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Sammanfattning    

Studiens syfte är att beskriva svenska skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med 

kvalitetssäkring inom skolhälsovårdens kontext och hur den egna reflektionen kan 

återkopplas till verksamheten. Skolsköterskan arbetar ofta ensam och självständigt med 

ett fokus på det förebyggande arbetet gentemot eleven samtidigt som det lagstadgade 

kvalitetssäkringsuppdraget skall vara integrerat i den planerade verksamheten och där 

skall vara ett underlag för metodutveckling. Skolhälsovården kan ses som en egen 

vårdorganisation då verksamheten bedrivs i nära möte med elev och skolans utformning 

vilket även innebär en lokal förankring och dialog med ansvarig vårdgivare. I studien 

har en öppen intervju gjorts med fem skolsköterskor och analysen har skett med hjälp 

av en kvalitativ induktiv ansats vilket innebär en möjlighet att beskriva skillnader och 

likheter ur materialet. Två olika domäner framträdde och berörde syftet –Att bli stärkt 

och bekräftad i sin yrkesroll samt Att inte ha mandat för sitt uppdrag, en känsla av att 

inte vara värdefull och som har sin förankring i analysprocessens olika nivåer där 

kategorierna sammanförs inom domänerna. Resultatet beskriver hur skolsköterskan kan 

bli stärkt och bekräftad genom att ha en stark yrkesroll, genom god kommunikation, att 

vilja och att orka förändra samt få respons på det utförda arbetet. Likaså visar resultatet 

på att skolsköterskan kan få en känsla av att inte vara värdefull eller ha eget mandat för 

uppdraget genom att det brister i kommunikation, oro och stress i arbetet, att känna sig 

besvärlig i yrkesrollen vilket inte bara inverkar på den egna personen utan även på 

skolhälsovården som arbetsområde med risk för att skolsköterskor slutar eller inte orkar 

delta i kvalitetsarbetet. I diskussionen lyfts de komplexa frågorna och erfarenheterna på 

vilket sätt skolsköterskor kan återföra sin kunskap och reflektion till metodutveckling 

och kvalitetsarbete samt till ny forskning. Likaså är det av vikt att kunskapen har en klar 

förankring inom vårdvetenskapen så att den kan bli återförd inom vårdutbildningen. 

 

Nyckelord: skolhälsovård, skolsköterska, erfarenhet av kvalitetssäkring - eller 

kvalitetsarbete inom skolhälsovården, vårdvetenskap, forskning och evidens. 

 



 

ETT VARMT TACK! 

 

Till alla er som före och under arbetets gång har bidragit med idéer, diskussioner och 

synpunkter – det är er förtjänst att arbetet fick den inriktning som den har och för att 

frågorna som ni ställde gav mig nya funderingar. 

 

 

 

Ett varmt och innerligt tack vill jag ge till min handledare Britt-Marie Lindblad som 

med generös vänlighet har väglett mig genom processen och delgett mig så mycket 

kunskap och intressanta diskussioner. Det var ett nöje och en arbetsglädje att få dela lite 

av din tid och jag hoppas kunna återkoppla detta vid annat tillfälle. 

 

 

 

Ett stort tack till alla skolsköterskor som deltagit i studien och på ett professionellt sätt 

delat med er av erfarenheter och tankar. Era synpunkter är inte bara värdefulla just i 

detta arbete, det visar även på specialistkompetensen inom detta yrkesområde och jag 

hoppas innerligt att det skall bidra till en ökad kunskap och värdering av vårt yrke. 
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INLEDNING 

Som skolsköterska möter jag ofta tankar och erfarenheter om kvalitetsarbete vid olika 

tillfällen, det kan vara kollegiala reflektioner, verksamhetens behov av struktur och 

rutiner för kvalitetssäkring eller externa kontakter där skolhälsovården är en 

samverkanspart. Skolsköterskans arbete är självständigt och oftast ensamt i den mening 

att den egna bedömningen och prioriteringen är och skall vara grundlagd i den 

professionella yrkesutövningen. Detta innebär även att kvalitetssäkring ses som en 

förutsättning för att utveckla och förbättra verksamheten och den professionella 

kunskapen. Skolsköterskans möjlighet att utveckla vårdkontexten skolhälsovård kan på 

så sätt ses som en förutsättning för skapa en betydelsefull vårdmiljö för barn och 

ungdomar. Min tanke med arbetet är att lyfta fram de erfarenheter som svenska 

skolsköterskor har av att dagligen kvalitetssäkra det egna uppdraget. För uppdraget som 

skolsköterska med eget yrkesansvar krävs det att kontinuerlig fortbildning och 

återföring som stärker kvalitetssäkringen i det dagliga arbetet vilket också kommer att 

belysas. Skolhälsovården är idag både gratis och nära för eleverna men förmodligen är 

utformningen olika vilket gör arbetet och utmaningen i yrkesrollen så spännande och 

rikt, men det kan även innebära skillnader i det hälsofrämjande arbetet. 

 

 

 

BAKGRUND 

Vårdvetenskaplig ansats 

Vårdvetenskapens utgångspunkt är ett etiskt patientperspektiv som betonar patientens 

egen upplevelse av hälsa eller ohälsa i sin livssituation. Mötet med den professionella 

vårdaren eller vårdsystemet skall vara optimalt för att bäst följa och stärka patientens 

önskan (Dahlberg & Segesten, 2003). Genom ett öppet och följsamt sätt möta den 

andres berättelse och levda värld så förankrar sjuksköterskan sin förmåga att betona 

livsvärldsperspektivet och det etiska förhållningssättet – allt i syfte att skapa en god och 

värdig vård. Kravet på en god och säker vård är även tydligt i lagens mening och finns 

inskrivet med fokus på patientperspektiv i Hälso- och Sjukvårdslagen (2 § 1982:763 ) 

där även trygghet betonas som en förutsättning. I en professionell vårdrelation kan 

vårdaren genom ett öppet och reflekterande förhållningsätt bli varse vad som händer och 

påverkar vårdandet och med hjälp av detta utveckla vårdandet  (Dahlberg & Segesten, 

2003).  

 

För sjuksköterskan är det också viktigt att vården är evidensbaserad, att den är 

vetenskapligt förankrad och att kvalitetsarbetet blir en del av evidensutvecklingen som 

stärker både förhållningssättet och vårdprocessen (Bahtseva et al, 2006). Evidens är 

också beroende av emperi, beprövad erfarenhet, där reflektion och kunskap ger 

förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete, allt i syfte att utveckla och säkra 

vården (Bahtsevani et al, 2006). Förutsättningarna för att utveckla evidensbaserade 

vårdande kulturer är att evidens blir förankrat och tydliggjort inom humanvetenskapen 

hävdar Eriksson och Nordman (2004) där kärnan är det sanna, det sköna, det goda – det 
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som är bäst för patienten. Kontextuellt kan formen för evidens enligt Eriksson och 

Nordman (2004) visa sig som ett vårdvetenskapligt tänkande och förhållningssätt hos 

den enskilda sjuksköterskan men även att evidens kan härledas till att organisation och 

ledning grundar sig på vårdvetenskaplig evidensgrund för sina beslut. 

Professionell vård innebär både ansvar, medlidande och mod i den mening att vara 

patienten nära och att ”bry sig om” , saknas detta så kommer vårdaren att sätta sig i 

skuld för inte ha responderat på patientens behov betonar von Post ( 1999 ). Likaså skall 

begreppet värdighet finnas som en grund till det professionella uppdraget som 

sjuksköterska, att i handling, uppträdande och förhållningssätt till andra människor 

bejaka sin uppgift och vårdpraxis. Ser man värdighet som ett grundläggande etiskt värde 

är det enklare för vårdaren att se om patienten far illa eller kränks, vilket kan undvika 

skada eller lidande. 

 

Skolhälsovården som organisation 

Skolhälsovården kan ses som en vårdorganisation där skolsköterskan har ett 

huvudansvar för att strukturera och planera vårdandets uppdrag samt att genom sitt 

kvalitetsarbete återföra och evidensbasera sin metodutveckling (Arnesdotter, Olander & 

Ragneskog, 2008). Vårdgivaren skall enligt 30 § HSL (2009) utse en verksamhetschef 

med ansvar för just skolhälsovården och som skall ha det samlade ledningsansvaret. 

Saknas medicinsk kompetens eller erfarenhet skall verksamhetschefen uppdra åt någon 

annan kompetent person att ansvara för skolhälsovårdens innehåll och riktlinjer. Det 

innebär att vårdgivaren skall ansvara för att ledningsfunktionen blir tydlig och 

kontrollen av verksamheten blir säker och effektiv. Det innebär att det skall finnas klara 

rutiner för verksamhetsuppföljningar och avvikelsehantering som har fokus på 

skolhälsovårdens arbetsområde och utveckling (28 § HSL, 2009). 

 

Att skolsköterskan i sin profession tar tillvara den egna erfarenheten, emperin, för att 

utveckla sina arbetsformer ses även som en möjlighet att aktivt kunna förmedla sina 

resultat gentemot vårdgivare och delta i forskning (Arnesdotter et al, 2008). Det är 

viktigt att påminna om skolhälsovårdens kontext där barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning, låg språkutveckling och en psykisk ohälsa skall bli lyssnade på 

och bekräftade för dem de är. Ett öppet vårdande anser Dahlberg et al (2003) ställer 

krav på vårdaren att lyssna in, bejaka och underlätta vad patienten har att berätta så att 

livsvärlden kan förstås av vårdaren.  

 

Att vara skolsköterska är ofta ett ensamt arbete med liten tid för kollegiala kontakter och 

där det egna beslutet skall dokumenteras i elevens journal vilket ibland resulterar i att 

skolsköterskor låter bli att dokumentera händelser, ohälsa och beslut påpekar Clausson 

(2008) i sin forskning kring skolbarns psykosociala hälsa. Men genom handledning och 

en fördjupad kunskapssäkerhet kan den för eleven viktiga dokumentationen ändå ske, 

allt i syfte om att stärka elevens möjlighet till egna val och juridisk mening. Detta kan 

även återknytas till en vårdvetenskaplig praxis anser Eriksson och Nordman (2004) där 

ärlighet, omsorgsfullhet och noggrannhet skall återföra kunskap såsom den visat sig. 
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Kvalitetssäkringsuppdraget inom skolhälsovården 

Kvalitetssäkring innebär att genom ett yrkesetiskt och professionellt handlande kunna 

förbättra verksamheten, påtala brister och förhindra lidande för den enskilde eleven 

(Socialstyrelsens riktlinjer för Skolhälsovården, 2004). Socialstyrelsen påpekar att 

kvalitetsarbetet skiljer sig mellan skolor, kommuner och vårdgivarens uppdrag vilket 

gör det svårt att jämföra och utvärdera svensk skolhälsovård eftersom det saknas 

nationella uppföljningar för skolhälsovården.  

