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Sammanfattning 

Bakgrund: Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en del av elevhälsan som verkar för att elever ska 
uppnå utbildningsmålen. Inom EMI arbetar skolsköterskor vilka arbetar sjukdoms- och 
hälsoförebyggande. Ett systematiskt kvalitetsarbete genererar god vårdkvalitet. Det saknas forskning i 
hur EMI upplevs ur elevens perspektiv. Syfte: Att beskriva elevers skattning av nöjdhet med EMI:s 
verksamhet i grundskola och gymnasium. Metod: En tvärsnittsstudie med kvantitativ design. 141 elever 
i årskurs 4 i mellanstadiet (yngre åldersgruppen), årskurs 7 på högstadiet samt årskurs 1 på gymnasiet 
(äldre åldersgruppen) på tre kommunala skolor i en kommun i södra Sverige har skattat sin nöjdhet 
med EMI. Data har analyserats i statistikprogrammet SPSS. Chi två-test har använts för 
gruppjämförelser. Resultat: Helhetsintrycket av EMI var bra. Tillgänglighet, respekt/bemötande, 
information/kunskap, delaktighet/involvering, emotionellt stöd och kontinuitet/koordinering 
upplevdes vara god. Den yngre åldersgruppen visste vem skolsköterskan var (p<0,001), tyckte att de 
fick besöka EMI när de behövde det (p<0,05) samt kände sig trygga med skolsköterskan (p<0,05) oftare 
jämfört med den äldre åldersgruppen. Slutsatser: Elevernas skattade nöjdhet med EMI:s verksamhet 
var hög. Skillnader mellan åldersgrupperna fanns i upplevelserna av Tillgänglighet och det Emotionella 
stödet inom EMI. Inga skillnader mellan kön påvisades. Forskning behövs för att utvärdera och förbättra 
EMI nationellt.  

 

Nyckelord: Kvantitativ metod, Personcentrerad vård, PREM, Skolsköterska, Systematiskt 

förbättringsarbete 

 



 
 

Summary 
Background: The School Health Service (EMI) within Swedish schools helps students achieve 
educational goals through health promotion work and illhealth prevention. Systematic quality work 
generates quality of care. No present research shows how students perceives EMI. Purpose: To 
describe students’ assessment of satisfaction with the activities offered by EMI operations in primary 
and secondary schools. Method: A cross-sectional study with quantitative design. 141 students in grade 
4 (younger age group) and grade 7 in primary school and grade 1 in secondary school (older age group) 
in three municipal schools in one municipal in southern Sweden estimated their satisfaction with EMI. 
Data was analyzed in the statistical program SPSS. Chi two-tests were used for group comparisons. 
Results: Overall impression of EMI was good. Availability, respect/treatment, information/knowledge, 
inclusion/involvement, emotional support, continuity/coordination was stated good. The younger age 
group could more often identify the school nurse (p <0.001), felt that they could visit EMI when needed 
(p<0,05), and felt safe with EMI (p <0.05) compared to the older age group. Conclusions: Students' 
were satisfied with EMI operations. Differences in how the age groups perceived Accessibility and 
Emotional Support emerged. No gender differences were detected. Research is needed to evaluate and 
improve EMI nationally. 
 
Keywords: Patient centered care, PREM, Quantitativ method, School Nursing, Systematic Quality work 
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Inledning 

Av Sveriges över 10 miljoner invånare är cirka 2,4 miljoner barn varav cirka 1,8 miljoner är i skolåldern 
(Statistiska centralbyrån [SCB], 2019). Alla barn i Sverige ska enligt skolplikten gå i skolan från och med 
hösten det året de fyller 6 år, från förskoleklass till och med årskurs 9 (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], 
SFS 2017:30; Skollag, SFS 2010:800). I skolan blir eleverna erbjudna minst fyra hälsobesök och 
hälsosamtal av skolsköterskan som arbetar inom Elevhälsans medicinska insats (EMI). Det innebär att 
eleverna träffar skolsköterskan flera gånger under skolåren (HSL, SFS 2017:30; Skollag, SFS 2010:800). 
Få studier beskriver elevers upplevelser om hur nöjda de är med EMI där skolsköterskan arbetar. 
Tidigare forskning handlar mer specifikt om någon aktivitet inom EMI som till exempel hur tonåringar 
uppfattar samtal om hälsa samt de hälsoundersökningar som skolsköterskan utför (Golsäter, Sidenvall, 
Lingfors & Enskär, 2011) eller utvärdering av livsstilsrådgivande samtal med hjälp av internetbaserade 
enkäter (Myllymäki, Routsalainen & Kääriäinen, 2017). Som blivande skolsköterskor önskas mer 
kunskap om hur nöjda elever är med verksamheten där skolsköterskor arbetar. 

Bakgrund 

Elevhälsan, organisation och styrdokument 
På varje skola ska det finnas en organiserad elevhälsa som verkar för att eleverna ska nå 
utbildningsmålen. Målgruppen för elevhälsan är alla barn, vilka benämns som elever i skolan. 
Huvudman för elevhälsan är kommunen med rektorn på skolan som ansvarig. Elevhälsan kan ses som 
en paraplyorganisation där olika professioner samarbetar för att eleven ska uppnå målen i läroplanen 
vilka styrs av Skollagen. Elevhälsan ska tillhandahålla psykosociala, psykologiska, specialpedagogiska 
och medicinska insatser för eleverna på skolan. Professionerna som ingår i elevhälsan är pedagoger, 
kuratorer, psykologer, skolläkare, skolsköterskor, samt personal som kan tillgodose elevernas behov av 
specialpedagogiska insatser (Skollag, SFS 2010:800). 
 
EMI ansvarar för de medicinska och omvårdnadsmässiga delarna av insatserna som erbjuds eleverna 
inom elevhälsan. Skolläkaren har det medicinska ansvaret inom EMI medan skolsköterskan är den som 
träffar eleverna kontinuerligt. EMI har till uppdrag att regelbundet möta alla barn som går i skolan för 
att identifiera hälsoproblem eller symtom som kan behöva åtgärdas i hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande syfte (Socialstyrelsen, 2016). 
 
Eleverna erbjuds hälsobesök hos EMI i hälsofrämjande syfte då bland annat tillväxt, syn och hörsel 
undersöks. Dessutom erbjuds eleven hälsosamtal minst tre gånger jämnt fördelat under 
grundskoletiden och en gång under gymnasietiden. Skolsköterskans och skolläkarens medicinska arbete 
styrs också av Hälso-och sjukvårdslagen som talar om att vården som ges ska vara av god kvalitet och 
tillgodose elevens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet (HSL, SFS 2017:30). Skolsköterskan 
vaccinerar eleverna i sjukdomsförebyggande syfte utifrån det allmänna vaccinationsprogrammet för 
barn, samt bevakar elevernas vaccinationstäckning och ordinerar kompletterande vaccin vid otillräcklig 
täckning (Smittskyddslagen, SFS 2004: 168; Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av 
barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, HSLF-FS 2016:51). Medicinskt 
ansvarig skolläkare kontaktas vid behov. Elever har möjlighet att få hjälp av skolsköterskan med enklare 
sjukvårdsinsatser som omplåstring eller en första bedömning om någon olycka händer under skoltid 
(Skollag, SFS 2010:800; Socialstyrelsen, 2016). Förutom de lagar som styr elevhälsans arbete ger också 
Socialstyrelsen och Skolverket ut bindande föreskrifter samt allmänna råd vilka bidrar till elevhälsans 
nationella styrning. En viktig publikation för EMI är Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen, 2016), 
vilken varken är en bindande föreskrift eller ett allmänt råd utan är utgivet av Skolverket och 
Socialstyrelsen för att verka som ett arbetsinstrument för skolsköterskans omvårdnadsarbete i skolan. 

Skolsköterskans omvårdnadsarbete 
Lagar som reglerar elevhälsans verksamhet är patientsäkerhetslagen som talar om att det finns en 
skyldighet att bedriva systematiskt kvalitetsarbete samt att eleven och närstående ska få möjlighet att 
vara delaktiga i patientsäkerhetsarbetet (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659). EMI är skyldig att föra 
journal över den vård som ges enligt patientdatalagen som även talar om att inte registrera eleven i 
nationella kvalitetsregister om denne motsätter sig detta (Patientdatalag, SFS 2008:355). 
Offentlighets- och sekretesslagen styr hur skolsköterskan ska hantera patientuppgifter med sekretess, 
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till exempel hur information får lämnas ut till andra myndigheter (Offentlighets-och sekretesslag, SFS 
2009:400). EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillsammans med riksdagens kompletterande lag 
reglerar hur skolsköterskan ska hantera personuppgifter om eleverna (General Data Protection 
Regulation [GDPR], 2016; Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 
SFS 2018:218). Förvaltningslagen styr hur dokumentation och handläggning ska ske och att 
skolsköterskan ska vara saklig och opartisk (Förvaltningslag, SFS 2017:900). 
 
