 

rosset, det vill säga den intervjutext i utskrifterna 

om inte är relevant för syftet, men detta steg valde författarna att gå ifrån.   

På grund av det begränsade antalet skolsköterskor i de olika kommunerna har vi valt att 

a län de är verksamma i, detta för att eliminera risken att kunna göra 

 och handledare hade tillgång till 

tervjumaterialet. Alla kopplingar mellan intervjutexterna och skola/skolsköterska 

nomfördes på informanternas villkor. De fick själva bestämma tid och plats för 

tervjun och deltagandet var frivilligt. Både muntlig och skriftlig information gavs där 

tt inte gå tillbaka till informanten med intervjumaterialet (22). Istället gavs 

formanten tillfälle att ta upp sina frågor och funderingar efter att intervjun var avslutad.  

re

studie har valt att skriva dem var för sig. 

 

Enligt Burnard (23) ska man plocka bort d

s

Etiska aspekter 

endast skriva ut vilk

kopplingar till de olika skolsköterskorna/skolorna.  

 

All data behandlades konfidentiellt, endast författare

in

eliminerades.  

 

Intervjuerna ge

in

informanterna fick information om att de hade rätt att ångra sin medverkan i studien. 

Informanterna gavs utrymme att ta upp eventuella frågor och funderingar efter avslutad 

intervju.  

 

Vi valde a

in
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Resultat 
Fem informanter, alla kvinnor, i ålderspannet 52 år till 58 år deltog i studien. Av dessa var en 

verksam i Västmanlands län och fyra i Norrbottens län. Verksamhetstiden varierade mellan 6 

år till 27 år.  

 

Analysen av intervjutexterna resulterade i tre huvudkategorier: ” Ett varierande yrke med 

skyldigheter och föresatser”, ” Ett ensamyrke som kräver flera samarbetspartners”, ” Ett 

tänkbart arbetsområde för sjukgymnaster” med subkategorier vilka presenteras i tabellen 

nedan: 

 

Kategorier Subkategorier

Ett varierande yrke med skyldigheter 

och föresatser 

Styrs av lagar 

Hälsokontroller 

Öppen mottagning 

Förebyggande arbete 

Elevernas problem och skolsköterskans åtgärder 

Yrket kräver erfarenhet  

Ett ensamyrke som kräver flera 

samarbetspartners 

Samarbete med skolläkare 

Samarbete med skolsköterskor 

Samarbete med sjukgymnaster 

Övrigt samarbete 

Ett tänkbart arbetsområde för 

sjukgymnaster  

Behov av sjukgymnaster  

Tänkbara arbetsuppgifter 

  

Ett varierande yrke med skyldigheter och föresatser 

Under denna huvudkategori finns subkategorierna ”Styrs av lagar”, ”Hälsokontroller”, 

”Öppen mottagning”, ”Förebyggande arbete”, ” Elevernas problem och skolsköterskans 

åtgärder” samt ” Yrket kräver erfarenhet”. 

Styrs av lagar 

Informanterna berättade att de styrs av skollagen och att de har lagstadgade kontroller som de 

måste genomföra. Dessa kontroller består av hälsokontroller och vaccinationer.  
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Eleverna i grundskolan omfattas även av arbetsmiljölagen. Flera av informanterna upplevde 

att man inte såg lika på vuxnas och elevernas arbetsmiljö.  

 

”Arbetsplatserna för eleverna är ju inte optimala. Ett tag så var det köksbord och 

köksstolar i låg och mellanstadieskolorna... Man ska ju sitta så att man har stöd, 

så att man får en bra arbetsställning. Och jag tycker att man ska ha skolbänkar... 

... inte köksbänkar och köksstolar, de går ju inte att ändra.” 

 

En av informanterna berättade om att tystnadsplikten gör att hon inte kan ta upp elevernas 

problem med lärarna utan att först ha pratat med föräldrarna, men att lärarna inte har samma 

tystnadsplikt och att de därför kan ta upp saker med henne. 