 

Att vården och bemötande skall vara kunskapsbaserat och ändamålsenligt ses som ett 

kvalitetsmått (God vård–om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvården, 2007). Vården skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet så att den 

i mötet med patienten kan utformas på bästa sätt för patientens behov. Ett systematiskt 

kvalitets- och patientsäkerhetsarbete innebär för skolhälsovården att verksamhetsplaner 

innehåller dessa områden samt följs upp tillsammans med vårdgivaren. Grunderna för 

det systematiska kvalitetsarbetet belyser även vårdgivarens ansvar för att säkerställa 

rutiner för ett gott och säkert arbete, att den kompetens som erfodras för uppdraget som 

skolsköterska är tillgodosedd och att kompetensutveckling ges för verksamhetens behov  

 

Skolsköterskans egenkontroll avser en egentillsyn över det fortlöpande arbetet, en 

systematisk uppföljning av planerad verksamhet och där risker och avvikelser skall 

rapporteras till verksamhetschef för kännedom. Regelbundna uppföljningar är en del av 

kvalitetsarbetet för att säkerställa och reflektera över uppdraget och skall göras 

tillsammans med vårdgivare eller verksamhetschef (God vård-om ledningssystem för 

kvalitet och patientsäkerhet i hälso-och sjukvården, 2007) så att insatser och 

förbättringsåtgärder kan dokumenteras och analyseras. 

 

Mycket av det som finns tillgängligt i lagtext och författningar kan ses som självklara 

för sjukvårdspersonal men det finns en svårighet att förankra dem i kommunala 

uppdraget för verksamheten och kulturen när det gäller skolhälsovården. Oftast har 

kommunens andra sjukvårdsuppdrag som hemsjukvården en bättre förankring och mer 

säkra rutiner för kvalitetsarbetet än vad skolhälsovården har. Socialstyrelsen anser att 

det saknas vetenskaplig och säker dokumentation för merparten av skolhälsovårdens 

insatser (Socialstyrelsens riktlinjer för Skolhälsovården, 2004) och menar att det är en 

viktig utvecklingsuppgift att identifiera och införliva evidensbaserade arbetsmetoder 

såväl i arbetet med eleverna som i samverkan med andra aktörer som skolhälsovården 

utgör en del av.  

 

Skolhälsovårdens historia i Sverige 

Skolhälsovårdens ursprung kan härledas till de i de läkare som anställdes under 1800-

talet för att mönstra eleverna och sedan fanns tillgängliga för folkskolorna i de större 

städerna under 1890-talet (Skolöverstyrelsen och Liber utbildningsförlaget, 1986). 

Första skolsköterskan anställdes i Stockholm 1919 och uppdraget var framförallt en 

social-hygienisk kontakt med elever och deras familjer, därav namnet ”lusfröken”. Ända 

fram till mitten av 1900-talet sågs skolsköterskan som en stödjande resurs främst för 

skolläkaren men även för lärarna. Inte förrän 1944 hade landets samtliga allmänna 
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skolor möjlighet till statsunderstödd skolhälsovård och inför det kommunala 

övertagandet av skolorna 1958 utarbetade Skolöverstyrelsen instruktioner för 

skolsköterskor och skolläkare samt gav förslag på samordning och effektivitet 

(Skolöverstyrelsen och Liber utbildningsförlag, 1986). Socialstyrelsen fick 1997 åter 

tillsynsansvaret för skolhälsovården från Skolverket och gjorde då en översyn av 

skolhälsovården, detta resulterade i rapporten Skolhälsovården 1998 (Socialstyrelsen, 

1998). Behovet av ett nationellt basprogram för skolhälsovården och tydligare 

inriktning belystes därefter genom Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården  

(2004).  

 

Barns och ungdomars hälsa och välbefinnande skall ses som ett prioriterat område och 

det hälsopreventiva arbetet skall vara tydligt och med fokus på elever med behov av 

särskilt stöd, hälsorisker och arbetsmiljö (Socialstyrelsens riktlinjer för 

Skolhälsovården, 2004). Organisatoriskt skall det finnas förutsättningar för ett nära 

samarbete mellan skolsköterska och skolläkare och deras professionella kompetens skall 

vara grunden för skolhälsovårdens kvalitet och därmed följer ansvaret att påtala behov 

och brister. Vårdgivare och verksamhetschef har det yttersta ansvaret att säkerställa att 

skolhälsovården får sin garanterade utformning och att medverka till uppföljning och 

utveckling (Socialstyrelsens riktlinjer för Skolhälsovården, 2004). 

 

 

Skolhälsovårdens uppdrag i Sverige 

Skolhälsovårdens uppdrag (Skollagen 14 kap.§2 och §7) ses som allmänt känt och 

förankrad i tradition men har genom sin placering utvecklats på olika sätt trots försök 

till samordning. Uppdraget regleras även genom Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763) 

där Socialstyrelsen stadgar att verksamheten skall bedrivas så att den uppfyller kraven 

på god vård vilket innebär att vården skall vara av god kvalitet, tillgodose patientens 

behov av trygghet i vården och behandlingen, vara lättillgänglig samt bygga på respekt 

för patientens självbestämmande.  

 

Vårdgivare för skolhälsovården är oftast kommunen men det kan variera då friskolor 

eller landsting också bedriver skolformer Tillsyn och uppföljningsansvar av 

Skolhälsovården görs av Socialstyrelsen, detta innefattar kompetens- och 

behörighetskrav för skolläkare och skolsköterskor samt uppfyllelse av kvalitetssäkring 

inom verksamheten (Socialstyrelsens riktlinjer för Skolhälsovården, 2004). 

 

Socialstyrelsen menar med hänvisning till skollagen att alla barn och ungdomar skall ha 

lika rätt till likvärdig utbildning och därmed även likvärdiga förutsättningar i sin 

skoldag och utveckling. Idag har skolhälsovården ett uppdrag att verka både inom 

hälso- och sjukvården och i utbildningskontexten då den ingår i Elevhälsan, ett samlat 

begrepp som innefattar skolhälsovård, kurator, psykolog, specialpedagog, studie– och 

yrkesvägledare samt rektor. Detta innebär för skolsköterskan att samarbete och 

utformning av uppdraget på den enskilda skolan kan variera med skolans bemanning. 
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Tidigare forskning inom skolhälsovården gällande skolsköterskors 

erfarenhet 

 

För en yrkesgrupp som har ett lagstadgat uppdrag och som är en specialist inom sitt eget 

yrkesområde är det svårt att finna studier som berör skolhälsovården med en 

vårdvetenskaplig ansats, däremot finns det flera som är skrivna utifrån 

folkhälsovetenskap. Krantz (1998) belyser skolsköterskors preventionsarbete ur ett 

folkhälsoperspektiv och hur hälsoarbetet påverkas av olika arbetsuppgifter inom 

skolhälsovårdens uppdrag.  Hälsosamtalets betydelse för eleverna och på vilket sätt 

skolhälsovården kan möta eleverna har Carlsson (2004) beskrivit utifrån ett 

hälsofrämjande arbetssätt som även lyfte fram elevernas arbetsmiljö. Skolhälsovårdens 

förutsättningar utifrån organisationsnivå att kunna utveckla hälsosamtalet och att kunna 

hitta rätt nivå för sina uppdrag ses som ett utvecklingsområde av Lundquist (2008) 

utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv. Lundquist (2008) påtalar även att 

skolhälsovården har till uppgift att utveckla och kvalitetssäkra sitt arbete så att det blir 

tydligare för organisationen. 

 

 Att lyfta fram erfarenheter och att lyssna till skolsköterskors upplevelse av att arbeta 

med svåra etiska situationer och hur det påverkar deras yrkesroll har Palomaa (2008) 

gjort i sin vårdvetenskapliga studie vilken är direkt kopplad till just sjuksköterskans 

egen berättelse och kontextuella förankring. Studien beskriver hur skolsköterskor 

använder sin kompetens och erfarenhet för att möta elevers behov och frågor samt att 

handledning stärker skolsköterskans etiska handlande. Även Persson (2009) har i sin 

vårdvetenskapliga studie om barnfetma och skolsköterskors arbete med överviktiga barn 

valt att intervjuat skolsköterskor om deras egen erfarenhet samt hur skolsköterskorna 

reflekterar kring sitt arbetssätt. Morberg (2008) lyfter fram skolsköterskans yrke och 

yrkesutövning i sin vårdvetenskapliga studie och menar att det är nödvändigt med en 

kontinuerlig utveckling av skolhälsovården och skolsköterskans arbete för att stärka 

forskning och metodutveckling. Likaså belyser Morberg (2008) skolhälsovårdens 

organisation och ledarskap i förhållande till skolans ansvar och chefsorganisation och på 

vilket sätt det påverkar skolsköterskors arbetsvillkor. 

 

 

 

PROBLEMFORMULERING  

För skolsköterskan är mötet med eleven det unika tillfället till bästa tänkbara vård och 

stöd som just den eleven har att önska sig. Detta arbetssätt och bemötande bedöms 

kvalitativt av eleven och skall ge en legitimitet till fortsatt kontakt och förtroende för 

skolsköterskan och den verksamhet som där bedrivs.  

 

Eftersom skolhälsovården mestadels ryms inom det kommunala uppdraget så innebär 

det oftast att vårdgivaren och verksamhetschef är politiker och tjänstemän vilka kan 

sakna den vårdvetenskapliga och medicinska erfarenheten eller kompetensen. Som 

vårdgivare och ansvarig för skolhälsovårdens uppdrag och kvalitetsutveckling borde 

detta innebära en god kännedom om skolsköterskors specialistområde samt en vilja till 
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fördjupad kunskap kring kvalitetsarbetet vilket Socialstyrelsen belyst som ett 

utvecklingsområde. Att som professionell och oftast ensam på sin arbetsplats kunna 

planera, genomföra, granska och utvärdera ett lagstadgat uppdrag och kunna återföra det 

till vårdgivaren är ett viktigt kvalitetsuppdrag som skolsköterskan arbetar med varje dag 

och har stor betydelse för den egna yrkeserfarenheten och organisationen. Det finns idag 

ingen nationell uppföljning av kvalitetsarbetet vilket gör det svårt att jämföra hur 

skolsköterskskans arbete utvärderas. Vilka erfarenheter har svenska skolsköterskor av 

sitt kvalitetsarbete inom skolhälsovården? 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva svenska skolsköterskors egen erfarenhet om hur det är 

att arbeta med kvalitetssäkringsuppdrag inom Skolhälsovårdens kontext.  

Frågeställningar 

Hur erfar skolsköterskan sitt dagliga arbete med kvalitetssäkring? 

Kan reflektion över det egna arbetet skapa evidens och utveckla omvårdnaden? 

Finns det i verksamheten tillgång till forskning, handledning och mandat för att 

professionellt utveckla Skolhälsovården? 

 

 

METOD 

Ansats 

En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) för att kunna beskriva skolsköterskors erfarenhet av kvalitetssäkring. 