Skolsköterskan är förpliktigad att göra en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om en elev far illa. 
Socialnämnden kan också begära att få ut relevant information från skolsköterskan som de behöver i 
utredningssyften. Dessa överföringar av information mellan parterna och bestämmelser för detta 
regleras i socialtjänstlagen (Socialtjänstlag, SFS 2001:453). Skolan och EMI ska följa arbetsmiljölagen 
för att kraven för arbetsmiljön för personal och elever ska uppfyllas (Arbetsmiljölag, 1977:1160). 
Tillsynsmyndighet för skolhuvudmännen är Skolinspektionen medan Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) ansvarar enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) för tillsyn av hälso-och 
sjukvårdspersonalens verksamhetsområde, där skolsköterskans omvårdnadsarbete ingår. 
 
Skolsköterskan tillför medicin- och omvårdnadskompetens till elevhälsans arbete. Hen identifierar 
problem eller symtom hos elever som kan behöva särskilt stöd och samverkar med elever, 
vårdnadshavare och personal för att bidra till hälsosamma levnadsvanor. Vid behov kan remiss skickas 
till annan lämplig instans inom Hälso-och sjukvården (Socialstyrelsen, 2016).  

 
I syfte att främja elevernas hälsa behöver skolsköterskan kärnkompetens inom områden som 
Personcentrerad vård (PCV), Säker vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Evidensbaserad 
vård, Samverkan i team och Informatik (Sherwood & Barnsteiner, 2013; Cronenwett et al., 2007). 
Kärnkompetenserna ingår i distriktsköterskans kompetensbeskrivning vilken skolsköterskan ska arbeta 
efter (Swenurse, 2019). I utbildningar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor bör dessa 
kärnkompetenser ingå i läroplanen vilket är viktigt för att höja kvaliteten på vården (Cronenwett et al., 
2007). 
 
När skolsköterskan arbetar ur ett PCV-perspektiv utgår hen enligt Centrum för personcentrerad vård i 
Göteborg (GPCC) från tre grundpelare: partnerskap, patientberättelse och dokumentation (Ekman et 
al., 2011; GPCC, 2017). Partnerskapet betyder att det i mötet mellan skolsköterska och elev finns en 
ömsesidig respekt för varandras kunskap och erfarenheter. Patientberättelsen innebär att eleven sätts i 
fokus och att hen får lov att berätta om sin situation samt att denne känner sig bekräftad och lyssnad på 
(Ekman et al., 2011). För att skapa ett partnerskap vid hälsosamtal används samtalet som verktyg för att 
göra eleven delaktig (Golsäter, Lingfors, Sidenvall & Enskär, 2012). Möten ska dokumenteras i 
journalsystem men också i form av hälsoplaner i syfte att eleven eller eventuellt anhöriga inte ska behöva 
börja om från början vid nästa besök och berätta allt igen. I dokumentationen ska framgå vilka mål som 
satts upp samt hur uppföljning ska ske (GPCC, 2017).  
 
Vården som ges av skolsköterskan i EMI ska genomsyras av PCV, vilket innebär att hänsyn till eleven 
som patients egna upplevelser tas och fokus ligger på det unika hos patienten och dennes behov och 
förutsättningar (Ulin, Olsson, Wolf & Ekman, 2016). Barnkonventionen säger att alla elever (barn) har 
rätt att involveras i frågor som rör dem och deras känslor (Unicef, 2018). Deras åsikter ska alltid tas i 
beaktande, utifrån ålder och mognad (United Nations, 1989). När patienter känner sig bekräftade och 
kompetenta att delta i planering och åtgärder som rör dem själva leder det till ett ökat välbefinnande 
enligt tidigare forskning, något som också kan appliceras på elever som patienter inom EMI (Ulin, 
Olsson, Wolf & Ekman, 2016). I andra vårdkontexter har det visat sig att om PCV används som arbetssätt 
känner sig patienten delaktig i beslut som fattas och nöjd med den vård som ges vilket ger en ökad känsla 
av välbefinnande (McCormack & McCance, 2006) och att involvera patienter är viktigt för att främja 
hälsa (Cutler, Morecroft, Carey & Kennedy, 2019). Målet för skolsköterskan är att ge en vård av hög 
kvalitet, vilket innebär att skolsköterskan kontinuerligt måste arbeta med att utvärdera och förbättra 
arbetet. För att synliggöra förbättringsområden är det värdefullt att skolsköterskan kan ta del av 
elevernas synpunkter på vad de tycker om verksamheten. För att kunna ge god vård till eleven krävs en 
god kommunikation och ett samarbete mellan de olika professionerna i elevhälsan. PCV uppstår när det 
finns ett fungerande samarbete mellan de olika professionerna i elevhälsan och när skolsköterskan 
tillsammans med övriga professioner arbetar mot samma mål vilket är att främja elevens utveckling mot 
att nå utbildningens mål (Socialstyrelsen, 2016). För att kontinuerligt kunna förbättra den 
personcentrerade omvårdnaden arbetar EMI med ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). 
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Det systematiska kvalitetsarbetet 
Vården som ges ska enligt patientsäkerhetslagen vara av god kvalitet och ska utvecklas genom 
systematiskt kvalitetsarbete så att kraven enligt Hälso-och sjukvårdslagen om god vård upprätthålls 
(Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659). Varje huvudman är skyldig att se till att verksamheten bedriver 
systematiskt kvalitetsarbete för att uppnå utbildningsmålen. I ett systematiskt kvalitetsarbete synliggörs 
kvalitet, likvärdighet, vad som görs, varför det görs och vad det leder till. Det systematiska 
kvalitetsarbetet bygger på planering, uppföljning, analys och dokumentation som leder till utveckling. 
För att bidra till systematisk kvalitetsutveckling i skolan krävs en dialog mellan elever, lärare och övrig 
personal (Skollag, SFS 2010:800). En viktig förutsättning för är att resultaten ska vara mätbara. Det 
mätinstrument som används måste också vara av hög kvalitet så att den data man får in verkligen är den 
fakta man avser mäta (Billhult, 2017d). 
 
Förbättringskunskap är en av kärnkompetenserna och ett viktigt område för skolsköterskan att ha 
kunskap om för att bidra till verksamhetens utveckling och för att kontinuerligt höja kvaliteten i 
omvårdnaden (Olander, 2003). För att få en bättre omvårdnad som leder till förbättrad hälsa hos 
eleverna krävs det att skolsköterskan har kompetens i det system hen arbetar inom och i de processer 
som används. Dessutom behövs kontinuerlig kompetensutveckling. Det är viktigt att alla professioner 
samarbetar: elever och deras familjer, forskare, planerare, och de organisationer som står för 
finansieringen av verksamheten tillsammans anstränger sig och samarbetar för att förbättringar ska 
kunna åstadkommas (Batalden & Davidoff, 2007). Målen för förbättringsarbeten på gruppnivå är att 
folkhälsan ska förbättras, vilket medför en lägre kostnad per capita för vården på samhällsnivå. På 
individnivå är målet att varje elev ska få en bättre vård och därmed bättre hälsa och bättre studieresultat. 
Skolsköterskans arbete riktar sig till elever som samhällsgrupp medan åtgärderna utförs med eleven 
som individ i centrum vilket kan ses som att skolsköterskan har dubbla uppdrag (Olander, 2003). En 
förbättring skall ge en bättre hälsa på micronivå (patienten) och makronivå (befolkningen i stort). 
Förbättringar på meso-nivå, vilken är mitt emellan micro- och macro- nivå, sker när förbättringen sker 
på en enhet/avdelning/skola eller i en organisation. Förbättringen ska bidra till en bättre professionell 
utveckling (lärande) och bättre systemprestanda (vård) (Batalden & Stoltz, 1993).  
 