 

”Jag har tystnadsplikt lika mycket som om jag jobbar på sjukhuset så det gör ju 

att jag säger ju inte vad som helst till lärarna utan jag hämtar medgivande från 

föräldrarna att ta upp det här med respektive lärare när det är ett problem. Och 

ibland så det är inte ovanligt att det är tvärtom. Lärarna har ju inte samma 

tystnadsplikt mot mig så de kan ju ta upp om det är någonting de funderar på.” 

Hälsokontroller 

Skolsköterskorna ska erbjuda hälsokontroller och vaccinationer. Informanterna berättar att 

hälsokontrollerna tar mycket tid. I hälsokontrollerna tittar på elevernas ryggar, längd, vikt, syn 

och hörsel. De berättar även att de pratar om hur eleverna mår och att de försöker få in 

förebyggande arbete i hälsokontrollerna.  

 

”Man har ju sett det har ju varit perioder när man haft de här hälsosamtalen, att 

det kan vara i en period när de haft mycket prov att det speglar av sig… Fler har 

huvudvärk än om man tar i en period när det är mindre. Allting hänger ihop, så 

är det ju…” 

Öppen mottagning 

Alla informanter har öppen mottagning för eleverna. De berättade att det var vanligt att 

eleverna söker upp dem, särskilt bland mellan- och högstadieelever. Bland de yngsta eleverna 

(förskolan till årskurs två) är det däremot lärare eller föräldrar som larmar, de söker inte 

själva. Informanterna ansåg att det är viktigt att eleverna har möjligheten att få komma 

spontant eftersom att det var en chans att fånga upp problem. 
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”Vi har öppen mottagning för eleverna så de får söka själva, och där är det 

faktiskt ganska många som kommer och söker, speciellt i mellan- och högstadiet. 

Som jag ser det måste de få komma, för det är där som jag ser att vi kan fånga 

upp dom eventuella problemen.” 

 

En av informanterna berättade att eleverna söker för annat än det egentliga problemet. 

 

”Man kommer till skolsköterskan och kanske söker för att man har ont i magen 

eller ont i ryggen eller har huvudvärk och så visar det sig att det är något helt 

annat. ” 

Förebyggande arbete 

Informanterna berättade att mycket av det förebyggande arbetet handlar om kost, sömn, tobak 

och narkotika samt sex och samlevnad. De nämner även att de inte hinner med att jobba så 

mycket förebyggande som de skulle önska, och att de anser att det behövs mer förebyggande 

arbete.  

 

”Det som är obligatoriskt är de här hälsoundersökningarna och vaccinationerna. 

Det är nått som vi måste göra så att säga. Sen ska vi ju helst jobba så mycket 

förebyggande som möjligt utöver det. Det vi hinner… Och det är ju det som är 

vårat dilemma kanske, för vi ser ju hur mycket som man behöver jobba, vad det 

finns att jobba med, men tiden räcker inte till.” 

 

Informanterna berättade att de anser att förebyggande arbete som sker regelbundet ger 

mer än bara punktinsatser. Trots detta bedriver informanterna idag mest förebyggande 

arbete i form av punktinsatser. Detta arbete sker ofta individuellt och många gånger 

vävs det in i hälsokontrollerna. 

 

”Jag gör mera punktinsatser idag kanske. Det hade ju varit önskvärt både och 

naturligtvis. Jag vet inte på sikt vad som hade varit bättre… Men det blir ju så att 

när man absolut måste göra en insats då blir det individuellt och det blir en 

punktinsats.” 
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Flera av informanterna betonade vikten av att hitta problemen tidigt och att det är 

lättare att påverka barnen när de är yngre än när de har kommit högre upp i åldrarna. 

Elevernas problem och skolsköterskans åtgärder 

Informanterna upplevde att eleverna ofta har problem med rygg, axlar och nacke. Orsaken tror 

informanterna är bland annat dålig arbetsställning samt dålig hållning.  