Denna ansats ger möjlighet både till det manifesta, det som klart utrycks i texten eller 

till det latenta, det som innebär en tolkning av textens underliggande innehåll.  Induktiv 

analys av en text innebär en förutsättningslös analys av text som kan vara baserad på 

människors berättelser och därför valdes intervju som ett sätt att få unika berättelser och 

beskrivningar ( Lundman och Hällgren Graneheim, 2008 ). Vidare menar  Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) att fokus för den kvalitativa innehållsanalysen vara att 

beskriva variationen mellan skillnader och likheter i textinnehållet. Arbetsgången i 

analysen är strukturerad och förankrad i olika moment där den första genomläsningen 

av materialet skapar en analysenhet som sedan textmässigt kan delas i domäner för 

specifika områden. Ur dessa domäner kan sedan meningsbärande enheter lyftas upp som 

svarar mot syftet och de utgör grunden för analysen. I denna process kondenseras texten 

och det centrala innehållet kan bevaras för att i sista skedet av analysen lyftas till en 

abstraktionsnivå som genom koder bildar kategorier av innehåll. Kategorierna utgör 

svaret på ”Vad”? och är relaterat till meningsenhetens innehåll och kan sedan 

sammanbindas i olika tema. Ett tema svarar på ”Hur”? och har en innehållande 

följsamhet genom kategorierna på en tolkande nivå. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) beskriver temats framväxt som en pågående process under hela analysarbetet och 

att de olika momenten i analysen ger forskaren möjlighet till ny reflektion som utgör 

trovärdigheten för arbetet.   
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Intervju 

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med 

dem undrar Kvale (1997) Den kvalitativa intervjun är ämnesorienterad, den innefattar 

ett samtal mellan minst två personer som är av intresse för dem bägge och därför kan 

analyseras till den erfarenhet och livsvärld som framträder.  I intervjun sker ett samspel 

i vilken kunskap byggs upp och Kvale (1997) menar att samtalet som form är ett 

genuint och historiskt sätt att förvärva kunskap. Kvale påpekar att den kvalitativa 

forskningsintervjun som språklig, mellanmänsklig och tolkande metod är en mer 

objektiv metod än de naturvetenskapliga metoderna som utvecklats för icke-mänskliga 

objekt för att fånga an det syftade. 

 

Förförståelse  

Den kvalitativa intervjun är ett ofta använt redskap i humanvetenskaplig forskning och 

kan ses som en metod för att låta livsvärlden komma till tals, att fånga in de 

komponenter som skall studeras (Dahlberg, 1997). Att validera studie innebär inte bara 

att säkerställa metoden som sådan utan även att ge akt på sin egen förförståelse och sin 

arbetsgång genom reflektion. Även om det finns en egen förförståelse så kommer den 

att påverkas och utvecklas under studiens gång, vilket även innebär 

kunskapsfördjupning och personlig utveckling. 

 

Informanter 

För att fånga det som studien syftar till valdes intervju som metod och till intervjuerna 

söktes svenska skolsköterskor med egen erfarenhet av kvalitetssäkring inom 

skolhälsovården och som ville dela med sig av sina erfarenheter. Skolsköterskorna i 

studien arbetar alla i den kommunala skolan och hade vid tillfället en tjänst som 

medicinsk samordnare eller ledningsansvarig. Ingen av informanterna arbetade på en 

friskola. 

 

Samtliga fem informanter är kvinnor och de var i åldern mellan 30–60 år. 

Erfarenhetsmässig hade alla informanter valt skolhälsovården som ett eget aktivt 

yrkesval och hade flera olika yrkeserfarenheter med sig till sitt nuvarande arbete. 

Erfarenheten av skolhälsovård varierade mellan 1 – 25 år.  

 

En öppen inbjudan till intervju gjordes genom Skolhälsan 1/2009 som är 

medlemstidningen för Sveriges skolsköterskor och därmed fick förfrågan om intervju en 

nationell spridning. Den första annonsen i tidningen hade ett korrekturfel vilket innebar 

en rättelse i nästa tidning men det utgjorde även en försening i kontakten med 

intresserade. Det kom respons på inbjudan både på telefon och på mail där 

skolsköterskorna kunde ställa egna frågor kring studien. Flera av skolsköterskorna 

tyckte att det var intressant och viktigt att belysa ämnesområdet även om de inte kunde 

medverka av olika skäl. Eftersom respons på annonsen kom under flera veckor så var 

det svårt att avgränsa det från början till ett slutdatum men arbetet med att planera 

intervjuerna påbörjades under tiden. Ingen av de intervjuade skolsköterskorna var en 

personlig kontakt för mig innan vilket var tanken med den öppna inbjudan.  
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Datainsamling 

I denna studie intervjuades fem skolsköterskor som svarade på en öppen inbjudan i 

”Skolhälsan”1/2009, medlemstidning för Riksföreningen för Skolsköterskor och som 

ville delta i studien. Skriftlig förfrågan och information om studien skickades både till 

verksamhetschef och informant brevledes innan intervju planerades för att inhämta 

skriftligt tillstånd. Skriftligt samtycke av både chef och informant gällande intervju 

återsändes innan intervjun kunde bokas och informationsblad kring studien behölls av 

både verksamhetschef och informant. Alla intervjuer bokades på vald plats och tid av 

informanterna. Samtliga deltagare informerades om att intervjun skulle bandas och 

transkriberas. All information behandlas konfidentiellt och är redan avidentifierat så att 

privat data ej är tillgänglig. Informanternas medverkan har hela tiden varit frivillig och 

informanten kunde utan motivering avbryta sitt deltagande. Citat från informanterna har 

använts i uppsatsen för att förtydliga de kategorier som framkom i analysen och citaten 

har använts så att informanterna inte går att identifiera. Citaten anges i nummerordning 

1-5 utifrån informanterna. 

 

Eftersom informanterna arbetade på olika håll i Sverige blev intervjuerna förlagda under 

en längre tid våren 2009 och detta gjorde att tiden för datainsamling tog längre tid än 

beräknat, ombokning av ett par intervjuer innebar ny planering och förskjutning i tid. 

Intervjuerna spelades in på kassettband och pågick mellan 45-70 minuter för att sedan 

skrivas ut ordagrant till text vilket sedan ligger till grund för analysen. Tidsmässigt har 

utskriften tagit lång tid beroende på att det har varit olika kvalitet på inspelningarna och 

det har även varit svårt att avsätta den planerade tiden för arbetet i min ordinarie 

verksamhet.  

 

Etiska aspekter 

Humanforskningen och dess etiska riktlinjer finns noga beskrivet i Helsingfors- 

deklarationen från 1964 som utgår från tre principer för säker och etisk forskning. De 

olika kraven för att forska kan ses som kunskapskrav – berättigandet att ta fram ny 

kunskap, det allmänna kravet att göra gott och skyddskravet som ger rätt till integritet 

och skydd mot skada (MRF, 2000). I denna studie gjordes en öppen inbjudan till 

intervju och allt deltagande var frivilligt. Allt material behandlas konfidentiellt och 

bandupptagningen kommer att raderas så att eventuell privat data ej kan identifiera 

informanterna.  

 

Litteraturgenomgång 

Sökning efter artiklar och litteratur för bakgrunden till studien har gjorts i följande 

databaser; CINAHL, MEDLINE och SVEMED. Begränsningar på sökandet har gjorts 

med avseende på vårdvetenskap och urvalet av träffar har styrts genom sökning på 

svenska skolsköterskors arbetsområde och forskning. Sökorden som användes var; 

skolhälsovård, skolsköterska, erfarenhet av kvalitetssäkring - eller kvalitetsarbete inom 

skolhälsovården, vårdvetenskap, forskning, evidens. Sökning utifrån de aktuella 

sökorden gjordes även på http://www.google.se/ för att öka möjligheten till nya träffar 

och resulterade i två uppsatser som beskriver skolsköterskors kontext. Sökning har även 

gjorts manuellt i bibliotekets tidningar och vårdvetenskaplig litteratur. Trots flera 

http://www.google.se/
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sökordskombinationer var utfallet på databaser mycket låg, den databas som bäst 

beskriver kontexten svensk skolhälsovård är SVEMED som omfattar nordiska artiklar 

men ingen av dem har belyst just skolsköterskors egna erfarenheter. Däremot gavs det 

förslag på relativt nya vårdvetenskapliga artiklar och tre artiklar har tagits med som en 

referensram för skolhälsovårdens kvalitetsarbete. Personlig kontakt har även tagits med 

Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) och Torie Palm-Ernsäter, ansvarig för kvalitets- 

och utvecklingsfrågor, vilken har tillsänt författaren material rörande arbete kring 

skolhälsovården. 

 

Dataanalys  

Intervjuerna lästes som helhet flera gånger för att innehållet skulle vara klart uppfattat 

innan arbetet med analysen kunde börja. Den egna reflektionen över materialet skrevs 

ner som arbetsanteckningar under tiden och utgjorde en möjlighet att kunna gå tillbaka i 

arbetsgången och att följa den röda tråden i databearbetningen. Efter flera 

genomläsningar framkom det två domäner som övergripande berörde syftet med studien 

och som återkom i varje intervju med en uttalad erfarenhet om vad som bekräftar eller 

ifrågasätter skolsköterskors arbetsuppdrag. Det manifesta uttrycket i texterna låg sedan 

till grund för en induktiv ansats vilket innebär en förutsättningslös analys av text och 

där den kvalitativa innehållsanalysen skall beskriva skillnader och likheter. Analys 

gjordes genom att identifiera meningsenheter som kondenserades till koder för att sedan 

bilda underkategorier och slutligen kategorier som sammanfattar resultatet. Analysens 

olika steg har dokumenterats genom en schematisk struktur och innebar ny 

genomläsning och reflektion under processen vilket också säkerställer studiens syfte 

(Lundman och Hällgren Graneheim, 2008). 

 

Figur 1. Exempel på innehållsanalys 

 

Meningsenhet  Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori  

…inom alla 
utvecklingsarbeten 
som vi har gjort och 
nya rutiner…så det har 
varit positivt tycker 
jag.. och dom har ju 
valt mig i den rollen 
som deras 
arbetsledare… 

Det har varit 
positivt med 
utvecklingsarbet
en och nya 
rutiner, jag har 
deras förtroende 

Att få förtroende 
från andra. 
Positivt med 
utveckling och 
nya rutiner 

Positiv bekräftelse 
stärker uppdraget 

Bekräftelse 

…däremot har man 
ingen riktig förståelse 
för skolhälsovårdens 
behov, jag tänker 
litegrann på det här 
med möteskulturen. 
Skolhälsovården är 
också en lagstiftad 
verksamhet..dom skall 
bara få en eftermiddag 
i månaden… 
 

Det saknas 
förståelse för 
skol-
hälsovårdens 
eget behov av 
planering och 
möten utifrån 
det lagstyrda 
uppdraget 

Avsaknad av tid 
och möjligheter 
för 
verksamhetens 
egna behov av 
planeringstid 
och möten, att 
det inte ses som 
självklart 

Brist på förståelse 
och respekt för 
verksamhetens 
behov.  

Att inte ses 
som värdefull   
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i kategorier utifrån de två domäner som framträdde Att bli stärkt 

och bekräftad i sin yrkesroll samt Att inte ha mandat för sitt uppdrag, en känsla av att 

inte vara värdefull och som utgör skillnaden mellan de olika kategorierna. Varje domän 

har ett antal kategorier som har ett värde för sig och en förankring i den specifika 

mening som utgjorde underlaget men innebär ingen specifik värdering gentemot andra 

kategorier.  