Skolsköterskan verkar i enlighet med samhällsstyrda regler i form av lagar och föreskrifter för eleverna 
både på individ-och befolkningsnivå. För att ett förbättringsarbete ska ge resultat är det av vikt att 
kunskapen som tillämpas är evidensbaserad och att utvärdering av nya arbetssätt och interventioner 
kontinuerligt sker både på individ-och gruppnivå (Olander, 2003). För att åstadkomma detta behöver 
problemen definieras och eventuella orsaker till problemet identifieras. Därefter kan nya strategier 
utvecklas för att förbättra omvårdnaden som sedan kan testas och utvärderas (QSEN, 2019).  
 
Det finns fyra viktiga kunskapsområden inom förbättringskunskap: systemförståelse, förståelse för 
variation, förändringspsykologi och kunskapsteori. Systemförståelse handlar om att förstå den kontext 
och den komplexitet som finns där problemet existerar. Skolsköterskan behöver förstå elevens 
utgångspunkt och det system som eleven har runtomkring sig som till exempel klasskamrater, 
skolpersonal och föräldrar, men också de krav och förväntningar som eleven känner. Skolsköterskan 
behöver se och förstå sin egen roll i det system hen har gemensamt med eleven inom elevhälsan. 
Förståelse för variation handlar om att se verkligheten och använda mätresultaten för att förklara 
variation i vårdprocessen som finns över tid. Exempel på detta kan vara att förstå varför eleverna inte 
uppnår målen vid ett prov därför att många har varit sjuka en period före skrivningen och därför har 
missat en del av undervisningen. Förändringspsykologi kan ses på individ, grupp eller organisationsnivå 
och kunskapsteori kan användas för att förstå hur individer interagerar med varandra och hur 
organisationen fungerar (Batalden & Stoltz, 1993).  
 
Eleven ska göras delaktig i patientsäkerhetsarbetet vilket kan möjliggöras genom arbetet med olika 
nationella kvalitetsregister (Skollag, SFS 2010:800). EMI:s nationella kvalitetsregister heter EMQ vilket 
följer och utvärderar elevers hälsa och utveckling lokalt, regionalt och nationellt samt vägleder för 
motivation till ett aktivt förbättring- och kvalitetsarbete inom elevhälsa och EMI (EMQ, 2019). 
Patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015 förtydligade elevens (patientens) ställning och betonar 
elevers självbestämmande, delaktighet och integritetsfrämjande för att öka elevens inflytande i vården 
(Patientlag, SFS 2014:821).  
 
Ett systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med ett kvalitetsregister kan förbättra kliniska resultat. Att 
data rapporteras, följs och jämförs gentemot de egna resultaten och med andra är av stor vikt för att en 
förbättring ska uppnås (Peterson, et al., 2014). För att kunna utvärdera patienternas upplevelser av 
vården och i syfte att arbeta systematiskt med att förbättra vårdens kvalitet utvecklades år 2009 en 
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Nationell patientenkät med samtliga Landsting och Regioner anslutna (Nationell Patientenkät, 2019). 
Det tar tid att implementera arbetet med t ex nationella kvalitetsregister och om blivande sjuksköterskor 
och specialistsjuksköterskor lär sig om kvalitetsarbete inför examen är det större chans att de arbetar 
med det som nyutbildade (Petersson, Hedberg, Fredholm Ståhl, 2019).  
 

Nationell patientenkät  
Den Nationella patientenkäten som benämns Patient Reported Experience Measure (PREM) arbetades 
fram av Sveriges Kommuner och Landsting och fokuserar på sju dimensioner. De sju dimensionerna är: 
Helhetsintryck, Tillgänglighet, Respekt och bemötande, Information och kunskap, Delaktighet och 
involvering, Emotionellt stöd och Kontinuitet och koordinering (Nationell patientenkät, 2019). PREM- 
enkäten är utvecklad för att kunna mäta patienters upplevelser och erfarenheter av vården vad gäller 
nöjdhet av dessa dimensioner (Nationella kvalitetsregister, 2017; Region Centrum SydOst, 2019). 
 
PREM- enkäter används i dag på olika sätt i vården och är ett viktigt arbetsredskap för att utveckla och 
förbättra patientvården och ta del av varandras lärande (Weath,et al., 2018). Frågorna i PREM-enkäter 
är specifika för att minska risken för att svaren färgas av exempelvis vad det finns för förväntningar och 
tidigare erfarenheter av vård (Jenkinson, Coulter, Richards & Chandola, 2002; Nilsson, Orwelius & 
Kristenson, 2016). För långsiktiga och hållbara förbättringar krävs det regelbundna patientrapporterade 
mätningar (Davies et al., 2008).  
 
Barnkonventionen som antogs som lag i januari år 2020 i Sverige säger att barn har rätt att få göra sin 
röst hörd, att få uttrycka sin åsikt i saker som rör dem med hänsyn till deras mognadsnivå (Lag om 
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter SFS 2018:1197; United Nations, 1989). 
Delaktighet har i sammanhang av teamarbete också visat sig främja hälsa (Cutler, Morecroft, Carey & 
Kennedy, 2019). Information har kontinuerligt inhämtats om patienters upplevelser och erfarenheter 
av vården men de som hittills har svarat på PREM-enkäten har varit i ålder över 15 år vilket innebär att 
det inte finns några synpunkter från de som är yngre än 15 år. Det vill säga, det finns inga synpunkter 
av barns erfarenheter av hälso- och sjukvården och därmed inte heller några synpunkter om hur elever 
skattar sin nöjdhet i mötet med verksamheten inom EMI (SKL, 2019). Därför utvecklades det under år 
2018 två åldersanpassade PREM-enkäter inom verksamheten för EMQ i syfte att inhämta information 
direkt ifrån barnen så att de kan komma till tals och så att utvärdering av vården kan ske också genom 
barnens perspektiv (Petersson & Fredholm Ståhl, 2020; RegisterCentrum sydost, 2020).  
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Syfte 

Syftet var att beskriva elevers skattning av nöjdhet med EMI:s verksamhet i grundskola och gymnasium.  

• Hur ser nöjdheten ut inom de olika dimensionerna Helhetsintryck, Tillgänglighet, Respekt och 
bemötande, Information och kunskap, Delaktighet och involvering, Emotionellt stöd samt 
Kontinuitet och koordinering 

• Finns det skillnader mellan den yngre och äldre åldersgruppen och kön inom dimensionerna?  

 

Material och metod 

Design och setting 
För att besvara studiens syfte valdes en kvantitativ design och en tvärsnittsstudie genomfördes. Data 
samlades in från tre kommunala skolor i en kommun i södra Sverige med hjälp av två åldersanpassade 
PREM enkäter. En enkät var anpassad för elever i årskurs 4 i mellanstadiet. Den andra enkäten var 
anpassad för elever i årskurs 7 på högstadiet och elever i årskurs 1 på gymnasiet. Resultatet presenteras 
deskriptivt (Billhult, 2017a; Billhult, 2017b).  
 

PREM-enkät 
Under 2018 utvecklades inom verksamheten för EMQ två åldersanpassade PREM-enkäter för att skatta 
elevernas nöjdhet i mötet med EMI (Bilaga 1 och 2). Utvecklingen av PREM-enkäterna genomfördes i 
tre steg. Först arbetades frågorna i de två versionerna för yngre respektive äldre elever fram. Därefter 
testades innehållsvaliditeten genom att utföra kognitiva intervjuer med elever ur respektive 
åldersgrupp. Som ett sista steg skickades enkäten ut till 200 elever för att beräkna reliabiliteten. Manus 
till artikel pågår men finns ännu inte tillgänglig (Petersson & Fredholm Ståhl, 2020).  

 
Frågorna i PREM-enkäten anpassades till elevernas mognadsgrad genom att en PREM-enkät 
anpassades till yngre elever i förskoleklass och årskurs 4 medan en PREM-enkät anpassades för äldre 
elever i årskurs 7/8 och årskurs 1 på gymnasiet. Inga elever i förskoleklass blev tillfrågade att delta i den 
aktuella studien. Årskurserna valdes ut därför att det under dessa läsår utförs hälsokontroller och 
hälsosamtal, eleverna i dessa årskurser hade därför erfarenhet av möten med EMI:s verksamhet. Det 
som skilde de två åldersanpassade PREM- enkäterna åt var att enkäten för de yngre eleverna hade 
konkreta figurer i form av ansikten i sista frågan som i versionen för den äldre åldersgruppen var 
utformad på det sättet att eleven skulle ange en siffra mellan 1 (1=sämsta tänkbara) och 10 (10=bästa 
tänkbara) om hur det på det stora hela tyckte att besöket hos skolsköterskan var. Övriga frågor i båda 
PREM-enkäterna var graderade i nominalskala eller ordinalskala som exempelvis frågor med svar som 
ja absolut, för det mesta, ibland och nej inte alls.  
 
