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SAMMANFATTNING 
Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka hur och varför högstadieelever kontaktar 

skolsköterskan. Vidare var syftet att undersöka om det förelåg någon skillnad mellan könen 

samt årskurser i relation till antal kontakter med skolsköterskan samt antal gånger de sökt för 

fysiska respektive psykiska orsaker. Metod: Kvantitativ deskriptiv studiedesign via enkäter. 

151 elever i årskurs 7-9 tillfrågades om att besvara en enkät, 74 % (n=112) av populationen 

deltog. Resultat: Majoriteten av eleverna kontaktade skolsköterskan via den öppna mottag-

ningen. 67,9 % hade kontaktat för fysiska orsaker där ”längd och vikt”, ”gjort mig illa” och 

”huvudvärk” var vanligast. För psykisk ohälsa var siffran 10,7 % och ”stress” vanligast före-

kommande. Ingen skillnad mellan könen kunde påvisas i antalet kontakter samt kontakter för 

fysiska respektive psykiska orsaker. Mellan årskurserna finns det en skillnad gällande i antalet 

besök (p = 0,02) och antalet besök för fysiska orsaker (p = 0,005), där årskurs 7 är mest fre-

kvent att söka. Majoriteten (64,2%) av deltagarna ville helst kontakta skolsköterskan direkt 

via den öppna mottagningen. Slutsats: Det är främst via den öppna mottagningen som elever 

tar och vill kunna komma i kontakt med skolsköterskan. Det finns en skillnad mellan årskur-

ser i antalet besök hos skolsköterskan samt antalet besök för fysiska orsaker.  

 

Nyckelord: högstadieelever, skolsköterska, öppen mottagning, kontaktorsak, kontaktsätt 

 



 

ABSTRACT 
Aim: The aim of this bachelor thesis was to examine how and why high school students con-

tacted their school nurse. Furthermore the aim was to examine if there was a difference be-

tween genders and grades pertaining to number of contacts with the school nurse and number 

of contacts because of physical respectively mental reasons. Method: Quantitative descriptive 

study design using questionnaires. 151 students in grades 7-9 were asked to answer a 

questionnaire, 74% (n = 112) of the population participated. Results: The majority of the 

students contacted the school nurse through the nurse’s office. 67.9% had contacted 

concerning physical health issues which "height and weight", "hurt me" and "headache" was 

the most common. For mental issues the same number was 10.7 % and “stress” most com-

mon. There was no significant difference between genders in relation to number of contacts 

with the school nurse or physical or mental reasons for contact. However there was a signifi-

cant difference (p = 0.02) between grades pertaining to relation to number of contacts and to 

physical reasons for contact (p = 0.005), which grade 7 is most frequently. Most (64.2 %) 

pupils would like to contact the school nurse through the nurse’s office. Conclusion: The 

students prefer to have direct contact with the school nurse at the nurse´s office. There is a 

difference between grades in the number of visits to the school nurse and the number of visits 

for physical reasons.  

 

Keywords: school students, school nurse, nurse’s office, reason of contact, way of contact 
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INTRODUKTION 
Elever och hälsa 

Hälsa är ett begrepp som inte endast innebär avsaknad av sjukdom eller funktionshinder, utan 

innefattar även välbefinnande inom fysisk, psykisk såväl som social karaktär (WHO, 1948). 

Utifrån ett internationellt perspektiv är hälsan hos svenska skolelever god, dock har andelen 

elever som upplever sig som friska minskat från 1990-talets början och framåt, där flickor i 

årskurs nio utmärks (Socialstyrelsen, 2009; Statens folkhälsoinstitut, 2011). Det finns en ökad 

psykisk och psykosomatisk ohälsa hos elever, flickor samt pojkar, i högstadiet, vilket främst 

yttrar sig i form av oro, ångest, rädsla eller nedstämdhet. En ökning av fysiska symtom har 

uppmärksammats så som sömnbesvär, magont och huvudvärk (Hagquist, 2010; Socialstyrel-

sen, 2012). Elever som upplever ohälsa är mer frekventa att bruka alkohol, tobak och har 

sämre hemförhållanden än elever med god hälsa (Jerdén, Burell, Stenlund, Weinehall & 

Bergström, 2011). Att genomgå puberteten är en utvecklingstid som kan utgöras av turbulens 

och starka känsloyttringar hos elever. För att främja hälsa och välmående hos elever under 

denna tid kan ett särskilt stöd av vuxna behövas, då denna period utgörs av en utvecklings-

konflikt kring den egna identiteten. Denna tid kan därför upplevas som svår och eleven kan 

vara sårbar för yttre och inre prövningar, detta i enlighet med Erik H. Erikssons utvecklings-

teori (Hwang & Nilsson, 2003).   