 

Att bli stärkt och bekräftad i sin 

yrkesroll 

Att inte ha mandat för sitt uppdrag, en 

känsla av att inte vara värdefull 

Stark yrkesroll – att företräda uppdraget 

 

Brist på kommunikation i organisationen 

Tydlighet och god kommunikation Känna sig osäker och stressad – att inte 

ha mandat 

Att vilja förändra och att orka Känna sig besvärlig och ifrågasatt i sin 

yrkesroll 

Bekräftelse Att inte ses som värdefull 

 

 

 

Att bli stärkt och bekräftad i sin yrkesroll 

 

Stark yrkesroll – att företräda uppdraget 

Informanterna beskrev sin erfarenhet som en egen styrka och som en naturlig koppling 

till sitt uppdrag men även som en reflektion över sitt arbetssätt. För flera av dem så var 

det en återkommande yrkesroll att företräda och driva ett utvecklingsarbete vilket 

innebar en egen yrkestrygghet och sågs av dem själva som en positiv styrka som de 

hade nytta av. En skolsköterska uttrycker sig som följande; 

 

Jag har ju arbetat både i X- och X kommun innan med mycket av det här 

och har ju gjort mycket kvalitetsarbeten och arbetat med projekt och så. 

Och det var ju en del av det som var uppdraget när jag frågade…..att man 

såg att jag hade arbetat mycket med det och var van.  ( 4 ) 

 

Ledarrollen och ansvaret för sitt uppdrag var klart formulerat och väl avgränsat både 

gentemot organisation, chef och till kollegor och var till stöd för de egna besluten.  

Informanterna beskrev sin roll som både kollegial men ändå ensam utan att det var svårt 

för dem att arbeta självständigt med sitt uppdrag. Att tänka sig vara ansvarig och ledare 

var ett väl känt arbetssätt innan man tillträdda tjänsten och flera hade haft liknande 

befattningar tidigare vilket kändes som en god erfarenhet och en professionell trygghet. 

En skolsköterska sa; 

 

Så kan jag som sjuksköterska bara vara medicinskt ledningsansvarig upp 

till min yrkesnivå och sedan kommer ju läkarens och sjukhusets ansvar…så 

här gäller det att vi samarbetar.  ( 2 ) 
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Flera av skolsköterskorna hade fortsatt sin kompetensutveckling för att få egen specifik 

kunskap till sitt arbetsområde eller för att utveckla sin ledarroll och de såg det som 

självklart att det skulle finnas möjligheter för dem att själva bestämma över 

kompetensutvecklingen. Det fanns ett stöd från kollegorna när det gällde vem som var 

ledare och det var inte svårt att planera, utveckla eller hantera olika frågor eller 

önskemål utan det fanns en god kontakt mellan ledare och grupp som stärkte 

skolsköterskorna som helhet. Som ansvarig och informationsbärare för 

kvalitetsuppdraget var det även naturligt att se till andra personalgruppers behov i 

organisationen eller att bidra till utveckling vilket skapade goda nätverk och snabb 

information till skolhälsovården. En skolsköterska berättade; 

 

Jag sitter med i ledningsgruppen och där lyfter vi lite mer övergripande 

frågor mer som…som kommunpolitikerna kan ha frågat om eller som vi kan 

fördjupa oss om.  ( 1 ) 

 

I ledarrollen fanns även ett tydligt mandat för den egna personen eller gruppen som 

kändes bra och kunde innebära att egna beslut kunde fattas och förankras, att 

arbetsuppdrag kunde få ta sin tid eller att kompetensutveckling kunde anpassas för 

gruppens eller den egna personens behov.  

 

 

Tydlighet och god kommunikation 

Erfarenheten av god kommunikation innebar en bra relation mellan olika parter och 

minskade risken för missförstånd eller att inte bli delaktig inom det egna uppdraget. 

Likaså var tydlighet och rakhet i kommunikationen en positiv erfarenhet av 

kommunikation mellan de olika aktörerna och verksamheterna.  

 

Uppdraget och arbetets ramar var klart definierat för skolsköterskan vilket innebar en 

god återkoppling till gruppen men även till vårdgivare och ansvarig chef. Det fanns 

upprättade dokument och rutiner som skolsköterskorna arbetade med och kunde 

utvärdera själva eller återkoppla till ansvariga vid behov och det kändes viktigt med 

återkopplingen för hela skolsköterskegruppen men även för skolläkare, rektorer och 

elevhälsan så att alla blev involverade och hörda. En skolsköterska refererade till; 

 

Vi brukar ha en frågestund med nämnden där dom får ställa frågor till oss 

och då har dom tillgång till verksamhetsberättelsen och det blir mer och 

mer initierade frågor alltefter att åren går och det blir ett mer självklart 

arbetssätt.  ( 1 ) 

 

Det fanns även en efterfrågan från organisation och politiker om skolsköterskans 

kunskap och arbetssätt som stärkte gruppens och den enskilda skolsköterskan på ett 

positivt sätt som innebar att arbeta strategiskt med sakfrågor eller att få tid att 

långsiktigt utveckla nya arbetssätt.  

 

Beslut togs snabbt om behov uppstod och frågor kunde delegeras för att förenkla 

verksamheten, som till exempel att genomföra datautbildningar för gruppen. 
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Informanterna här beskrev inga svårigheter med att ta upp frågor kring uppdraget, 

ekonomi eller kunskapsbehov med sin chef utan menade att det fanns ett förtroende för 

skolsköterskan som innebar en respekt för de frågor man bar med sig. Även om det var 

svårt ibland eller att information skulle lämnas vid fler tillfällen för att på nytt förklara 

eller belysa en fråga så sågs det som ett bra tillfälle att framföra skolhälsovårdens arbete 

och uppdrag och att man gav ny kunskap till den som frågade med respekt för båda 

parters arbetsområden. Erfarenheten från skolsköterskan var att; 

 

Så tänker jag att det handlar mycket om relationer, om mla (medicinsk 

ledningsansvig skolsköterska) och verksamhetschefen har en god relation 

och verksamhetschefen förstår vad en mla säger och vi som mla lyckas 

förklara tillräckligt tydligt.  ( 2 ) 

 

 När det gällde kommunikation var det flera som tog upp goda erfarenheter av nätverk, 

kollegor och bra samtalspartner som ett stöd i uppdraget och som stärkte deras 

yrkesroll. Bristen på skolläkare som handledare eller brist på mentor för ledarrollen 

innebar att man sökte aktivt efter kontinuerlig handlednig i sin yrkesroll utanför 

verksamheten eller att man sökte den bland tidigare egna kollegor för att reflektera eller 

fråga efter råd. Samverkan och samarbete med andra yrkesområden sågs som naturliga 

och ibland nödvändiga för att kunna med sitt uppdrag och för att driva utvecklingsfrågor 

och det innebar inte att någon annan part tog över skolhälsovårdens uppdrag eller 

resultat. Just med tanke på kvalitetsarbetet var det intressant för informanterna att se hur 

de kunde utveckla nya metoder eller stärka den egna verksamheten genom att bli 

synliga och hörda i olika sammanhang.  

 

 

Att vilja förändra och att orka 

Med kvalitetsarbetet som grund var det naturligt att vilja förändra, att vilja driva frågor 

och att se sig själv som engagerad för olika sakfrågor både inom själva skolhälsovården 

men även i kontakten med andra aktörer. Positiva förväntningar återkom ofta som en 

erfarenhet och det innebar även att informanten kanske var bärare av andras 

förväntningar och behov av besked inom organisationen under ett tag vilket kunde 

kännas stressande ibland. Att arbeta med skolhälsovårdens uppdrag och med den tydliga 

förankringen i Socialstyrelsens reglemente kändes inte som svårt eller diffust utan var 

kopplat till klara dokument och verksamhetsplaner samt i den egna yrkeserfarenheten. 

Som en skolsköterska uttryckte det; 

 

När jag tänker framåt så skulle det komma mycket mer evidensbaserad 

forskning….där vi utvecklar.  ( 3 ) 

 

Många av informanterna ville få mer tillgång till forskning inom det egna yrkesområdet 

och kunskapsfördjupning, det fanns ett tydligt eget intresse av att söka ny kunskap 

genom litteratur, webben, nätverk, utbildningar eller att delta i projekt och samtidigt så 

kände man att det var svårt att prioritera på grund av tidsbrist och organisationens dåliga 

kunskap om vad skolhälsovården hade för behov. Tidsbrist och ibland brist på 

samordning kunde kännas stressande, speciellt när skolsköterskan själv inte kunde 

påverka beslut eller ärendegång men då sökte skolsköterskan stöd och diskuterade 
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förändringarna inom gruppen eller med sin chef. För en skolsköterska var drivkraften 

att;  

 

Just nu är det nog att försöka påverka än så länge tills jag tröttnar på det 

eller till dess att jag inte orkar längre! Men jag hoppas ju att man hittar en 

ny utmaning i det här när man inte orkar påverka längre - det är ju det jag 

vill förbättra! Jag vill! ( 5 ) 

 

Att orka och att hinna med var reflektioner som återkom när det gällde det personliga 

uppdraget och kvalitetssäkringen och det innebar en egenkontroll på sig själv som 

person för att inte överbelasta sig och att kunna få hjälp när det behövdes. Flera av 

informanterna berörde ämnet i relation till nya arbetsuppgifter, oklarheter med 

beslutsgång inom förvaltningar men även att de som personer ville orka och att de 

försökte avgränsa arbetet. Det var även viktigt för dem att frågan togs upp regelbundet i 

samtalen med ansvarig chef för att det skulle finnas tid för reflektion kring 

arbetsbelastning och målsättning. 

Bekräftelse 

Att få bekräftelse sågs som en mycket positiv erfarenhet och det gav en klar 

återkoppling till att uppdraget var respekterat och att skolsköterskan hade mandat för 

sitt arbete. Den egna upplevelsen av positiv respons var inte bara en enstaka händelse 

utan märktes mer som ett gott arbetsklimat och som en god kultur med respekt för 

andras verksamheter. Bekräftelse stärkte inte bara den egna arbetsinsatsen utan den gav 

hela skolsköterskegruppen ett gott rykte och stöd för hela skolhälsovården vilket kändes 

som trygghet och förtroende. Som en skolsköterska sa; 

 

 Allmänt så upplever jag i min roll att skolsköterskan och skolhälsovården 

har ett gott renommé.  ( 3 ) 

 

Flera informanter beskrev positiv bekräftelse som klar kommunikation i form av nya 

frågor, feed-back från chef och kollegor samt att bli kontaktad för nya uppdrag. 