PREM-enkäterna hade elva frågor som berörde de sju dimensionerna: Helhetsintryck (fråga 11), 
Tillgänglighet (fråga 1,2,3), Respekt och bemötande (fråga 4,5), Information och kunskap (fråga 6), 
Delaktighet och involvering (fråga 7,8), Emotionellt stöd (fråga 9) och Kontinuitet och koordinering 
(fråga 10). PREM- enkäterna som användes för datainsamling till denna studie besvarades under en 
begränsad tidsperiod under vårterminen 2019. Eleverna besvarade PREM-enkäterna anonymt utan 
vårdnadshavare närvarande men i närvaro av kommunens medicinskt ledningsansvariga skolsköterska 
som även samlade in materialet. I den här studien användes ett redan insamlat material och information 
inhämtades om hur urval och datainsamling genomförts och beskrivs nedan.  

Urval och datainsamling 
Ett informationsbrev skickades ut till rektorerna på skolorna där bakgrund till studien beskrevs, vad för 
sorts frågor PREM enkäten skulle belysa och att syftet med studien var att testa om enkätens frågor var 
meningsfulla och lätta att förstå så att den senare skulle kunna ligga till grund för nationella 
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förbättringsarbeten av elevhälsan i Sverige. Likvärdigt informationsbrev skickades ut till elever och 
deras vårdnadshavare som även blev informerade om att det var frivilligt att besvara enkäten. 
 
Genom ett bekvämlighetsurval tillfrågades elever på tre skolor i en kommun i södra Sverige om de ville 
besvara en åldersanpassad enkät. Ett bekvämlighetsurval kan förklaras med att undersökningen görs av 
en viss population som är lättast tillgänglig (Polit & Beck, 2016). De deltagande eleverna gick i årskurs 
4, årskurs 7 och i årskurs 1 på gymnasiet. Materialet samlades in under hösten 2019 av ledningsansvarig 
skolsköterska för EMI i den aktuella kommunen. Skriftligt samtycke krävdes av vårdnadshavare till 
elever i årskurs 4 och 7 för att få delta i studien medan eleverna i årskurs 1 på gymnasiet själva gav sitt 
samtycke.  
 

Analysen av den insamlade informationen genomfördes utefter vilken enkät som besvarats. Årskurs 4 
besvarade enkäten som var anpassad för de yngre barnen och kommer fortsättningsvis benämnas som 
den yngre åldersgruppen. Eleverna i årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet besvarade enkäten som är 
utformad för de äldre barnen och kommer fortsättningsvis att benämnas som den äldre åldersgruppen. 
165 elever tillfrågades, 141 besvarade enkäten och det externa bortfallet var 24 (Tabell 1). 

Dataanalys 
Det inmatade och avkodade materialet mottogs som en SPSS-fil digitalt via e-mail den 17 september, 
2019. Dataanalysen genomfördes med hjälp av IBM SPSS Statistics version 26 i vilket deskriptiva 
statistiska beräkningar gjordes (Polit & Beck, 2017). Svarsalternativen på frågorna i den form de var vid 
mottagandet var graderade på nominal- och ordinalskala. Beräkningar utfördes på demografiska data 
kopplat till variabler i frågeställningar och resultaten jämfördes med varandra utifrån syftet. För att 
undersöka om det fanns skillnader mellan eleverna i den yngre åldersgruppens svar på enkäten jämfört 
med eleverna i den äldre åldersgruppen samt om skillnader mellan könen fanns användes Pearsons 
Chitvå-test och signifikansnivå bestämdes till p <0,05 (Polit & Beck, 2017). Svaren som belyste 
skolläkaren valdes bort då det är skolsköterskan som är nyckelpersonen i mötet med eleverna. Under 
arbetets gång reflekterades den egna förförståelsen.  
 

Bakgrundsvariabler som ålder och könstillhörighet med alternativen Tjej, Kille och Hen. Ingen elev 
angav Hen som könstillhörighet. Fråga 1 och 2 i enkäten var graderade enligt nominalskala med ja och 
nej frågor. Svarsalternativen i fråga 3- 10 i enkäten bestod av kvalitativa variabler och var graderade 
enligt ordinalskala (ja absolut, för det mesta, ibland/inte så ofta, nej inte alls samt har inte träffat 
skolsköterska). Frågor med fyrgradig skala dikotomiserades och svarsalternativen ja absolut, för det 
mesta blev “ja” och ibland/inte så ofta och nej inte alls blev “nej”. Fråga 11 hade en skala från 1-10 som 
svarsalternativ där 1 var sämsta tänkbara och 10 var bästa tänkbara. Denna fråga dikotomiserades så att 
1-5 motsvarade ”dåligt” och 6-10 motsvarade ”bra”. Resultatet för fråga 11 redovisades med hur många 
som tyckte att besöket var bra. All data som analyserades kom därför att vara på nominalskalenivå. Vid 
analysen framkom ett internt bortfall som var sammanlagt 17 och bestod av att eleven inte svarat eller 
om svaret var ogiltigt och återfanns i fråga 3, 8, 9, 10 och 11. Eftersom syftet var att undersöka elevernas 
skattning av nöjdhet med EMI:s verksamhet redovisades inte hur många elever som inte träffat 
skolsköterskan eftersom de då inte hade några erfarenheter.  

Etiska överväganden 
Den regionala etikprövningsnämnden i Linköping, avdelningen för prövning av övrig forskning, 
godkände ansökan den 16 januari 2018, för inhämtning av “Elevers erfarenheter av service från 
elevhälsans medicinska insats” (bilaga 3). Efter godkännande från etikprövningsnämnden i Linköping 
inhämtades sedan skriftligt samtycke av elever och vårdnadshavare i samband med att 
informationsbrevet lämnades. I informationsbrevet beskrevs frivilligt deltagande, elevens rätt till att 
avbryta när som helst och att svaren inte går att härleda till någon elev, dvs svaren är anonyma och 
endast synliga för de som genomför studien. Ett informerat samtycke inhämtades från alla elever i 
enlighet med Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (Lag om etikprövning av 
forskning som avser människor, SFS 2003:460), med rätt att tacka nej. Information gavs även om varför 
studien var aktuell (Bilaga 4). Ett informationsbrev skall vara lättförståeligt, syfte och bakgrund till 
varför studiens görs skall framgå och vilken kunskap den förväntas skapa. Information ska ges om att 
svaren endast är synliga för dem som genomför studien (Kjellström, 2017). I studien visades därmed 
hänsyn till de etiska principerna, vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
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och nyttjandekravet (World Medical Association, 2013). Enkäterna lämnades sedan ut till eleverna att 
svara på under skoltid, utan vårdnadshavare närvarande men med ledningsansvarig skolsköterska 
närvarande i klassrummet. För att handhavandet av materialet skulle fortgå utifrån ett etiskt 
förhållningssätt fyllde författarna i Hälsohögskolans etiska granskningsmall innan resultatet 
bearbetades, vilket innefattade frågor inom de fyra etiska principerna. Materialet var anonymiserat och 
inmatat i det statistiska programmet SPSS, men behandlades med stor försiktighet för att inte komma 
obehöriga till del, vilket uppfyller konfidentialitetskravet. Forskning får enbart ske när den enskilde 
personen och respekt för människovärdet skyddas (Lag om etikprövning av forskning som avser 
människor, SFS 2003:460). Uppgifterna som samlades in nyttjades endast i forskningssyfte i enlighet 
med de etiska krav som Helsingforsdeklarationen innebär (World Medical Association, 2013).  
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Resultat 

Resultatet bygger på svaren som 141 elever årskurs 4, årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet angivit. 
Fördelning av deltagare i åldersgrupperna samt könsfördelning presenteras i nedanstående tabell 
(Tabell 1).  

Tabell 1. Deltagande i de olika åldersgrupperna.  
 Tillfrågade 

elever 
Besvarade 
enkäter 

Flickor Pojkar Externa 
bortfall 

Totalt antal 
deltagare 

165 141 87 54 24 

Yngre 
åldersgruppen 
(åk 4) 

62 55 33 22 7 

Äldre 
åldersgruppen 
(Åk 7+ Åk 1 
gymnasiet) 

103  
 
(32+71) 
 

86  
 
(16+70) 

54  
 
(6+48) 

32  
 
(10+22) 

17 
 
(16+1) 

 

Utifrån syftet och frågeställningar presenteras resultatet i text och figurer för att tydliggöra resultatets 
olika delar, vilket anses vara ett lämpligt sätt att analysera enkätsvar (Billhult, 2017c). Resultatet 
presenteras utifrån de sju dimensionerna; Helhetsintryck, Tillgänglighet, Respekt och bemötande, 
Information och kunskap, Delaktighet och involvering, Emotionellt stöd, Kontinuitet och koordinering.  