Psykosomatiska besvär så som till exempel huvudvärk och magont var vanligt 

förekommande. Två av informanterna upplevde att de stressrelaterade besvären har ökat. 

Andra vanliga åkommor bland eleverna var värk i knän och fötter samt fingerstukningar. 

 

Informanterna berättade att de har en konsultativ roll och de gör en första bedömning 

när eleverna kommer till mottagningen. De berättade att de försöker hitta orsaken till 

elevernas besvär och sedan slussa dem vidare till rätt ställe. Ibland får eleverna en tid 

hos skolläkaren som sedan kanske skickar en remiss exempelvis till en sjukgymnast. 

Ibland hänvisade skolsköterskorna till vårdcentralen. Själva behandlar de inte utan 

försöker ge tips och råd. När det gäller yngre elever berättade informanterna att de tog 

kontakt med föräldrarna, medan när det gällde de äldre eleverna kan de i regel prata 

med dem själva. En informant berättade att hon försöker undersöka men att hon känner 

att hon inte är någon expert. 

 

”Ja jag försöker titta lite grann och fråga var de har ont och hur de har ont, 

brukar jag göra. Jag känner att jag är ju inte någon expert.” 

Yrket kräver erfarenhet 

Informanterna pratade om vikten av att ha erfarenhet innan man blir skolsköterska. De ansåg 

att man behöver ha erfarenhet för att kunna klara av den svåra problematik som man ibland 

möter som skolsköterska. De pratade även om att det tar tid att komma in i arbetet som 

skolsköterska. En informant berättar att hon vågar ta ut svängarna mer nu än vad hon vågade 

när hon började som skolsköterska.  

 

”En som jobbat som skolsköterska sa att det tar två år innan man kommer in i 

jobbet. Men det trodde jag inte på. Jag hade ju bytit arbete förut och det hade 

tagit en månad att komma in i arbetet. Men det tog två år… Jag har inte tänkt på 

det här utanför ramarna så mycket tidigare, bara det här sista året. Jag tänker 

och jobbar lite mer annorlunda mot förut och vågar göra svängarna.” 
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Ett ensamyrke som kräver flera samarbetspartners  

Denna kategori består av subkategorierna ” Samarbete med skolläkare”, ”Samarbete med 

skolsköterskor”, ”Samarbete med sjukgymnaster” samt ”Övrigt samarbete”. 

Samarbete med skolläkare 

Flera av informanterna berättade att de hade ett nära samarbete med skolläkaren, men att 

denne inte kom så ofta och därför var det viktigt att de tog vara på tiden. Oftast är skolläkarna 

bara med på hälsokontrollerna, men skolläkaren kan titta på eleverna om det behövs. 

Skolläkaren används dock inte som en läkare på vårdcentralen. 

 

”Vi är fyra sköterskor och då får vi ungefär fyra timmar var i månaden. Det 

gäller att sålla för han är ju som en konsult åt oss.” 

Samarbete med skolsköterskor 

Gemensamt för skolsköterskorna var att de regelbundet träffade andra skolsköterskor i 

kommunen, ofta en gång i veckan. Informanterna pratade om att de delade med sig av sina 

kunskaper och att man skulle få samma hjälp oberoende av vilken skolsköterska man kommer 

till.  

 

”I och med att vi jobbar så ensamma, träffas vi regelbundet. Vi tar upp våra 

funderingar och är det någon som har varit på någon utbildning som inte de 

andra varit på så delar vi med oss.” 

Samarbete med sjukgymnaster 

Ingen av informanterna har idag ett regelbundet samarbete med sjukgymnaster, utan att det 

mest var remisser som skickades. En informant nämnde att dilemmat var att det var långa 

väntetider för att få en tid hos sjukgymnasten. Några berättade att de har telefonkontakt med 

sjukgymnasten ibland för att få råd och diskutera gemensamma elever. Två av informanterna 

uppgav att de hade haft utbildning av en sjukgymnast.  