 

En svensk studie visar att högstadieelever (årskurs 7-9) ofta upplever stress och smärta, i form 

av huvudvärk eller magsmärtor. Det finns en signifikant skillnad mellan flickor i årskurs nio 

angående smärta och ohälsa i jämförelse med de övriga tillfrågade eleverna. Faktorer så som 

utsatthet för mobbing, en dålig relation till sina föräldrar eller undervisande lärare samt skolk 

har ett samband med ökad ohälsa. En samverkan mellan olika verksamheter så som social-

tjänst, skola och hälso- och sjukvården behövs för att kunna främja ungdomars hälsa och 

minska prevalensen av ohälsa hos svenska skolbarn (Nygren, 2012). En ökning i prevalensen 

av smärta och psykisk ohälsa kan observeras hos svenska högstadieelever. Flickor i årskurs 3-

9 rapporterar generellt en högre frekvens av ohälsa (främst sömnbesvär och nedstämdhet) och 

smärta (huvudvärk, mag- och muskelsmärta) än pojkar i samma årskurser. Den högsta fre-

kvensen av upplevd ensamhet och nedstämdhet återfinns hos flickor i årskurs nio, men en 

ökning kan också påvisas hos pojkarna från årskurs tre till nio. Det finns även en ökad fre-

kvens av trötthet i stigande ålder hos båda flickor och pojkar (Brun Sundblad, Saartok och 

Engström, 2007). 
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I studien ”Liv och hälsa ung” framkommer det att flickor i högre utsträckning upplever stress 

och smärtor i magen än pojkar i samtliga årskurser. Åtta av tio flickor i de tillfrågade årskur-

serna känner att de mår bra eller mycket bra, hos pojkarna är siffran nio av tio (Landstinget i 

Uppsala län & Uppsala Kommun, 2011).  För att främja högstadieelevers hälsa bör uppmärk-

samheten riktas särskilt mot psykosociala faktorer, främst mot elevernas olika relationer med 

vänner och familj enligt en norsk studie. En god livskvalité för eleverna innebär en god själv-

bild, goda relationer samt välmående både fysiskt såväl som psykiskt (Helseth & Misvær, 

2010).   

 

Skolsköterskans uppdrag 

Den nya skollagen (SFS, 2010:800), som började gälla 1 juli 2011, beskriver elevhälsans 

uppdrag inom svenska skolan och vad som åligger denna verksamhet. Under kapitel två, §§ 

25- 28, framgår att elevhälsans medicinska inriktning skall erbjuda minst tre hälsobesök inne-

fattande hälsosamtal och allmänna hälsokontroller, för alla elever inom grundskolan. Vidare 

står det att elevhälsan skall bedriva hälsofrämjande och -förebyggande arbete där medicinska, 

psykosociala, psykologiska samt specialpedagogiska insatser skall ingå (SFS, 2010:800). Uti-

från detta har enheten Vård och bildning inom Uppsala kommun utformat ett basprogram för 

elevhälsan (Uppsala kommun, 2012). Generellt sett har elevhälsan goda förutsättningar för att 

kunna erbjuda en verksamhet som är förenlig med skollagen, då basen för detta arbete finns 

inom samma lokaler som skolan. Skolsköterskans öppna mottagning innebär möjlighet till 

kontakt utan avtalad tid i mån av tillgänglighet. Elevhälsan har således möjligheter till regel-

bundna kontakter med skolelever för förebyggande och hälsofrämjande arbete och utgör en 

viktig resurs i skolans arbete kring att skapa förutsättningar för elevernas individuella lärande, 

utveckling och välbefinnande. Skolsköterskan utgör en central roll i elevhälsans verksamhet 

och är den profession som eleverna oftast kommer i kontakt med (Socialstyrelsen, 2004). 