Helhetsintryck 

Dimensionen Helhetsintryck visade på hur nöjda eleverna var med sitt besök hos skolsköterskan på det 
stora hela. En fråga tillhörde den här dimensionen: ”På det stora hela, vad tycker du om ditt besök hos 
skolsköterskan?”  

 

Resultatet visade att en majoritet av eleverna (96%, n=112) var nöjda med sitt besök hos skolsköterskan. 
Den yngre åldersgruppen var något mer nöjda (98%, n=52) jämfört med den äldre åldersgruppen (94%, 
n=60) (Figur 1). Det fanns inga signifikanta skillnader mellan könen vad gäller helhetsintryck. 

 
Figur 1. Andel elever som skattat att helhetsintrycket av besöket hos EMI var bra.  
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Tillgänglighet 

Tre av frågorna i enkäten tillhörde dimensionen Tillgänglighet: ”Jag vet vem min skolsköterska är”, ”jag 
vet vart jag ska gå när jag vill träffa skolsköterskan” samt ”Jag får träffa skolsköterskan när jag behöver 
det”. Dessa frågor visade på hur eleverna känner att EMI finns till hands och erbjuds för dem.  

 

När eleverna svarade på frågan om de visste vem skolsköterskan var fanns det en signifikant skillnad 
(P<0,001) mellan åldersgrupperna, då 96% (n=53) av eleverna i den yngre åldersgruppen jämfört med 
73% (n=63) av eleverna i den äldre åldersgruppen uppgav att de visste det. Det var en något större andel 
flickor, 30% (n=16), än pojkar 22% (n=7) som inte visste vem skolsköterskan var men skillnaden var 
inte signifikant.  

 

I den yngre åldersgruppen visste 96% (n=53) vart de skulle gå när de ville träffa skolsköterskan och i 
den äldre åldersgruppen var det 92% (n=79) som visste var skolsköterskan fanns. Det var ingen 
signifikant skillnad mellan könen. 

 

Högst andel av eleverna som tyckte att de fick träffa skolsköterskan när de behövde det fanns i den yngre 
åldersgruppen (95%, n=52) medan det var färre av eleverna i den äldre åldersgruppen (79%, n=67) som 
uppgav att de fick träffa skolsköterskan när de behövde det (Figur 2). Denna skillnad mellan 
åldersgrupperna var signifikant (P<0,05). 

 

 

Figur 2. Andel elever i den yngre och äldre åldersgruppen som skattat att EMI:s tillgänglighet 
var bra. 

 

Respekt och bemötande 
Två frågor tillhörde dimensionen Respekt och bemötande och handlade om hur eleverna tyckte de blev 
bemötta i mötet med EMI: ”Skolsköterskan lyssnar på mig” och ”Skolsköterskan svarar på mina frågor”.  
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Av eleverna i den yngre åldersgruppen var det 98% (n=52) och i den äldre åldersgruppen var det 97% 
(n=64) som svarade ja på frågan om skolsköterskan lyssnade på dem när de berättade saker. På frågan 
”Skolsköterskan svarar på de frågor jag har” svarade alla elever i den yngre åldersgruppen (100 %, n=53) 
och näst intill alla i den äldre åldersgruppen (99%, n=64) ja. Det fanns inga signifikanta skillnader 
mellan åldersgrupper och kön i frågor om Respekt och bemötande. 

Information och kunskap 

Dimensionen information och kunskap innefattade en fråga som handlade om hur eleven upplevde den 
information som gavs vid besöket hos EMI: ”Skolsköterskan förklarar så att jag förstår”. 
 
Alla elever i den yngre åldersgruppen (100 %, n=53) samt nästan alla i den äldre åldersgruppen (99%, 
n=64) tyckte att skolsköterskan förklarade på ett sätt som de förstod. Det fanns ingen signifikant 
skillnad mellan åldersgrupper eller kön vad gäller information och kunskap som dimension. 

Delaktighet och involvering 
Dimensionen Delaktighet och Involvering gav svar på hur eleverna upplevde sin egen delaktighet i 
mötena med EMI. Två frågor tillhörde denna dimension: ”Jag får prata om det som är viktigt” och ”Jag 
får vara med och bestämma om det som är viktigt hos skolsköterskan”.  
 
Bland eleverna i den yngre åldersgruppen tyckte alla elever (100%, n=53) att de fick prata om det som 
var viktigt för dem medan 94% (n=61) i den äldre åldersgruppen tyckte det. Skillnaden mellan 
åldersgrupperna var ej signifikant och det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan könen. 

 
I båda åldersgrupperna uppgav 94% av eleverna att de fick vara med och bestämma om det som var 
viktigt för dem när de träffade skolsköterskan. Bland eleverna i den yngre åldersgruppen var det ingen 
större skillnad mellan pojkar (95%, n=19) och flickor (94%, n=29). I den äldre åldersgruppen var det 
något fler pojkar (12%, n=3) än flickor (3%, n=1) som tyckte att de inte fick vara med och bestämma om 
det som var viktigt för dem men skillnaden mellan könen var ej signifikant. 

Emotionellt stöd 
Emotionellt stöd handlade om hur trygga eleverna kände sig hos EMI. Frågan som ingick i den 
dimensionen löd: ”Jag känner mig trygg hos skolsköterskan”.  
 
Bland eleverna i den yngre åldersgruppen kände sig 100 % (n=53) trygga tillsammans med 
skolsköterskan medan det i den äldre åldersgruppen var 92% (n=61) (Figur 3). Det fanns en signifikant 
skillnad (P<0,05) mellan vilken årskurs man gick i och om man kände sig trygg tillsammans med 
skolsköterskan. Det var ingen skillnad mellan könen. 
 

 
 
Figur 3. Andel elever som skattat att de kände sig trygga hos skolsköterskan 
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Kontinuitet och koordinering 
Kontinuitet och koordinering handlade om hur eleven uppfattade att samordning mellan professioner 
inom elevhälsan initierats och erbjudits av skolsköterskan vid möten med EMI. En fråga ingick i denna 
dimension: ”Jag får den hjälp jag behöver när jag behöver kontakta andra i elevhälsan”.  
 
Det var 94% (n=46) av eleverna i den yngre åldersgruppen och 92% (n=43) av eleverna i den äldre 
åldersgruppen som tyckte att de fick den hjälp de behövde av skolsköterskan om det behöver träffa 
någon annan profession, ex kurator. I den yngre åldersgruppen var det knappt 10% (n=3) av flickorna 
som uppgav att de inte fick den hjälp de behövde medan alla pojkarna tyckte att de fick hjälp. 
Skillnaderna mellan åldrar och kön var ej signifikanta. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Utifrån studiens syfte valdes en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Valet av att genomföra en 
enkätstudie möjliggjorde att information kunde inhämtas under en kortare period och av flertalet elever 
samtidigt, till skillnad från en intervjustudie där information hade tagit längre tid att samla in (Billhult, 
2017c). Om intervjuerna även hade bestått av öppna eller delvis öppna frågeställningar hade det gjort 
att materialet tagit längre tid att analysera, men hade samtidigt på ett djupare plan kanske kunnat 
beskriva elevernas erfarenheter på ett utförligare sätt. En stor grupp elever med många intervjufrågor 
och med många olika svar hade försvårat analysen vilket gjorde att en enkätstudie istället var ett bra 
alternativ (Danielsson, 2013). 
 