 

”Vi har ju haft lite utbildningar det har vi ju. Dels om vilken typ av skador och 

vilket omhändertagande som krävs vid akuta skador. Och att de förklarat hur man 

preventivt kan undvika skador. Det är belastningsskador främst. Det har varit 

jättebra. Men annars så skickar man remisser och sen blir det inte mycket mera.” 
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Övrigt samarbete 

Informanterna var positiva till samarbete med andra professioner. Många aktörer vill in i 

skolan, det är viktigt att det är behovet som styr.  

 

Alla informanter hade regelbundna träffar med någon form av elevvårdsteam, där till exempel 

kurator, speciallärare och specialpedagog ingår. I teamet samarbetar man för att lösa de 

problem som finns, till exempel mobbning.  

 

Samarbetet med lärarkåren varierar mellan informanterna. En informant sade sig ha stort 

samarbete med lärarkåren, medan en annan berättade att hon inte har något regelbundet 

samarbete med lärarna alls. Det samarbete som nämndes var att de kunde larma om enskilda 

elevers problem. En informant berättade att hon blivit tillfrågad om hon kunde komma in och 

prata om något särskilt i förebyggande syfte, men detta hade det inte funnits tid till.  

Samarbetet med idrottslärarna varierade. Två informanter uttryckte ett ganska bra samarbete 

med idrottslärarna, medan de övriga inte hade något särskilt samarbete alls. Flera informanter 

uttryckte en önskan om ett utökat samarbete med idrottslärarna.  

 

”Tyvärr är idrotten ett av de svåraste ämnena att komma in på. Åtminstone 

upplever jag det. Det finns mycket att jobba med… Man får ta små bitar i taget. 

Skolan är ett trögt ställe.” 

 

Informanterna berättade även att de anser att det är viktigt att man samarbetar med föräldrarna 

för att man ska se förändringar. 

 

”Det här som har varit jätteviktigt är att jag har haft föräldrarna med och att jag 

har pratat med dem, därför att har jag inte föräldrarna med så ser jag inte några 

större förändringar. Man måste ha dem med.” 

 

Övriga samarbeten informanterna nämnde var till exempel med rektorer, vaktmästare, 

kökspersonal, städerskor, skolpsykolog och BUP. En informant hade även varit på föreläsning 

av ortoped och arbetsterapeut.  

Ett tänkbart arbetsområde för sjukgymnaster  

Under denna kategori behandlas subkategorierna ”Behov av sjukgymnaster” och ”Tänkbara 

arbetsuppgifter”. 

 16



Behov av sjukgymnaster  

Flera av informanterna hade inte tänkt så mycket på att ha sjukgymnaster inom 

skolhälsovården. Alla fem informanter ansåg dock att det finns ett behov av 

sjukgymnaster inom skolan och jämförde skolhälsovården med företagshälsovården. 

Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och inom företagshälsovården brukar 

sjukgymnaster ingå. Informanterna pratade om att man skulle kunna ha tillgång till en 

sjukgymnast i kommunen. Precis som skolhälsovården har tillgång till kuratorer och 

psykologer skulle de kunna ha tillgång till sjukgymnaster. 

 

”Jag skulle vilja att man hade en sjukgymnast. Ja kanske lika väl som att man har 

en skolpsykolog eller en skolkurator skulle man kunna ha någon anknytning till en 

sjukgymnast.” 

 

Flera av informanterna pratade om frågan vem som skulle stå för kostnaderna om man hade 

tillgång till en sjukgymnast inom skolhälsovården. De diskuterade även hur det praktiskt 

skulle genomföras. 

 

”Jag tror att det finns ett behov, men det kanske inte skulle fylla upp en hel tjänst 

här, men kanske på flera ställen. Mera som, ja att vi har en sjukgymnast här i 

kommunen, och vi kan använda henne.” 

 

En av informanterna berättade att inom skolhälsovården i Finland har man tillgång till 

en sjukgymnast. 