Bekräftelsen innebar även att de förändringar man hade gjort inom skolhälsovården 

eller i arbetsformer blev positivt bemötta och synliga för andra vilket stärkte 

skolsköterskorna och fick dem att vilja och orka mer. Det positiva beskrevs av en 

skolsköterskan som; 

 

 Inom alla utvecklingsarbeten som vi har gjort och nya rutiner….så har det 

varit mycket positivt tycker jag…och dom har ju valt mig i den rollen som 

deras arbetsledare  ( 1 ) 

 

Erfarenheten av att både arbeta som skolsköterska men även att vara ansvarig för 

kvalitetssäkringsarbetet gav en tillhörighet både i skolsköterskegruppen genom en varm 

”vi”-känsla som var viktig och värdefull för det fortsatta arbetet men även en 

egenvärdering av att man som person var bekräftad i sin yrkesroll. Genom stöd och 

positiv kommunikation var det flera av skolsköterskorna som återkom till just detta med 

bekräftelsens värde för den egna personen och att den gav energi och skapade ett gott 

arbetsklimat. Synligheten i det egna arbetet kunde kännas som att bli ensam och utsatt 

när det blir diskussioner om prioriteringar eller förändringar men då fanns känslan av 
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bekräftelse och respekt som gav skolsköterskan orken att arbeta vidare eller att 

argumentera för sina behov. Upplevelsen av att vara bekräftad och tilltrodd för sitt 

uppdrag innebar även att skolsköterskan lättare kunde förmedla och samarbeta 

tvärprofessionellt vilket gynnade hela skolhälsovården och verksamheten. Positiva 

effekter som ny information och skapa konsensus inom gruppen fanns även med som en 

del av positiv bekräftelse av skolsköterskans arbete.  

 

 

Att inte ha mandat för sitt uppdrag, en känsla av att inte vara 

värdefull 

 

Brist på kommunikation i organisationen 

Upplevelsen av att inte få rätt information eller att inte kunna delta på rätt nivå för olika 

planeringar och beslut skapade en frustration och påverkade inte bara den enskilda 

skolsköterskan utan hela arbetsgruppen. Det innebar även att flera olika yrkesområden 

inte kunde samverka eller dela på arbetsuppgifter eftersom det fanns olika nivåer på 

informationen vilket uppfattades som negativt inom uppdraget. För skolsköterskan 

innebar det att flera arbetsmoment inte kunde utföras innan beslut och planering var 

klara för den egna verksamheten och detta kunde även innebära att brast i kvaliteten. En 

skolsköterska uttryckte det; 

 

Men har du en icke-fungerande relation där, så brister det i kvaliteten och 

så hamnar man i bredvid-saker och inte alls i det som vi skall göra. ( 2 ) 

 

Det fanns även en stressande erfarenhet av att konkurrera med andra yrkesgrupper för 

att få tid och information av berörda chefer eller ansvariga, det kunde innebära att 

skolsköterskan inte fick tid för sina frågor eller att mötestider inte respekterades. När det 

gällde de övergripande verksamhetsplanerna och de nationella uppdragen som 

skolhälsovården har fanns det en erfarenhet av att det inte var viktiga frågor eller att 

skolan inte såg dem som värdefulla på en organisationsnivå. Som en skolsköterska 

menade; 

 

Det kommer till ledningen tror jag…vi hade förut ett basprogram som 

sammanfattade det som var basen för vad vi skall göra i skolhälsovården 

och mina mål var ju en del av det som vi hade bestämt i gruppen…det 

ändrades sedan. ( 4 ) 

 

 Skolsköterskorna önskade mer personliga möten för att kunna diskutera sakfrågor och 

delta som grupp medan chefer och organisationen kunde använda e-mail och korta 

telefonsamtal som en nödvändig form av informationsteknik. Att respektera 

mötesformer och avsatt mötestid var en viktig del för skolsköterskorna i det långsiktiga 

arbetet men flera av informanterna menade att just skolhälsovårdens behov inte 

tillgodosågs eller var prioriterat vilket innebar en informationsbrist för hela gruppen och 

för andra berörda. En skolsköterska relaterade till; 
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Nämnden är ju på det klara med att de är vårdgivare…det var dom inte 

tidigare – att dom hade kännedom om att dom var vårdgivare och alltså 

hade ansvar för skolhälsovården. ( 1 ) 

 

Oklarheten i kommunikation och informationsöverföring skapade också missförstånd 

eller riskerade säkerheten i verksamheten. Just bristen på rutiner för information och 

säker faktaöverlämning gav skolsköterskan fler arbetsuppgifter och en oklarhet i sitt 

eget uppdrag vilket innebar en arbetsstress. Brist på kunskap och vem som var ansvarig 

skapade även diskussioner inom skolsköterskegruppen om lagar och förordningar så att 

gruppen kunde känna sig säkra på sitt eget arbetsområde och kunde bemöta påståenden 

som var fel. Att behöva förklara sitt uppdrag flera gånger i samma organisation gav 

även en känsla av att hela skolhälsovårdens uppdrag inte var accepterat eller respekterat. 

 

 

Känna sig osäker och stressad – att inte ha mandat 

Känslan av stress, oro och att inte räcka till blev större ju mer osäkerheten för 

uppdragets ansvar tilltog. Flera informanter beskrev det som en tidspress och en 

oklarhet som ständigt gjorde sig påmind i vardagen. Stressen över att ha för mycket 

arbetsuppgifter och ansvar i förhållande till tid och resurser var klart kopplad av 

skolsköterskorna och sågs som en enkel sak att kunna framföra till verksamhetsansvarig 

chef men var svår att förändra.  

Delad arbetsuppgift mellan att vara kvalitetsansvarig och samtidigt arbeta som 

skolsköterska var också en vanlig erfarenhet som skapade stress mellan två olika 

uppdrag och innebar en utökad arbetsbelastning. Upplevelsen av att aldrig vara på rätt 

ställe eller att kunna få avsätta egen tid för sitt uppdrag skapade trötthet och frustration 

trots att skolsköterskan både ville och önskade göra ett bättre arbete. Som en 

skolsköterska sa; 

 

Det skapar stor stress i oss när det inte fungerar, när vi ser att det blir ett 

glapp mellan…och på det sättet som vi rent praktisk utför arbetet och vad 

lagstiftningen säger. ( 2 ) 

 

Ansvaret för kvalitetsarbetet och förankringen i verksamheten sågs som viktigt och 

värdefullt för alla men skolsköterskorna saknade mandat att planera och ta egna beslut i 

dessa frågor. Känslan av att stå utanför, att inte bli lyssnad på, att inte vara delaktig vid 

beslut eller diskussioner skapade en osäkerhet inför arbetsvärderingen och den egna 

insatsen. Upplevelsen av att andra aktörer tog med sig skolhälsovårdens frågor eller 

resultat till redovisningar och diskussioner innebar även att skolsköterskan själv inte 

fick redogöra fakta eller behov för sitt uppdrag. En skolsköterskas erfarenhet var att; 

 

Att lyfta frågorna…för på något sätt så blir det ju ett delat ansvar eftersom 

jag inte har ekonomi och inte personalansvar…Men allt vad det gäller 

verksamheten, att få lyfta loss…så att jag har henne, jag måste ha med 

henne. ( 3 ) 

 

Utanförskapet kändes även i förhållande till skolans pedagogiska roll, att vara ensam i 

en yrkesroll och inte tillhöra ett arbetslag eller en personalgrupp. Flera informanter 
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menade att det tog lång tid att ”komma in” på en skola och att det inte var självklart att 

någon tog sig an skolsköterskan som kollega på skolan. Enligt skolsköterskorna finns 

det en tradition av att skolsköterskor ses som en självklar resurs för hela skolans behov 

och skall ställa upp vid många olika tillfällen som inte berör skolhälsovården och att det 

är skolan som kan bestämma vilken arbetsinsats som är viktigast. Just den oklara 

förväntan bland personal och chefer skapade en frustration ibland när elevperspektivet 

inte togs på allvar eller att skolsköterskans tid inte respekterades. Som en skolsköterska 

uttryckte sig; 

 

Det tar ju längre tid för en liten kommun att förstå vad det handlar om..vad 

det faktiskt är för något vi skall göra..det tar ju inte mindre tid att arbeta 

med frågorna även om man inte är så många skolsköterskor. ( 4 ) 

 

Känslan av att vara ensam kunde även kopplas till trötthet och en anpassning till andra 

verksamheter och innebar för skolsköterskan att förändringar och kvalitetsarbetet tog 

längre tid än beräknat. Som ansvarig för kvalitetsfrågorna var det av stort behov för 

skolsköterskan att få tala och diskutera med andra kollegor eller handledare om arbetet 

och sin upplevelse av detta men det var ofta de egna kontakter som användes för det.  

 

Att inte ha mandat eller ekonomi till egen yrkesutveckling eller handledning sågs av 

flera skolsköterskor som en orsak till att flera kollegor hade slutat eller sökt sig till 

andra uppgifter. Stress över stor arbetsbelastning och ansvaret för ett lagstadgat uppdrag 

gjorde även att den långsiktiga planeringen och utvecklingen inte hanns med och det 

sågs som en negativ erfarenhet av vårdgivaren. Risken för att fler skolsköterskor skulle 

sluta eller att det skulle bli svårt att rekrytera nya kollegor ansågs vara ett resultat av hög 

arbetsbelastning och brist på ett gott arbetsklimat. En skolsköterska refererade det till; 

 

Och det är ju därför man förlorar skolsköterskor också! Skolsköterskor 

tröttnar! Nu har vi som tur är..en stab som har hållit ett tag med det är ju 

det som man hoppas att alla orkar vara kvar..Men så är det inte..det är 

alltid nån som kan sluta sådär. ( 5 ) 

 

Flera av skolsköterskorna reflekterade över både den egna och kollegornas 

arbetsbelastning och förutsättningarna för att orka driva sakfrågor och metodutveckling 

samtidigt som nya arbetsuppgifter skulle införas i befintliga tjänster. Tidsstress innebar 

även att både kontakten med kollegor och verksamhetsansvarig blev mindre och det 

blev svårare att för hela skolhälsovårdsgruppen att träffas. 

 

 

Känna sig besvärlig och bli ifrågasatt i sin yrkesroll 

Flera av skolsköterskorna hade egen erfarenhet av att bli ifrågasatta utifrån sin yrkesroll 

eller för att de framförde skolhälsovårdens behov och det var inte en enstaka händelse. 