I den här kvantitativa enkätstudien var det lämpligt att analysera den data som framkom i beskrivande 
statistik med diagram. Enkäten, som i den här studien använts i färdigt skick, bestod av kvalitativa 
variabler med svarsalternativ på ordinal-och nominalskala. Frågorna handlade om hur eleverna känner 
och vad de anser, det vill säga hur de skattar sin nöjdhet i mötet av den verksamhet där skolsköterska 
arbetar. Enkäten var utformad tillsammans med elever för att mäta elevers nöjdhet av EMI vilket ökade 
validiteten då den mäter det som är avsett att mäta (Billhult, 2017d). Frågorna var tydliga och risken för 
missförstånd var liten, vilket även ökade reliabiliteten av resultatet (Trost & Hultåker, 2017). Det kan ha 
varit så att det skilde sig mellan eleverna hur de definierade enkätens svarsalternativ, “för det mesta” 
och “ibland”, beroende på vad elevens egen föreställning var av dessa begrepps betydelse. Eleverna 
kanske menade samma sak men uppgav olika svar och om detta var fallet kunde reliabiliteten bli lägre 
(Trost & Hultåker, 2017). PREM-enkäternas utformning tog hänsyn till elevernas mognadsnivå (Piaget, 
2013) och var framtagna med elevens förståelse för frågorna i åtanke vilket minskade risken för att 
eleverna skulle kunna tolka frågorna fel (Polit & Beck, 2017). Att eleverna svarade på det som faktiskt 
efterfrågades ökade studiens validitet, det vill säga enkätfrågorna stämde överensstämde mot syftet 
(Trost & Hultåker, 2017).  
 
Att enkäterna endast skickades ut till skolelever i en och samma kommun, så kallat bekvämlighetsurval 
gjorde att det fanns en svaghet i hur representativt resultatet var. Därför kunde studiens resultat ej anses 
vara generaliserbart till alla skolelever i resten av den aktuella kommunen eller till hela Sverige (Trost & 
Hultåker, 2017). Enkäten behöver skickas ut till fler antal deltagare för att svaren ska kunna 
generaliseras, 141 besvarade enkäter var i minsta laget (Polit & Beck, 2016). Ett bekvämlighetsurval är 
inte alltid helt representativt, men kan ändå ge ett betydelsefullt resultat (Trost & Hultåker, 2017).  
 
Enkäterna besvarades av elever i olika åldrar och i olika utvecklingsfaser av både pojkar och flickor och 
det anses öka tillförlitligheten/reliabiliteten i resultatet. De fylldes i och samlades in under en viss 
tidpunkt besvarade av en viss population, så kallat tvärsnitt under en kort period (Polit & Beck, 2017).  
 
Sedan 1970-talet är det vanligt med en svarsfrekvens på 50-75% vid enkätundersökningar och en 
bortfallsanalys görs innan förkastning av materialet sker (Trost & Hultåker, 2017). I den här studien var 
svarsfrekvensen 85% vilket ökade resultatets trovärdighet. En del av det externa bortfallet berodde på 
att elever i åk 7 skulle ha målsmans skriftliga samtycke för att delta i studien. Det var många elever som 
inte hade samtycke med sig och fick därför inte var med och besvarade enkäten. I efterhand kanske man 
skulle ha ansett att eleverna i åk 7 själva skulle ha fått ge sitt samtycke till att delta i studien och därmed 
fått en högre andel elever som deltog. Med tanke på att frågorna handlade om elevernas nöjdhet med 
EMI:s verksamhet och inte känsliga ämnen som till exempel elevernas hälsa hade det varit rimligt att 
de fick delta utan målsmans samtycke. Att eleverna fick svara på enkäterna nära i tid efter ett hälsobesök 
gjorde att de flesta eleverna hade träffat skolsköterskan och hade en erfarenhet av mötet vilket ökade 
reliabiliteten. 
 
Datamaterialet som skickades till oss var redan inmatat i det statistiska programmet SPSS och resultatet 
som också analyserats med hjälp av  Chitvåtest presenterades deskriptivt. Eftersom svarsalternativen 
var utformad i nominalskala efter dikotomisering blev det naturligt att förutom text använda diagram 
vid presentationen av resultatet. Det skapade en överskådlighet av de skillnader mellan dimensioner 
och åldersgrupper som fanns i materialet (Polit & Beck, 2017). 
 
Frågorna i enkäten var indelade i de sju dimensionerna vilket tydliggjorde och underlättade 
presentationen av resultatet. Det var en styrka för studien att utifrån frågorna och svarens innebörd 
sätta dem i relevans till de sju dimensionerna som nämns. Det var därför lätt att se och påvisa var 



13 
 

någonstans det eventuellt brister i verksamheten, vilket kunde ge en mer konkret grund för framtida 
förbättringsarbeten. Eftersom årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet slogs ihop och benämndes “den 
äldre åldersgruppen” belystes inte skillnader i elevernas svar om nöjdhet inom den äldre gruppen, det 
vill säga mellan årskurs 7 och 1:a året på gymnasiet, vilket var en svaghet eftersom det skiljer uppemot 
4 år eleverna emellan vilket ger en skillnad i mognad inom gruppen. Svarsalternativen dikotomiserades 
där ja absolut/ för det mesta och ibland/nej/inte alls blev till ja och nej. Detta gjorde att resultatet blev 
överskådligt. Men dikotomiseringen bidrog även till att de elever som svarade “för det mesta” och 
“ibland” hamnade i gruppen ja och nej, trots att de kan ha menat ungefär samma sak med sina svar, 
vilket blev till en svaghet för nyanseringen i resultatet. 
 
Syftet med studien var att beskriva elevernas skattade nöjdhet med EMI:s verksamhet. Svaren som rörde 
skolläkaren valdes bort därför att det är skolsköterskan som är nyckelperson i EMI och är den som möter 
eleverna kontinuerligt. Därför analyserades endast svaren som handlade om skolsköterskan. Det hade 
varit intressant att också analysera svaren på frågorna som handlade om skolläkaren och frånvaron av 
elevernas skattning av nöjdhet med skolläkaren får ses som en svaghet i studien eftersom det minskade 
reliabiliteten för elevers nöjdhet med verksamheten som helhet. Å andra sidan kallas bara skolläkaren 
in av skolsköterskan vid behov av medicinsk konsultation i många kommuner och många elever träffar 
inte skolläkaren överhuvudtaget. 
 
Förförståelsen hölls i åtanke och användes när analysernas resultat tolkades. Innan materialet 
överfördes och bearbetades tog författarna del av de fyra etiska principerna, fyllde i Hälsohögskolans 
etiska granskningsmall och behandlade sedan materialet med respektfullhet och med stor försiktighet 
för att beakta människovärdet bakom statistiken.  
 

Resultatdiskussion 
Huvudfynden från resultatet var att elevernas skattning av helhetsintrycket i mötet med skolsköterskan 
inom EMI var mycket högt vilket innefattade att eleverna både kände sig bemötta med respekt och 
lyssnade på. Resultatet visade även att det fanns signifikanta skillnader i nöjdhet mellan den yngre och 
den äldre åldersgruppen i två av de sju dimensionerna: Tillgänglighet och Emotionellt stöd. Det fanns 
inga signifikanta skillnader i resultatet mellan könen.  

På frågan hur eleverna uppfattade besöket hos skolsköterskan på det stora hela var det 96% som tyckte 
att besöket var bra vilket är ett gott betyg för skolsköterskans arbete inom EMI. Nästan alla elever i den 
äldre och yngre åldersgruppen kände också att de blev bemötta på ett respektfullt sätt och att 
skolsköterskan lyssnade på dem. Eleverna uppgav även att de förstod informationen som sjuksköterskan 
gav och att hen svarade på deras frågor. Det visar på att ett personcentrerat förhållningssätt i mötet med 
eleverna fanns eftersom partnerskapet i den personcentrerade omvårdnaden bygger på att ha en känsla 
av ömsesidig respekt för varandra medan patientberättelsen handlar om att känna sig lyssnad på 
(Ekman et al., 2011). Relationen mellan eleven och skolsköterskan som ska tillhandahålla information 
är viktig för att eleven ska känna sig bekväm att fråga hen om hälsoproblem och att bemöta eleven med 
respekt är viktigt för att uppnå en förtroendefull relation (Smart, Spreen Parker & Lampert, 2012).  

Det fanns en signifikant skillnad mellan den yngre och äldre åldersgruppens upplevelser gällande 
skolsköterskans tillgänglighet. De äldre skattade sig mindre nöjda än eleverna i den yngre gruppen. 
Resultatet visade att elever i den äldre gruppen oftare inte visste vem skolsköterskan var och de upplevde 
att de inte fick träffa skolsköterskan när de hade behov av det. En parallell kan här dras till en studie i 
Finland där forskning visar på att det finns brister i tillgängligheten av skolsköterskan och att hen inte 
har tid för ett vårdande samtal. Den finska studien beskriver även brister i bemötande men att eleverna 
har förtroende för skolsköterskan (Mäenpää, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2007). Att skolsköterskan 
brister i bemötande visade däremot inte resultatet i denna studie, då resultatet visar att eleverna 
upplevde att bemötandet från skolsköterskan var bra. 