 

”Jag vet att i Finland kallas de ju för fysioterapeuter, men jag tror att det är 

samma. Vissa skolor där har anställda fysioterapeuter, det vet jag. Och då är de 

med i det dagliga arbetet med eleverna.” 

Tänkbara arbetsuppgifter 

Informanterna pratade om att sjukgymnasten skulle kunna arbeta både enskilt och i grupp, 

men mer ute i verksamheten än vad skolsköterskorna gör. De fem informanterna pratade 

mycket om att sjukgymnasten främst skulle kunna arbeta förebyggande, till exempel med 

ergonomi och hur man ska göra för att undvika belastningsskador.  
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”Det här förebyggande, där skulle sjukgymnaster kunna göra mycket. Bara gå in 

och prata om det här med sittställningar och det...” 

 

Informanterna pratade om att sjukgymnasten även kunde vara ett stöd för idrottslärarna 

vid till exempel specialgympa för elever med motorik problem. Elever som inte kan 

vara med på idrotten på grund av till exempel en skada kan få andra övningar att göra 

av en sjukgymnast.  

 

”Det finns specialgympa för de med motoriska problem. Det är idrottslärarna 

som håller i det. Det är mera att de ska bygga upp sin egen motorik. Om det fanns 

en sjukgymnast med skulle ju det vara ett utmärkt stöd för idrottslärarna.” 

 

Ett samarbete mellan skolsköterskan och en sjukgymnast skulle kunna leda till att man 

hittar problemen tidigare, innan problemet blivit så stort.  

 

”Man skulle kunna få lite kunskap av den här sjukgymnasten så att man kan ta 

det tidigt… Så att det inte hinner bli så stort innan man tar sig för och kommer till 

skolsköterskan.” 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

I huvudkategorin ”Ett varierande yrke med skyldigheter och föresatser” framkommer att de 

lagstadgade hälsokontrollerna samt den öppna mottagningen upptar den största delen av 

skolsköterskornas arbetstid. En tidigare studie visar att skolsköterskor upplever att tiden inte 

räcker till för att arbeta förebyggande (7). Detta stämmer överens med resultaten i denna 

studie där informanterna upplever att den tid de har till förebyggande arbete är begränsad och 

att de anser att det skulle behövas mycket mer tid för att kunna göra ett bra förebyggande 

arbete. Enligt skollagen (1) ska skolhälsovården arbeta förebyggande. Författarna är 

tveksamma till om det förebyggande arbete skolsköterskorna bedriver idag motsvarar de krav 

som skollagen ställer på skolhälsovården. Utifrån resultatet i denna studie har författarna fått 

uppfattningen att nästan all tid skolsköterskorna har går till hälsokontroller och den tid som 

blir över går till den öppna mottagningen. Det förebyggande arbetet består nästan enbart av 

individuella samtal med eleverna under hälsokontroller samt när eleverna uppsökt den öppna 

mottagningen.  

 

I arbetsmiljölagen står att kroppslig och psykisk ohälsa ska förebyggas (2). Informanterna 

upplevde att elevernas arbetsmiljö inte var optimal och att det inte slagit igenom att 

arbetsmiljölagen även gäller för eleverna. De besvär informanterna stötte på hos eleverna 

trodde de ofta hängde samman med felaktig ergonomi. Detta tyder på att man skulle behöva 

arbeta mycket mera förebyggande inom grundskolan än vad man gör idag. 