Alla informanter i studien hade uppdraget att arbeta med kvalitetssäkring och att utifrån 

sin yrkeskompetens kunna återkoppla det till vårdgivare, verksamhetschef och den egna 

yrkesgruppen inom skolhälsovården. Trots det lagstadgade uppdraget med 

kvalitetssäkring så framkom det flera olika erfarenheter av att de blev ifrågasatta för just 
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detta och för att de framförde sina yrkesmässiga synpunkter till berörda personer. Som 

en skolsköterska berättade; 

 

Då började man ju som ny, lite försiktigt så med att förvarna sin chef om att 

vi inte följer lagstiftningen, vi har inte tillräckligt med patientsäkerhet. ( 2 ) 

 

Känslan av att bli ifrågasatt för sin specifika och yrkesmässiga kunskap inom lagar och 

förordningar som styr skolhälsovårdens uppdrag var blandad hos skolsköterskorna. Ofta 

kunde skolsköterskan relatera till sakkunskap och dokument men ibland så var det svårt 

för den enskilda skolsköterskan att själv kunna föra fram sina synpunkter eller 

avvikelser utan att känna sig personligt ifrågasatt. I de allra flesta fall fanns det ingen 

skolläkare eller verksamhetschef som bistod skolsköterskan utan det blev en egen 

arbetsupplevelse och negativ yrkeserfarenhet. För en skolsköterska hade händelsen 

inneburit att; 

 

Jag försökte poängtera….”det är ni som har det uppdraget och jag har 

inget ansvar. Jag är samordnare”….. och det låter hemskt att behöva säga 

det…men jag tror att många trodde att jag försökte skylla ifrån mig. ( 5 ) 

 

För skolsköterskorna var det en vana att läsa på lagar och förordningar för sitt uppdrag 

och det sågs som mycket viktigt att uppdraget med kvalitetssäkringen var just förankrat 

i lagtext och nationellt uppdrag för att det skulle vara en likvärdighet för eleverna och 

för skolhälsovårdens utformning. Flera av skolsköterskorna hade egna erfarenheter av 

att vårdgivare och verksamhetsansvariga inte var kunniga över sitt eget uppdrag och att 

de hade blivit kunskapsförmedlare till sina chefer och politiker men ändå ifrågasatta för 

att de som skolsköterskor påtalade brister. Att vara tydlig i sitt eget uppdrag och att 

kunna kontrollera fakta innebar för en del skolsköterskor att de fick en personlig känsla 

av att vara besvärliga och blev upplevda som hotfulla för andra, vilket ökade 

arbetsstressen. Just detta att bli ifrågasatt för sin egen yrkeskunskap och det lagstadgade 

uppdraget fick flera av skolsköterskorna att fundera över arbetsvärderingen och sin egen 

yrkesstolthet. 

 

Att skolhälsovården inte bemöttes med respekt och intresse från vårdgivare och skolan 

var en negativ upplevelse och skapade en känsla av att vara obekväm och besvärlig för 

många andra aktörer i verksamheten. Hade skolsköterskan eller skolhälsovården en 

större och tydligare ansvarsform med klart mandat eller förankring hos skolläkare var 

det enklare att framföra sina synpunkter eller krav, likaså om verksamhetschefen 

bejakade det som skolsköterskan framförde menade skolsköterskorna.   

 

 

Att inte ses som värdefull  

Upplevelsen av att inte vara värdefull kunde ses utifrån fler perspektiv, dels som enskild 

skolsköterska men även att hela skolhälsovårdens uppdrag inte var klart respekterat eller 

förankrat. Känslan av att inte ses som en tillgång eller som en resurs för en utveckling 

var också kopplad till den egna värderingen och yrkesområdet vilket innebar att 

skolsköterskan inte kunde driva metodutveckling eller kvalitetsarbetet så som det var 

planerat och önskat. För kollegor och den egna skolsköterskegruppen innebar känslan 



 18 

av att inte vara värdefull att det saknades respekt för yrket och för den specifika 

kunskapen och det inverkade negativt på arbetsmiljön i form av trötthet, förlorad energi 

och att någon skolsköterska slutade. Som en skolsköterska uttryckte det; 

 

 Men det är ibland..då tappar jag sugen lite! Och det är den här frågan som 

stör mig absolut mest! Det här med att skolhälsovården inte blir ”tittat 

på”..som om den inte var så viktig som den faktiskt är.  ( 5 ) 

 

Informanterna beskrev känslan av att bli negativt bemött som både en personlig 

händelse men även som en kulturfråga inom skolans värld och att skolsköterskor ses 

som en fri resurs för andras behov. För en skolsköterska var reflektionen; 

 

Jag tror att det handlar om de här två olika kulturerna…att vi jobbar inom 

skolans kultur och att det inte är så stor förståelse för hälso-och 

sjukvårdens lagstiftning. ( 2 ) 

  

Det kunde innebära både att andra yrkesområden tog mera tid eller hade större 

förtroendekapital gentemot samma rektor eller chef men även att kunskapen om det 

lagstadgade kvalitetsuppdraget var dåligt förankrat hos personalen i skolan. Likaså 

kunde det betyda att skolsköterskan inte hade bra lokaler eller utrustning för sitt 

uppdrag eller att det var brister i säkerheten kring uppdraget. Ibland kunde det röra sig 

om ekonomifrågor för tjänster eller planerade utbildningssatsningar som var nödvändiga 

för skolhälsovårdens arbetsuppgifter men som togs bort.  

 

När det gällde fortsatt utveckling och skolsköterskors behov av fortbildning så menade 

flera skolsköterskor att det var svårt att både planera och motivera det egna behovet 

eftersom skolhälsovården sågs som en homogen grupp som inte behövde individuella 

satsningar. En skolsköterska menade att; 

 

Som sjuksköterska och skolsköterska ser jag att vi ligger efter andra 

professioner, jag kopplar det rätt mycket till anställningen i kommunal 

verksamhet.  ( 2 ) 

 

Alla informanterna ansåg det vara viktigt med en stark yrkesroll som skolsköterska och 

att det borde vara ett naturligt forskningsområde för att stärka skolhälsovårdens kontext. 

Att kunna arbeta och bedriva egen forskning eller utvecklingsarbeten hade flera 

skolsköterskor gjort tidigare i andra verksamheter och saknade möjligheten till detta 

inom skolhälsovårdens utformning som den såg ut för tillfället. Det fanns en viss 

besvikelse över att ha en arbetsbeskrivning som kvalitetsutvecklare men samtidigt 

behöva avsätta mer tid åt andra uppgifter eller akuta behov och flera av 

skolsköterskorna påpekade risken med att kollegor tröttnar och slutar.  

 

Flera saknade den akademiska utmaningen och möjligheten att variera mellan praktik 

och forskning men såg inte att det fanns någon möjlighet att arbeta så inom den 

kommun de tillhörde. Däremot såg de att kolleger inom kommunens hemsjukvård fick 

större möjligheter till fortbildning och utvecklingsområden och likaså att den 

pedagogiska personalen hade stora möjligheter att bedriva forskning och 

metodutveckling. En skolsköterska uttryckte det som att; 
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Däremot har man ingen riktig förståelse för skolhälsovårdens behov, jag 

tänker litegrann på det här med möteskulturen. Skolhälsovården är också en 

lagstiftad verksamhet…...dom skall bara få en eftermiddag i månaden.  ( 3 ) 

 

Känslan av att inte räknas med eller att inte få ta plats beskrevs genom att behov av 

regelbundna möten och utvärderingar inte var prioriterat av vårdgivaren. Dokument som 

verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, avvikelsehantering och utvecklingsplaner blev 

inte lästa eller utvärderade så att skolsköterskorna kunde återföra ny kunskap eller 

behov till den egna verksamheten. Att känna sig värdefull och respekterad för den 

specifika kompetensen och uppdraget var viktigt och innebar även om skolsköterskan 

kunde känna sig stolt över sin egen insats så var det betydelsefullt att få bra och 

konstruktiv respons på arbetet.  

 

Som företrädare för både kvalitetsarbetet och elevernas skolsköterska så var 

arbetsbelastningen stor och långvarig vilket enligt skolsköterskorna borde ha 

uppmärksammats av vårdgivare och verksamhetschef så att mer stöd och mandat skulle 

ha tillförts både den enskilda skolsköterskan men även kollegorna inom 

skolhälsovården.  

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva svenska skolsköterskors erfarenheter av arbetet med 

kvalitetssäkringsuppdraget inom skolhälsovården och att genom reflektion över det 

egna arbetet kunna återföra ny kunskap till skolhälsovårdens kontext. En kvalitativ 

metod valdes (Lundman och Hällgren Graneheim, 2008) utifrån att den är applicerbar 

för granskning av olika texter och är vanligt förekommande inom vårdvetenskap och 

omvårdnadsforskning, vilket stärker trovärdigheten för studien. Genom en kvalitativ 

innehållsanalys kan skillnader och likheter beskrivas som variationer i textinnehållet 

och den induktiva ansatsen innebär en förutsättningslös textanalys.  

 

Metodens giltighet (Lundman och Hällgren Graneheim, 2008) kan diskuteras utifrån 

antalet informanter men samtidigt är studien baserad på fem långa intervjuer och med 

en klar förankring i skolhälsovården vilket ger studien både en tillförlitlighet och en 

överförbarhet. Även informanternas spridning när det gäller yrkesår och 

kommunplacering ger en samstämmighet för studiens syfte. Alla informanter var 

kvinnor och det kan ses som en möjlighet att vid fortsatta studier rikta inbjudan så att 

det blir en jämställdhet eftersom antalet manliga skolsköterskor i Sverige är lågt. Ingen 

av de intervjuade arbetade i samma kommun vilket innebar en förankring i den lokala 

skolhälsovården och de erfarenheter som informanterna hade var helt självständiga i 

förhållande till de andras berättelser vilket även ger en giltighet för studien. Den egna 

förförståelsen var reflekterad över innan studien och genom ett medvetet 

förhållningssätt (Lundman och Hällgren Graneheim, 2008) så genomfördes intervjuerna 

utan ledande frågor för att optimera giltigheten. Författaren har uppfattat att intervjuerna 
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följde etisk kod och var öppna för informanternas behov, inte heller framkom det 

problem med ämnesområdet eller studiens syfte. Då studien genomförs av en författare 

så har det varit viktigt med reflektion och tid för arbetsanteckningar så att 

analysprocessen blev synbar och att den egna granskningen av koder och kategorier 

stämmer med texten och med syftet. Intervjuerna lästes som helhet flera gånger och 

anteckningar gjordes för att skapa en reflektion över helheten och delar som sedan blev 

resultatets innehåll. Detta växelvisa arbete med dataanalysen kontrollerades av 

handledaren och författaren utifrån de kategoriindelningar som framträdde och som 

motsvarade syftet. En del av informanternas erfarenheter redovisas som citat i resultatet 

för att beskriva de olika kategorier som framkom i intervjuerna och citaten är 

avidentifierade.  

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet från studien visar på den komplexa erfarenheten av kvalitetssäkringsarbetet 

som skolsköterskorna reflekterade över och på vilket sätt det påverkade deras uppdrag 

och arbetssituation. Eftersom tidigare forskning för just detta område är nästan 

obefintligt och inte har fokus på svenska skolsköterskor så är det svårt att diskutera 

resultatet i relation till just vårdvetenskaplig forskning. Samtidigt är det av vikt att just 

forskning kring skolsköterskors arbetsuppgifter och uppdrag ses som en naturlig del av 

metodutveckling och professionens kontext. Resultatets två domäner belyser just den 

egna reflektionen av både positiv och negativ erfarenhet och kan diskuteras var för sig 

eller i helhet utifrån att de stärker och balanserar varandra.  

 

Att bli stärkt och bekräftad i sin yrkesroll 

Känslan av att bli sedd och litad på utifrån den specifika yrkeskunskapen och uppdraget 

var en positiv erfarenhet som värderades högt av skolsköterskorna. Just att vara 

bekräftad som uppdragets företrädare och att kunna arbeta med fullt mandat från både 

vårdgivare och kollegor gav en stärkt yrkeskänsla och stolthet. Informanterna gav flera 

exempel på goda erfarenheter som stärkte inte bara dem själva utan även kollegor eller 

skolhälsovården som helhet och menade att det var baserat på tydligt mandat, god 

kommunikation, respekt för skolsköterskans arbete och en egen yrkestrygghet. Morberg 

(2008) beskriver i sin studie hur skolsköterskor upplever sina förutsättningar att utöva 

och utveckla yrket utifrån skolans pedagogiska kontext och nivåer. Att ha en bra 

relation med överordnade på de olika nivåerna ansågs som en förutsättning för 

skolsköterskan legitimitet och stärkte även skolhälsovårdens position. 