En anledning till att en stor andel av de äldre eleverna inte visste vem skolsköterskan var kan bero på 
att de tackat nej till erbjudet hälsobesök innan de besvarade enkäten, men skulle även kunna bero på att 
elever i de övre tonåren hellre vänder sig till andra instanser som exempelvis ungdomsmottagningen 
eller söker information via internet (Smart, Spreen Parker & Lampert, 2012). Problemområden kan 
tänkas förändras med åldern och frågor som till exempel sexuell hälsa eller rådgivning om 
preventivmedel blir mer framträdande i elevens liv under tonåren än tidigare. En annan orsak till att de 
äldre eleverna kanske inte vände sig till skolsköterskan skulle ju också vara det omvända, att de inte går 
dit för att de inte vet vem hen är. Det kan ta emot att gå till skolsköterskan med t.ex. frågor om sexualitet 
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om man inte har förtroende för skolsköterskan (Aranda et al., 2018). Men å andra sidan hade nästan 
alla eleverna, 100 % av eleverna i den yngre åldersgruppen och 94% i den äldre åldersgruppen, i denna 
studie uppgett att de tyckte att de fick samtala om det som var viktigt hos skolsköterskan. 
 
En annan tänkbar orsak till att de äldre eleverna inte visste vem skolsköterskan var kan bero på att 
skolsköterskan i gymnasiet inte vaccinerar eleverna rutinmässigt i enlighet med 
vaccinationsprogrammet eftersom de som regel är färdigvaccinerade sedan grundskolan. Det som 
erbjuds är samtal om elevens hälsa. Elevernas benägenhet att delta i sådana samtal är högre om de 
tillhör en högre social klass (Borup, 1998). Elever från lägre samhällsklasser gynnas dock mer än elever 
från högre samhällsklasser av att delta i hälsosamtal (Borup & Holstein, 2004). Den insamlade 
informationen innehöll inte några uppgifter om de socioekonomiska förhållanden som råder i skolornas 
upptagningsområden eller hur många som avstått att delta i hälsosamtalen på grund av denna aspekt. 
Det hade varit intressant att identifiera varför elever i den äldre åldersgruppen oftare inte vet vem 
skolsköterskan är i framtida forskning. 
 
Fler elever i den äldre åldersgruppen än i den yngre uppgav att de inte fick träffa skolsköterskan när de 
behövde det. Det hade varit intressant att veta hur fysiskt tillgänglig skolsköterskan var på skolorna 
eleverna gick på. Har deras skolsköterska ansvar för flera skolor och är endast där på deltid eller finns 
hen där alla dagar i veckan? Som organisationen för EMI ser ut idag har ofta skolsköterskor ansvar för 
flera skolor och finns därför inte på skolan alla dagar i veckan. Det kan påverka elevers upplevelse av att 
ha möjlighet att kunna träffa skolsköterskan när de känner behov av det (Törnsén, 2014). Det kanske är 
lättare att få en tid hos exempelvis ungdomsmottagningen än att få tid avsatt hos skolsköterskan för att 
diskutera sina hälsobekymmer. 

Skillnaden mellan den äldre och yngre åldersgruppen var signifikant inom dimensionen emotionellt 
stöd, på frågan om eleverna kände sig trygga i mötet med skolsköterskan eller ej. Den äldre gruppen 
kände sig inte lika trygga som elever i den yngre gruppen. Skolsköterskan strävar efter att etablera en 
förtroendefull relation till eleven genom att vara tillgänglig, öppen och pålitligt (Larsson, Ekebergh & 
Johansson Sundler, 2014). Att ha en god kommunikation och att med tydlighet få eleven att förstå 
innebörden i samtalet, och att eleven inte känner sig missförstådd inbringar en trygghetskänsla. Att göra 
mötet personligt genom att nämna eleven vid namn och att se deras person som helhet där både kropp 
och själ ingår ger en ökad känsla av respekt och värdighet (Arkelian, Leo Swenne, Lindberg, Rudolfsson 
& von Vogelsang, 2016). Elever som vårdas med PCO som modell känner sig också mindre osäkra i sin 
situation (Dudas et al, 2012). 

Att bygga upp ett förtroende tar tid och kräver ett engagemang från skolsköterskan. Elever har i annan 
forskning uppgett att de tyckt att skolsköterskan inte har tid att vänta på att de ska svara på en fråga 
utan har fortsatt att ställa en ny fråga innan den första besvarats (Mäenpää, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 
2007). Om skolsköterskan har för bråttom innebär det att hen inte får höra barnets berättelse vilket 
skulle undergräva arbetet med att bygga förtroende. Under låg-och mellanstadiet besöker eleverna 
skolsköterskan flera gånger och skolsköterskan har möjlighet att följa eleverna under längre tid. 
Eleverna i den äldre åldersgruppen har ofta nyligen bytt skola från mellanstadium till högstadium eller 
från grundskola till gymnasiet. Detta sammantaget kan göra att aspekten tid blir bristfällig och det kan 
ju vara så att skolsköterskan bara har ett enda tillfälle på sig att etablera en god kontakt med eleven 
eftersom det endast är ett planerat besök för eleverna i gymnasiet, nämligen hälsosamtalet vilket är en 
utmaning för skolsköterskan som kräver ett medvetet arbetssätt för att lyckas. 

De flesta eleverna i både den yngre och äldre åldersgruppen kände att de fick prata om det som var 
viktigt för dem och att de fick vara med och bestämma, vilket går i linje med Barnkonventionen som 
säger att alla barn (elever) har rätt att involveras i frågor som rör dem och deras känslor (United Nations, 
1989). Att engagera och att låta eleven vara delaktig leder ofta till en ökad självkänsla och därmed en 
ökad känsla av att ha kontroll på situationen (Bombard et al., 2018). Resultatet påvisade en hög känsla 
av delaktighet vilket bidrar till ett ökat välbefinnande hos eleven och en bättre skattning av nöjdhet vad 
gäller helheten (Ulin, Olsson, Wolf & Ekman, 2016). Kvaliteten på verksamheten bör således ur denna 
aspekt även vara hög, men tidigare forskning har dock föreslagit att mer forskning behövs för att 
säkerställa att ökad delaktighet verkligen leder till en ökad kvalitet (Bombard et al., 2018). 
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Slutsatser 

Elever är nöjda med mötet med skolsköterskan inom den verksamhet som EMI bedriver. Elevernas 
skattning av nöjdhet med EMI:s verksamhet kan därför anses vara hög på det stora hela. Resultatet 
belyser också de områden inom EMI som behöver förbättras: Tillgänglighet och Emotionellt stöd. 
Studien har genomförts i en kommun i södra Sverige och det är oklart hur det ser ut inom EMI i resten 
av landet, ytterligare studier behöver därför göras. 

Kliniska implikationer 

Det är viktigt att utvärdera EMI:s verksamhet genom ett systematiskt kvalitetsarbete i hela landet för 
att säkerställa jämlik vård för alla elever på lokal liksom nationell nivå. Genom att utvärdera 
verksamheten med hjälp av elevers erfarenheter kan brister påvisas och förbättringar göras. Vid ett 
systematiskt kvalitetsarbete ska resultaten vara mätbara. De aktuella PREM-enkäterna som ligger till 
grund för resultatet i denna studie kan användas på fler skolor i Sverige för att skapa en bild över 
verksamheten EMI nationellt i det systematiska kvalitetsarbetet.   
 
PREM-enkäterna kan också användas för att göra eleverna delaktiga genom att de kan påverka den 
verksamhet som EMI erbjuder och som de besöker flera gånger under skolåren. Skolsköterskan arbetar 
personcentrerat och resultaten i studien belyser de områden som behöver förbättras men beskriver 
också vilka områden som fungerar väl. Globalt kan liknande verksamheter dra lärdomar av de resultat 
som presenteras. För att implementera kunskapen som studiens resultat genererar kan resultatet 
användas i kompetenshöjande fortbildning för skolsköterskor i den egna verksamheten men också i 
andra.   
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Bilagor 

 
Bilaga 1 PREM-enkät förskoleklass och årskurs 4 
 

Frågor om Elevhälsan – förskoleklass och årskurs 4 
 
Här är några frågor som vi vill att du svarar på. Frågorna handlar om vad du tycker om Elevhälsan där 
skolsköterskor och skolläkare arbetar, så att den kan bli bättre.  
 