 

Det framkommer även att eleverna ofta har problem med rörelseapparaten och 

skolsköterskorna känner att de inte alltid har de rätta kunskaperna för att undersöka eleverna 

och veta hur de ska hantera dessa problem. På de flesta skolor finns idag ingen sjukgymnast 

inom skolhälsovården.  I kategorin ”Ett ensamyrke som kräver flera samarbetspartners” 

framkommer att tillgången till skolläkare är begränsad och detta överensstämmer med 

rapporter från Socialstyrelsen (3,4). Då skolhälsovården i Sverige ser ut som den gör idag och 

det bara finns skolläkare tillgängliga några få timmar i månaden, innebär detta att det sällan 

finns någon på skolan med kompetens att undersöka rörelseorganen. Den begränsade 

tillgängligheten till skolläkare skulle kunna kompletteras genom tillgång till en sjukgymnast 

inom skolhälsovården. Även i flera andra studier har författarna tyckt sig se ett behov av 

någon med sjukgymnastens kompetens att undersöka och behandla rörelseorganen samt de 
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psykosomatiska besvär som är vanliga bland eleverna (9,10,11,12). Problemen i 

rörelseapparaten tyder även det på att det förebyggande arbetet behöver förbättras, men även 

att skolsköterskorna behöver stöd från någon annan profession. Sjukgymnaster har goda 

kunskaper att hantera de problem som informanterna säger sig stöta på bland eleverna 

(17,18).  

 

En informant nämnde att det är långa väntetider för att få komma till en sjukgymnast. Flera 

informanter betonar vikten i att hitta problemen tidigt. Om eleverna hade tillgång till en 

sjukgymnast inom skolhälsovården slipper man långa väntetider och kan ta tag i problemen 

och elevernas möjligheter att få hjälp i ett tidigt skede ökar. Informanterna var positiva till 

samarbeten med andra professioner. Att olika professioner kommer med sina olika synvinklar 

på problemen tror författarna kan leda till effektivare problemlösning, än om en enskild 

profession försöker lösa ett problem på egen hand.  

 

Resultatet i kategorin ”Ett tänkbart arbetsområde för sjukgymnaster” visade att alla fem 

informanter ansåg att det fanns ett behov av sjukgymnaster inom skolhälsovården i 

grundskolan. Dessa resultat styrks av en tidigare pilotstudie (24) gjord av studenter vid 

institutionen för hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet, där intervjuer gjordes med 

idrottslärare inom grundskolan visade att idrottslärarna ansåg att det fanns ett behov av 

sjukgymnaster inom skolan.  Studien styrker även författarna och informanternas tankar om 

att sjukgymnaster skulle kunna vara ett stöd även för idrottslärarna. 

 

Informanterna i denna studie drog paralleller mellan skolhälsovård och företagshälsovård och 

de ställde sig frågan: varför finns inte sjukgymnaster inom skolhälsovården, då det är 

elevernas företagshälsovård och inom företagshälsovården brukar oftast sjukgymnaster ingå? 

 

Informanterna diskuterade även på vilket sätt sjukgymnasten skulle vara tillgänglig för 

eleverna. Man pratade bland annat om att sjukgymnasten skulle kunna ha öppen mottagning 

men även arbeta mer förebyggande och vara ute i verksamheten mer. Detta är något som 

författarna tycker skulle passa bra, då skollagen (1) och arbetsmiljölagen (2) säger att 

skolhälsovården ska arbeta förebyggande och som det ser ut idag har skolsköterskorna inte 

tillräckligt med tid till detta behöver någon annan sköta den uppgiften. 

 

Författarna vet att i Finland har man sjukgymnaster inom skolan, och detta nämnde även en 

av informanterna, men tyvärr har inte några referenser på detta hittats. Det hade varit 

 20



intressant att jämföra hur skolhälsovården ser ut i andra länder men författarna lyckades inte 

finna några vetenskapliga studier inom detta område.  

 

En fråga som återkom bland informanterna var vem som ska stå för kostnaderna om man 

skulle ha en sjukgymnast inom skolhälsovården. Detta kan vi ej svara på, då syftet med denna 

studie inte var att undersöka kostnadsfrågan.  