 

Ledningsansvaret och arbetet med kvalitetsuppdraget innebar även en frihetszon där 

skolsköterskan ensam var ansvarig och hade viss frihet att implementera nya mål och 

metoder. Moberg (2008) fann även att skolsköterskorna upplevde sig som pionjärer i 

skolans kontext trots att kvalitetssäkring och hälsoarbete är skolsköterskans 

arbetsområde. Dubbla roller som både elevernas skolsköterska och kvalitetsansvarig 

skolsköterska var vanlig förekommande och innebar en yrkesmässig trygghet för att 

klara båda arbetsinsatserna. Betoning på specialistkompetens för att stärka 

skolsköterskans roll beskrevs i studien som vikten formell kompetens, personlig 
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kompetens samt att skolsköterskor behöver ha en egen yrkestrygghet och handlingskraft 

för att kunna arbeta ensam i sitt uppdrag. 

 

Skärsäter et al. (2007) belyser i sin artikel ”Kvalitetsutveckling av omvårdnad” att ett 

engagerat ledarskap har goda förutsättningar för att utveckla konstruktiva kulturer som 

på ett positivt sätt bidrar till kvalitetsutveckling och förbättringsarbete. Tydligt uppdrag 

och mandat som är kopplade till tid och resurs ger en god förutsättning för 

verksamhetsförbättring och implementering, det är också en grund till att förändringar 

kvarstår. Ett öppet och etiskt förhållningssätt inom organisationen innebär även att 

svårigheter och risker tidigt kan upptäckas och åtgärdas menar Skärsäter et al. (2007).   

 

Att orka med sitt uppdrag och viljan att kunna förändra, påverka och utveckla var stor 

bland informanterna trots en stor arbetsbelastning och tidspress. Skolsköterskorna 

reflekterade själva eller med hjälp av kollegor över de brister och hinder som fanns för 

uppdraget och försökte finna nya vägar eller lösningar på problem. Att bli bekräftad och 

få ett positivt gensvar på det egna arbetet betydde mycket och gav ny energi till både till 

skolsköterskan och till skolsköterskegruppen. 

 

”Vi-känslan” hos informanterna var hög och grundade sig på en trygghet hos 

kollegorna, det var viktigt att skolhälsovården både sågs med respekt men även att det 

fanns ett starkt varumärke för en god skolhälsovård som garanterade kvalitet och 

säkerhet. Svensk sjuksköterskeförening (SSF) skriver i sin ”Strategi för att utveckla 

vården”, (SSF,2008) om just möjligheten att utveckla omvårdnaden och kvalitet som en 

del av den professionella kunskapsutvecklingen. Det systematiska kvalitetsarbetet är ju 

en förutsättning för att skolsköterskor skall kunna utföra och utveckla skolhälsovården 

och skall ligga till grund för en mer kvalitativt vård (SSF,2008).  

 

Kvalitetsindikatorer finns även för skolhälsovården som ett strukturdokument och kan 

vara ett sätt att stärka skolhälsovården och skolsköterskans yrkesroll (Socialstyrelsen, 

2004). Även professionellt för skolläkare och skolsköterskor så har kvalitetsarbetet 

inom skolhälsovården belysts genom utformandet av indikatorer och underlag för 

strukturerat kvalitetsarbete (Svenska skolläkarföreningen & Riksföreningen för 

skolsköterskor, 2009).  

 

Skolsköterskorna i denna studie beskrev även sitt eget behov av kunskapsfördjupning 

och möjligheten till forskning som en positiv förväntan trots att det saknades 

möjligheter för dem att delta på ett önskat sätt. Flera av informanterna hade egen god 

erfarenhet av utvecklingsarbeten och forskning men oftast från en annan kontext än 

skolhälsovården vilket var en besvikelse för dem. Bahtsevani et al.(2006) belyser just 

behovet av en evidensbaserad vård och att det finns forskning som visar att 

sjuksköterskor är positiva både till att använda ny forskning men även att delta som 

forskare men att det saknas tid och möjlighet för det. Just återkopplingen till den egna 

kunskapsfördjupningen menade informanterna var nödvändig för att orka med och 

kunna vara kvar i den ansvarsroll som de hade, likaså var det nödvändigt att kunna 

återföra ny kunskap och metoder till hela skolsköterskegruppen och vårdgivare. Att 

både ta ansvar för specifika kvalitetsuppdrag och samtidigt vara informatör för hela 

skolhälsovårdens uppdrag kändes ibland tungt och mycket ensamt vilket innebar en hög 

stress.  
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För skolsköterskorna var det nödvändigt att kunna få handledning eller tid med ansvarig 

chef för att kunna hantera arbetssituationen och tidspressen och de kände själva ansvaret 

för att få tillgång till detta. Trots andras förväntan och krav så fanns det hos 

informanterna en vana att reflektera och analysera sitt uppdrag och utvärdera 

arbetsinsatsen. Just arbetet med kvalitetssäkring hade gett skolsköterskorna egen rutin 

och kunskap om hur de själva kunde använda metodiken för sitt eget arbete och det gav 

dem en trygghet och kunskap om hur gott arbetet var gjort vilket innebar en egen 

bekräftelse på sin kunskap och insats. Att bli efterfrågad och synlig för sitt arbete var en 

positiv erfarenhet och känsla menade informanterna som såg sig själva som 

kunskapsbärare gentemot vårdgivare och politiker, de tyckte även att det var viktigt att 

de var med i övergripande planeringar och strategier. Tyvärr menade skolsköterskorna 

var det inte vanligt och flera gånger var de inte tillfrågade även om deras kunskap var 

den mest relevanta eller aktuella och detta var en utvecklingsfråga som skolhälsovården 

borde belysa mer enligt skolsköterskorna.  

 

Att skolsköterskorna såg sig som professionell inom sin kontext och 

specialistkompetens var av betydelse när de träffade kollegor eller valde fortbildning, 

likaså ställde de krav på verksamheten och vårdgivare för att på bästa sätt kunna utföra 

sitt uppdrag och utveckla kvalitetsarbetet. Just denna säkerhet inom sin profession 

menar Skärsäter et al. (2007) innebär att fullt ut ta ansvar för omvårdnad och skapar ett 

gott värde för både personal och patienter. 

 

 

Att inte ha mandat för sitt uppdrag, en känsla av att inte vara värdefull 

Det fanns flera personliga upplevelser och frustrationer över sammanhang och 

kommentarer där skolsköterskan inte kände sig bekräftad eller värdefull som innebar en 

negativ känsla. Informanterna beskrev det som att de inte var delaktiga, inte blev hörda, 

inte blev tillfrågade, inte ha mandat för sitt uppdrag eller kunskap. Återkommande var 

att de kände sig ifrågasatta för sin kunskap eller information just för det kvalitetsarbetet 

som de var anställda för eller hade fått i uppdrag att analysera.   

 

Bristen på kommunikation var ett stort problem och innebar för skolsköterskorna att de 

inte kunde delta eller fick föra fram sina yrkesfrågor på rätt nivå eller till rätt person, 

ibland var det så att andra aktörer använde skolhälsovårdens resultat och material för 

eget syfte. Kommunikation som var bristfällig eller inte delgiven innebar även risker 

och förseningar inom skolhälsovårdens arbete. Sättet att kommunicera på varierade och 

var ibland svår att hantera eftersom alla berörda inte kunde träffas eller att 

kommunikation sköttes via telefon eller mail till enstaka personer. Det fanns hos 

skolsköterskorna en vana att arbeta med konsensus i gruppen, en ”vi-känsla” som 

betonade den allmänna kommunikationen och dess värde för hela skolhälsovårdens 

uppdrag. Likaså hade skolsköterskorna erfarenhet av att arbeta i vårdteam eller i 

arbetsgrupper där information var en mycket viktig del av vårdplanering och 

genomförande för att säkra kvalitet och patientkontakt. Morberg (2008) beskriver hur 

brist på intresse och kommunikation skapar en oro och begränsar skolsköterskornas 

arbete och utveckling just utifrån organisation och en dålig förankring av 

skolsköterskans kompetens. SSF (2008) hänvisar till ledarskapets betydelse för att 
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utvecklingsarbete skall kunna genomföras och där vårdgivaren skall ha egen kunskap 

om omvårdnad och kvalitetsarbete för att säkra stöd och förutsättningarna för en god 

vård. Sjuksköterskan har själv ett eget yrkesansvar att initiera och lyfta fram 

omvårdnadsforskning och kvalitetsarbetet (SSF,2008) och vårdarbetet skall 

evidensbaseras, det skall vara kontinuerligt med en ständig förbättring och 

kvalitetsutveckling.  

 

Indikatorer för skolhälsovården (Socialstyrelsen, 2004) borde vara väl kända för 

vårdgivare och verksamhetsansvariga eftersom de är förankrade i det nationella 

uppdraget som skolhälsovården och med det ansvar som åligger vårdgivare att utforma 

skolhälsovården. Som chef ansvarar man även för uppsatta lokala mål och uppföljningar 

av styrdokument påpekar Skärsäter et al. (2007). Det är en lyckad strategi att tillsätta en 

person som har ett tydligt uppdrag, mandat och resurser för utvecklingsarbetet och det 

visar sig även att den personen stöder även kollegor att hålla fast vid beslut och 

förändringar. Ingen av informanterna i studien relaterade sin egen arbetsinsats och 

kunskap till ekonomiska termer eller att de var värdefulla som kompetens för 

verksamheten, men däremot till att skolläkares kompetens var dyrbar och kostsam för 

verksamheten.  

 

Skärsäter et al. (2007) påpekar att resurser är dyrbara och skall inte slösas bort med 

hänseende till rätt kvalitetsnivå och att om professionellt perspektiv underskrids skall 

det uppmärksammas för vårdgivaren. Känslan av stress och oro förstärktes av dålig 

kommunikation och oklart mandat menade informanterna och det var klart kopplat till 

en känsla av att inte vara värdefull för verksamheten. Just den egna personliga 

upplevelsen av oklarhet och att bli ifrågasatt var en negativ erfarenhet och skapade mer 

osäkerhet. Trots att skolsköterskorna var ansvariga för kvalitetsarbetet och anställda för 

just den arbetsuppgiften innebar det en egenvärdering och reflektion som påverkade 

dem ibland med frustration eller trötthet.  

 

Stressen över att inte hinna med arbetet eller stöd till kollegor var också en form av 

frustration som innebar att skolsköterskan fick disponera om sitt eget arbete för att 

genomföra annan uppgift och det innebar en försening av det egna uppdraget. 