Du kan svara på frågorna själv eller så kan du göra det tillsammans med dina föräldrar. Ingen kommer 
att veta vem som svarat på frågorna, eftersom du inte ska skriva ditt namn.  
 
Kryssa det svar som stämmer bäst med vad du tycker. 
 
Hur gammal är du?_____   Tjej     Kille   Hen 
 

 

 
1. Jag vet vem min  
 
Skolsköterskan är   Ja/  Nej  
 
Skolläkaren är   Ja/  Nej 

 
 
 
 

 
2. Jag vet var jag ska gå när jag vill träffa skolsköterskan  

 
Ja  Nej 

 
 
 

 
3.  Jag känner att jag får träffa skolsköterskan när jag behöver det  
 

1 2 3 4 

Ja absolut För det mesta Inte så ofta Aldrig 

 
 
 
 

  



 

 

 
4. Jag känner att de lyssnar på mig när jag berättar saker för 
 
 
Skolsköterskan: 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolsköterskan 

 

1.  

Skolläkaren:  
 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolläkare 

 
 
 

 
5. Jag känner att de svarar på de frågor jag har  

 
Skolsköterskan: 
 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolsköterskan 

 
 
Skolläkaren:  
 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolläkare 

 
 

  



 

 

 
6. De förklarar på ett sätt som jag förstår 

 
Skolsköterskan: 
 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolsköterskan 

 
 
      Skolläkaren:  
 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolläkare 

 
 

 
7. Jag får prata om det som är viktigt för mig när jag träffar 

 
 Skolsköterskan:  
 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolsköterskan 

 
    

Skolläkaren:  
 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolläkare 

 
 

  



 

 

 
8. Jag får vara med och bestämma om det som är viktigt för mig när jag träffar  

 
Skolsköterskan: 
  

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolsköterskan 

 
Skolläkaren:  
 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolläkare 

 
 

 
9. Jag känner mig trygg tillsammans med  

 

Skolsköterskan: 
 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolsköterskan 

 
Skolläkaren:  
 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolläkare 

 
 
 

 
 
  



 

 

 
10. Jag får den hjälp jag behöver av skolsköterskan om jag behöver träffa någon annan, t.ex. 

kurator 
1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolsköterskan 

 
 

 
11. På det stora hela, vad tycker du om ditt besök hos  

 

Skolsköterskan: 
 
 

1            2           3             4          5           6           7          8             9           10   
 
 
 
 
 
 
Har inte träffat skolsköterskan  
 
 
 
 
Skolläkaren: 
 
 

1            2           3             4          5           6           7          8             9           10   
 

 
 
 
 
 
 
Har inte träffat skolläkaren 

 

 

  

  

 

Sämsta tänkbara 

Sämsta tänkbara 

Bästa tänkbara 

Bästa tänkbara 



 

 

Bilaga 2 PREM-enkät årskurs 7/8 och gymnasiet, årskurs 1 
 

Enkätundersökning om Elevhälsan  
årskurs 7/8 och gymnasiet, årskurs 1 
 
Här följer några frågor som vi ber dig besvara som handlar om hur du upplever Elevhälsan där 
skolsköterskan och skolläkaren arbetar.  
 
Ringa in den siffra eller det svar som stämmer bäst med vad du tycker.  
 
 
Hur gammal är du?_____ Kön:  • Tjej    • Kille  • Annat 
 
 

 
1. Jag vet vem min 

 
Skolsköterska är   Ja/  Nej   
 
Skolläkare är   Ja/  Nej 

 
 
 

 
 

2. Jag vet var jag ska gå när jag vill träffa skolsköterskan  
 
 

Ja/  Nej 
 
 
 
 

 
3. Jag känner att jag får träffa skolsköterskan när jag behöver det  

 

1 2 3 4 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls 

 
 
 

 
  



 

 

 
4. Jag känner att de lyssnar på mig när jag berättar saker för 

 
Skolsköterskan: 

 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolsköterskan 

 
 
 
Skolläkaren:  
 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolläkare 

 
 
 

 
 

5. Jag känner att de svarar på de frågor jag har  
 
Skolsköterskan: 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolsköterskan 

 
Skolläkaren:  
 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolläkare 

 
 
 
 

 
  



 

 

 
 

6. De förklarar på ett sätt som jag förstår 
 
Skolsköterskan: 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolsköterskan 

 
 
      Skolläkaren:  
 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolläkare 

 
 

 
 
7. Jag får vara med och bestämma om det jag vill prata om när jag träffar 

 
 Skolsköterskan:  

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolsköterskan 

 
Skolläkaren:  
 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolläkare 

 
 

 
  



 

 

 
 

8. Jag är delaktig i beslut som fattas om mig och min hälsa när jag träffar 
 
Skolsköterskan:  

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolsköterskan 

 
 
Skolläkaren:  
 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolläkare 

 

 
 

9.  Jag känner mig trygg tillsammans med 
 
Skolsköterskan: 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolsköterskan 

 
 

Skolläkaren:  
 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Har inte träffat 
skolläkare 

 
 

 
  



 

 

 
 

10. Jag får den hjälp jag behöver med att kontakta andra i elevhälsan  

(t.ex. kurator, psykolog, specialpedagog, skolläkare) 

 
 

1 2 3 4 5 

Ja absolut För det mesta Ibland Nej inte alls Inte aktuellt 

 
 

 
 
 
 
 

11. På det stora hela, vad tycker du om ditt besök hos  

 

Skolsköterskan: 
 
 

1            2           3             4          5           6           7          8             9           10   
 
 
   
  
   
Har inte träffat skolsköterskan   
 
 
 
 
Skolläkaren: 
 
 

 
1            2           3             4          5           6           7          8             9           10   
 

 
 
 
 

Har inte träffat skolläkaren   
 
 
 

 

  

Sämsta tänkbara 

Sämsta tänkbara 

Bästa tänkbara 

Bästa tänkbara 



 

 

Bilaga 3 Etikprövning 
 
 
 

  



 

 

Bilaga 4 Informationsbrev 
 

  

      
  

  

Till elev och vårdnadshavare!  
  

Bakgrund och syfte  
Hälso- och sjukvården har under många år arbetat med en nationell patientenkät som syftar till att 
undersöka personers erfarenheter av den service och vård en verksamhet erbjuder.  Idag finns en nationell 
patientenkät inom hälso- och sjukvård för barn och unga. Frågor i den nationella patientenkäten handlar 
om hur patienten upplever bemötande, information, tillgänglighet, kontinuitet, delaktighet och helhetsintryck. 
Det finns en efterfrågan att också elever ska besvara en nationell patientenkät för den verksamhet som 
skolsköterskor och skolläkare arbetar inom. Därför har vi tagit fram två åldersanpassade enkäter för detta. 
En enkät vänder sig till elever på låg- och mellanstadiet och en enkät för högstadiet och gymnasiet. Frågorna 
handlar om vilka erfarenheter elever har av den service och vård som de får av elevhälsan där 
skolsköterskor och skolläkare arbetar.  
Svaren kan användas till att förbättra elevhälsan och kan komma att användas av elevhälsan i hela Sverige. 
Syftet med studien är att testa om frågorna är meningsfulla och lätta att förstå.   
  

Förfrågan om deltagande  
Efter kontakt med verksamhetschefen i Jönköpings kommun och medicinskt ledningsansvarig 
skolsköterska har vi kommit i kontakt med dig som elev. Nu frågar vi dig om du vill delta i studien. 
Deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att inte medverka utan att ange orsak till detta.  
  

Hur kommer det att gå till?  
Enkäten besvaras i skolan, i klassrummet tillsammans med medicinskt ledningsansvarig skolsköterska. 
Enkäten samlas in och lämnas sedan till oss. Svaren på enkätfrågorna är bara synliga för oss som arbetar 
med studien. När studien är färdig presenteras resultatet genom sammanställningar av hur alla har svarat, 
så det går inte att spåra vad någon enskild har svarat.  
  

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss som är ansvariga för studien.   
  

  
Samtyckesblankett  

  
  
Jag har läst 
informationsbrevet och 
godkänner till att svara på 
frågorna.  

 

______________________________________________________________________ Elevens underskrift  
  
 ______________________________________________________________________  

Vårdnadshavares underskrift (när eleven är under 15 år)  

Ylva Fredholm Ståhl  

Jönköping University  

070–6314281  

  

 Christina Peterson    
Jönköping University  

070-891 23 97  

     

  