 

Författarna anser sig se ett behov av sjukgymnaster inom skolhälsovården och därför behövs 

vidare studier inom detta område. Ett förslag på fortsatta studier är att undersöka en större 

population. Det skulle även vara av intresse att undersöka vinsten av att ha en sjukgymnast 

inom skolhälsovården, både sett utifrån elevernas hälsa samt ur ett kostnadsperspektiv. 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva skolsköterskors upplevelser och erfarenheter av 

skolhälsovården inom grundskolan och deras syn på behovet av sjukgymnaster inom 

skolhälsovården. En kvalitativ studie valdes där halvstrukturerade intervjuer genomfördes 

med fem skolsköterskor. Anledningar till att göra en intervjustudie var för att det inte fanns 

tillräckligt mycket vetenskapligt skrivet inom området för att göra en litteraturstudie (25), 

samt att författarna ville få mer öppna svar och ansåg då att en intervjustudie var passande. 

Vid intervjuer finns möjligheten att be informanten utveckla sina svar och ställa följdfrågor.  

 

Till en början diskuterades möjligheten till att intervjua skolsjukgymnaster, men på grund av 

få verksamma skolsjukgymnaster i Sverige insåg författarna att de inte skulle ha möjlighet att 

genomföra detta. Skolsköterskor har god inblick i elevernas problem och därför var det 

intressant att intervjua några i denna yrkesgrupp.  

 

En av studiens inklusionskriterier var att skolsköterskorna skulle ha minst tre års erfarenhet av 

skolhälsovården. Anledningen till detta var att författarna ville försäkra sig om att 

informanterna skulle ha god inblick inom området, samt ha tillräckliga erfarenheter och 

upplevelser av skolhälsovården för att kunna tillföra något till vår studie.  

 

Då det inte fanns några manliga skolsköterskor i de kommuner vi genomförde intervjuerna i 

resulterade detta i endast kvinnliga informanter. Dock har detta inte någon betydelse för 

resultatet då syftet med denna studie inte var att beskriva skolsköterskornas upplevelser och 

erfarenheter i ett genusperspektiv.  
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Då ingen av författarna intervjuat tidigare användes en intervjuguide som stöd samt att 

genomföra en pilotintervju. Syftet med pilotintervjun var att intervjuguiden skulle testas samt 

att intervjuaren skulle få möjlighet att öva på att intervjua. Kvale (21) stödjer valet av 

pilotintervjuer. Han skriver att man kan lära sig intervjua genom att till exempel läsa och 

lyssna på intervjuer, men att inlärningen främst sker genom egna erfarenheter.  

 

Att endast en av författarna genomförde intervjuerna var på grund av att författarna ville 

undvika att informanten inte skulle känna sig i underläge (22). Detta tror författarna ledde till 

att situationen blev mer avspänd och att dialogen med informanten blev bättre.  

 

Då det endast handlade om fem intervjuer ansåg författarna att intervjuerna skulle bli bäst om 

en och samma författare utförde alla intervjuer så att denna och fick möjlighet att lära sig av 

sina misstag och kunna undvika dem i nästa intervju som gjordes. För att öka kvalitén på 

intervjuerna lyssnade författarna igenom varje avslutad intervju och diskuterade vad man 

skulle tänka på till nästa gång för att kommande intervju skulle bli ännu bättre.  

 

Det faktum att författarna är studenter kan ha en positiv inverkan på informanterna, eftersom 

att studenter kanske inte upplevs som lika stora konkurrenter mot deras yrkesroll och detta 

kan ha gjort att informanterna vågade öppna sig mer. 

 

När det gäller valet av plats för intervjun skriver Trost (22) att den intervjuade ska känna sig 

trygg i miljön och att de flesta platser har sina för- och nackdelar. Han skriver även att man 

vid dataanalysen kan resonera kring vilken inverkan lokalen haft på trovärdigheten. 

Författarna lät informanterna själva välja var intervjun skulle genomföras. Alla valde sina 

arbetsplatser, och detta innebar att det fanns en del störande moment till exempel trafik 

utanför, telefonen ringde samt att elever kom och behövde hjälp akut. Intervjuerna hade 

kunnat genomföras på en annan plats för att undvika dessa störande moment, men författarna 

tror att valet av plats gjorde att informanterna kände sig mer trygga i sin yrkesroll och vågade 

öppna sig mer.  