Betydelsen av skolhälsovården och dess lagstadgade uppdrag undervärderas av 

ansvariga vårdgivare och det kan innebära en minskad legitimitet för skolsköterskans 

arbete påpekar Morberg (2008). Svårigheten att synliggöra skolsköterskans 

professionella behov blir svårare i en okar arbetssituation och det gör det svårare även 

för skolsköterskan att bedriva ett kvalitetssäkringsarbete och metodutveckling. 

Även Morberg (2008) påpekar betydelsen av forskning för både skolskörskans yrkesroll 

och för metodutveckling. Informanterna i studien var intresserade av fortsatt 

kompetensutveckling och nya arbetsformer trots att de upplevde att det varken gavs tid 

eller resurser till dem för att kunna delta. Flera av dem hade fått avstå 

kompetensutveckling inom skolhälsovårdens kontext eller inte fått delta i riktade 

arbetsutbildningar medans man såg att den pedagogiska personalen fick både 

ekonomiskt stöd och avsatt tid för att kompetensutveckla sig och detta var ett 

återkommande inslag i den kommunala verksamheten där de var anställda. Ingen av 

skolsköterskorna hade skolläkare som kunde avsätta tid rutinmässigt för handledning 

eller medicinsk fortbildning för dem själva eller till skolsköterskegruppen vilket var en 

efterfrågad fortbildning.  
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Extern handledning eller kollegial handledning för den egna yrkesprofessionen var det 

ett par skolsköterskor som hade men även det var av tillfällig karaktär men var ändå 

viktig för den enskilda skolsköterskan för att kunna reflektera över sin arbetssituation. 

Just kontakten med kollegor som var i samma position eller hade likartat 

yrkeserfarenhet värderades högt och var en prioriterad tid. Ingen av informanterna hade 

för tillfället möjlighet att själv styra sin egen fortbildning eller resurserna för detta på ett 

övergripande sätt.  

 

Erfarenheten av att vara ensam i sitt kvalitetsarbete var en dubbel känsla och återkom 

flera gånger i intervjuerna som en balans mellan olika arbetsuppgifter, ansvarsfrågor 

och krav från andra i verksamheten. Skolsköterskorna upplevde att de själva var mycket 

kunniga och yrkesskickliga för sitt formella uppdrag men samtidigt var de ifrågasatta 

för de fakta och information som de delgav de ansvariga. Känslan av att bli betraktad 

som besvärlig och drivande kunde ibland leda till att de själva blev osäkra på sitt 

uppdrag och genomförande trots att de hade god och säker kunskap om det egna 

yrkesområdet och dess lagtext. Att inte vara värdefull som person eller för 

verksamheten menade skolsköterskorna innebär att fler kommer att sluta eller ändra 

arbetsuppgifter och då tillvaratar verksamheten inte den kompetens som finns.  
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KONKLUSION 

Skolsköterskorna i denna studie beskriver hur deras arbete med kvalitetssäkring 

påverkar både uppdraget och den personliga erfarenheten vilket leder till en reflektion 

över yrkesvärderingen och yrkesutveckling. Att arbeta som skolsköterska är ofta ensamt 

och innebär att det professionella uppdraget att kvalitetssäkra skolhälsovården blir 

kopplat till den enskilda skolsköterskan som person trots att det är ett lagstadgat arbete 

och är utformat av vårdgivaren. 

 

När det gäller det nära omvårdnadsarbetet och kvalitetsarbetet så är skolsköterskan den 

person som oftast står som garant för en god kvalitet inom skolhälsovården och som kan 

återföra utveckling och nya metoder till verksamheten genom sin yrkeskunskap. Studien 

visar på en komplex arbetssituation som påverkar skolsköterskan och uppdraget på 

många olika sätt i det dagliga arbetet men även när det gäller professionen som just 

skolsköterska och kvalitetsansvarig för skolhälsovården. Den kunskap och 

yrkeserfarenhet som finns hos skolsköterskor borde synliggöras på ett mer strukturerat 

och användbart sätt för både utbildning och yrkesområdet. Likaså är det viktigt att 

ansvariga för skolhälsovårdens utformning och utvärdering har en egen kunskap om 

skolhälsovården och dess uppdrag så att det inte uppstår risker eller lagbrott inom 

verksamheten.  

 

Den professionella skolsköterskan har ett eget yrkesområde och behöver få stöd för 

kompetensutveckling och forskning så att det kan återföras som ny kunskap till 

skolhälsovården och dess uppdrag. Skolsköterskan bör ses som en resurs och värdefull 

för organisation, den egna verksamheten och för eleverna vilket borde innebära en mer 

övergripande roll och status. 

 

 

Kliniska implikationer 

 

 Kontinuerlig fortbildning bör ges inom skolhälsovårdens nationella uppdrag för 

skolsköterskor och skolläkare 

 Kontinuerlig fortbildning bör ges för vårdgivare och ansvariga för 

skolhälsovården 

 Översyn av skolhälsovården nationellt med hjälp av de riktlinjer och indikatorer 

som finns och återkommande redovisning av metodutveckling 

 Professionell vårdvetenskaplig kompetensutveckling för skolsköterskor som är 

riktad för yrkesområdet 

 Ökat samarbete när det gäller forskning och metodutveckling för 

skolhälsovårdens uppdrag mellan högskolor och universitet  

 Synliggöra skolsköterskans yrkeskompetens och möjlighet att delta 

övergripande på organisationsnivå för att stärka professionen. 
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Bilaga 1, Informationsbrev till skolsköterska 

     

 
 

 

 

Informationsbrev till skolsköterska 

 

 

 

Kollega! 

 

Mitt namn är Anna Hessling och jag har tagit kontakt med dig efter att min öppna 

förfrågan om intervju har varit med i tidningen Skolhälsan samt i Riksföreningens 

nätverk. Jag studerar Vårdvetenskap vid Borås Högskola där jag inom ramen för min 

magisterexamen vill träffa er kollegor och göra en kvalitativ intervju, arbetet är tänkt att 

vara färdigt under våren 2009. 

Jag är skolsköterska på Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn och har även arbetat på låg-

och mellanstadiet i samma kommun och har varit skolsköterska i ca 15 år. 

 

Intervjuns syfte är att lyfta fram din egen erfarenhet om hur och på vilket sätt du arbetar 

med kvalitetssäkring inom Skolhälsovårdens uppdrag och verksamhet. Som kollegor 

diskuterar vi ofta just kvalitetsarbetet och dess olika former utifrån att vi har olika 

utgångspunkter. Jag är intresserad av att belysa just skolsköterskornas egna tankar och 

erfarenheter då jag vet att mycket arbete läggs på att följa Socialstyrelsens föreskrifter 

och vårt uppdrag i skolan. 

 

Intervjun kommer att bokas tillsammans med dig efter det att jag har fått tillstånd av din 

chef och dig för en intervju, den kommer att ta cirka en timma och den tas upp på band 

med din tillåtelse. 
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Allt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta studien. När analysen är 

klar kommer de preliminära resultaten att presenteras för dig för synpunkter och 

eventuella korrigeringar. All bandupptagning kommer att raderas efter det att studien är 

färdig och allt material kommer att behandlas konfidentiellt. 

Jag önskar även att du ger ett skriftligt samtycke inför studien och skickar med en 

blankett för detta samtycke samt ett frankerat kuvert för retursändning. När jag har fått 

ditt svar och samtycke kommer jag att kontakta dig för planering av dag och plats för 

intervju. 

 

 

 

 

Handledare är: 

Britt-Marie Lindblad 

Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap (VHB) 

britt-marie.lindblad@hb.se 

Telefon: 033-4354741 

 

 

 

 

Ulricehamn 2009-03-20 

Med vänlig hälsning 

Anna Hessling 

Skolsköterska 

Institutionen för vårdvetenskap (VHB) 

anna.hessling@ulricehamn.se 

Telefon: 0321-595469 

 

 

 
    

mailto:britt-marie.lindblad@hb.se
mailto:anna.hessling@ulricehamn.se
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Bilaga 2, informationsbrev till verksamhetschef    

 
     

 

Till Förvaltningschef/Skolchef 

 

 

Informationsbrev med anhållan om tillstånd om att få intervjua skolsköterskan  

 

 

Mitt namn är Anna Hessling och jag studerar Vårdvetenskap vid Borås Högskola där 

jag inom ramen för magisterexamen ansöker om att få intervjua min kollega XXXX  

som jag har kontakt med efter en öppen förfrågan genom vår Riksförening för 

skolsköterskor och deras nätverk. Denna förfrågan har dels gått ut som annons i vår 

tidning ”Skolhälsan” samt via utskick i vårt nätverk för skolsköterskor i Sverige. Min 

kollega har tagit kontakt med mig utifrån min förfrågan om yrkesmässig erfarenhet och 

vill delta i min påtänkta studie genom en intervju. 

Syftet är att belysa skolsköterskors kvalitetssäkringsarbete utifrån den egna erfarenheten 

och uppdraget. Skolsköterskan har i sitt professionella uppdrag att dels skapa 

förutsättningar för en god vård och att säkerställa detta genom kvalitetssäkring, allt i 

mening att det skall finnas en garanti för eleverna att möta en professionell 

skolhälsovård.  

 

Jag kommer att intervjua min kollega om hennes/hans erfarenhet om 

kvalitetssäkringsarbete utifrån Skolhälsovårdens arbetsområde och uppdrag som är 

kopplat till Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet. Jag är också intresserad av hur den egna erfarenheten som 

skolsköterska har påverkar utvecklingen av kvalitetsarbetet. 
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Intervjustudien kommer att ske under våren 2009 och tar cirka en timma och kommer 

att bokas tillsammans med min kollega. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som 

helst avbrytas, skriftlig information kommer att ges innan intervjun och skriftligt 

samtycke av min kollega inhämtas innan intervjun. 

Intervjuerna kommer att tas upp på band med informantens skriftliga tillstånd. 

Bandupptagningen kommer att behandlas konfidentiellt- allt som sägs behandlas i 

förtroende och stannar mellan parterna. 

 

Den xxxx  kommer jag att höra av mig till Dig per telefon för att få svar på min 

förfrågan om att få planera en intervju. Det går också bra att svara eller ställa fler frågor 

via min e-postadress; anna.hessling@ulricehamn.se 

 

 

 

 

Handledare är: 

Britt-Marie Lindblad  

Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap (VHB) 

britt-marie.lindblad@hb.se 

Telefon: 033-4354741 

 

 

Ulricehamn 2009-03-20 

Med vänlig hälsning 

Anna Hessling 

Skolsköterska  

Institutionen för vårdvetenskap (VHB) 

anna.hessling@ulricehamn.se 

Telefon: 0321 - 595469 

 

 

mailto:anna.hessling@ulricehamn.se
mailto:britt-marie.lindblad@hb.se
mailto:anna.hessling@ulricehamn.se
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Bilaga 3, skriftligt samtycke 

 
SKRIFTLIGT SAMTYCKE 

 

 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen och samtycker till att bli intervjuad. 

 

Jag ber att du kontaktar mig för planering av intervju och plats; 

 

…………..dagen den …../.….       klockan…………..  

 

På telefonnummer:…………………………………………… 

 

 

 

 

 

……………………… 

( Ort och datum ) 

 

.............................................................................................................................................

.......... 

( Namn ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