 

Författarna bestämde att utskrifterna skulle vara ordagranna och att endast en av författarna 

skulle skriva ner intervjuerna. På de ställen där kvalitén på inspelningen varit bristande har 

författarna hjälpts åt att höra vad som sagts för att undvika feltolkningar. När intervjuerna var 

nedskriva lyssnades materialet igenom för att se att om hört fel eller missat något. För att öka 

 22



reliabiliteten på studien hade de två författarna oberoende av varandra kunnat skriva ner 

intervjuerna och sedan gått igenom dem för att se om det blev några skillnader i utskrifterna 

(21).  

 

Burnards innehållsanalys (23) består av 14 olika steg. Författarna valde att gå ifrån ett av 

dessa steg som innebar att man ska plocka bort drosset, det vill säga den intervjutext i 

utskrifterna som inte är relevant för syftet. Då antalet intervjuer inte var så många valde vi att 

gå ifrån detta steg för att undvika den risk som finns att man tar bort text som kan vara 

relevant i sammanhanget.  

Konklusion 

Skolsköterskorna upplevde att tiden inte räckte till för att göra ett bra förebyggande arbete och 

de ansåg att det är ett område som sjukgymnaster skulle kunna arbeta inom. Alla fem 

informanter ansåg att det finns ett behov av sjukgymnaster inom skolhälsovården. Många av 

de problem som skolsköterskorna säger sig stöta på anser författarna att sjukgymnaster har 

goda kunskaper av att hantera. Med utgångspunkt från resultatet skulle det kunna tolkas som 

att det en sjukgymnast inom skolhälsovården skulle vara värdefullt. Genom ett bra samarbete 

mellan sjukgymnaster och skolsköterskorna skulle skolhälsovården och möjligheten att 

förebygga ohälsa kunna förbättras.
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BILAGA 1 
 

Introduktionsbrev angående en kvalitativ studie: 
Skolsköterskor inom grundskolans upplevelser och erfarenheter  

av skolhälsovården 
 
 
Under hösten 2006 ska vi göra en studie där vi kommer att intervjua skolsköterskor om deras 

upplevelser och erfarenheter av skolhälsovården i grundskolan. Du har tackat ja till att delta i 

studien och därför skickar vi nu ut ett introduktionsbrev. Vi beräknar att intervjun kommer att 

ta cirka en timme. Intervjuerna kommer att spelas in på band och därefter sammanställas i en 

rapport. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, alla kopplingar mellan 

skola/skolsköterska kommer att elimineras.  

Medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande.  

 

Studien kommer att finnas tillgänglig via LTU:s hemsida (www.ltu.se) under länken 

http://epubl.luth.se/index.shtml för läsning under våren 2007.  

 

Med vänliga hälsningar 

 
 
 
Sofia Junkka, sjukgymnaststuderande Susanna Lageson, sjukgymnaststuderande 
Landstingsvägen 3B Landstingsvägen 3A 
961 76 BODEN 961 76 BODEN 
0921-15577 0921-14923 
073-0438294 070-5514619 
  
 
 
 
 
 
Katarina Mikaelsson, universitetsadjunkt/handledare 
Institutionen för Hälsovetenskap 
Luleå Tekniska Universitet 
971 87 LULEÅ 
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BILAGA 2 

Intervjuguide 
Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter? 

Vilka problem har de skolbarn/skolungdomar som kommer till dig?  

Hur hjälper du de som kommer till dig?  

Har du någon möjlighet att arbeta förebyggande? I så fall med vad? 

Har du något samarbete med andra professioner som t ex läkare, sjukgymnaster och lärare, i 

så fall hur ser detta samarbete ut?  

Känner Du till vad sjukgymnaster arbetar med? 

Tror du att du skulle kunna ha hjälp av sjukgymnaster för att lösa de problem som eleverna 

söker för i grundskolan? 
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