Skolsköterskans arbete kommer att spela en central funktion, nationellt och internationellt, i 

det förebyggande hälsoarbetet och för de kommande hälsoutmaningar som finns (Fritsch & 

Heckert, 2007). En rekommendation finns att en heltidstjänstgörande skolsköterska inte skall 

ha mer än 400 elever att ansvara för (Riksföreningen för skolsköterskor, 2012), i Uppsala 

kommun är det genomsnittliga elevantalet 550 elever per heltidsanställd skolsköterska (C. 

Stenhammar, verksamhetschef för elevhälsans medicinska enhet, 15 december 2012).  

 

Skolsköterskan skall främja elevers hälsa genom att uppmärksamma och stödja efter enskilda 

behov. Elever som uppvisar ett destruktivt beteende eller är särskilt utsatta skall framhållas. 
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Skolsköterskan skall verka genom att föra en dialog med elev och eventuellt vårdnadshavare 

för att uppmuntra hälsosamma livsval och förebygga ohälsa. Denna profession skall även 

verka som en resurs för de elever som drabbats av sjukdom samt vara en länk mellan hälso- 

och sjukvården och skolan för den drabbade eleven. Skolsköterskan skall således samverka 

med andra professioner, internt som externt, och andra organisationer, så som inom hälso- och 

sjukvårdens verksamheter, för att främja elevers hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2011), 

ett exempel på en extern profession är en grundutbildad sjuksköterska vid en medicinsk av-

delning inom slutenvården. Verksamma skolsköterskor har unika möjligheter att identifiera 

och erbjuda hjälp till de elever som är i behov av stöd för emotionell eller psykologisk orsak. 

De kan ge råd, hjälp, stöd och vägleda eleven genom dennes svårigheter (Nelson, 1997; Pav-

letic, 2011). Majoriteten av eleverna följer skolsköterskans råd från hälsosamtal påvisar en 

dansk studie, även att elevernas egna beslut kring hälsan baseras på de givna råden (Borup & 

Holstein, 2004). Eleverna talar även mer med skolsköterskan om hälsosamtalet inte är inriktat 

på fysiska undersökningar, utan mer som ett samtal mellan parterna. Elever (från årskurs 4 till 

andra året på gymnasiet) är vidare benägna att tala kring relationer, skolsituation och sömn 

med skolsköterskan (Golsäter, Lingfors, Sidenvall & Enskär, 2012). 

 

Besöksorsaker  

Hillman (2007) skriver om elevhälsans öppna besöksmottagning, som finns på de flesta sko-

lor i Sverige och som bemannas av en skolsköterska. Hit kan skolelever söka sig för en kon-

takt med en skolsköterska för frågor och stöd kring psykiska och fysiska orsaker. Fördelen 

med skolsköterskans öppna mottagning är att elevhälsan görs lättillgänglig för eleverna och 

uppmärksammar elever som löper risk att utveckla fysisk och psykisk ohälsa. Problem kan 

uppstå om elevhälsans resurser inte motsvarar de förväntningar som elever, skolverksamheten 

eller föräldrar har. Hillman refererar till en studie (Alfredsson & Sundman, 1997) som påvisar 

att större delen av elevbesöken sker för medicinska orsaker, därefter en kombination av medi-

cinska och psykosociala orsaker (ogynnsam skolmiljö eller hemförhållanden, sämre vänskaps- 

eller familjerelationer) och slutligen för enbart psykosociala orsaker.  

 

Majoriteten av de besök som görs av högstadieelever, hos skolsköterskan, sker för fysiska 

besvär där huvudvärk dominerar. Andra vanligt förekommande åkommor är infektionssym-

tom, yrsel och trötthet. De smärtor eleverna söker skolsköterskan för har främst en duration på 

mindre än en timme och det är sällsynt att eleverna söker för en smärta som varat längre än en 

veckas tid. Beträffande psykiska faktorer som bidrar till att de tillfrågade eleverna söker skol-
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sköterskan är stress och sömnsvårigheter främst nämnt. Därefter följer orsaker så som dålig 

aptit, depression, problem i skolan eller med pojk-/flickvän (Schneider, Friedman & Fisher, 

1995).  

 

En studie påvisar att flickor söker skolsköterskan oftare än pojkar. Även att samma elever 

återkommer till skolsköterskan för olika orsaker samt att det oftast verkar finnas en psyko-

social orsak till att eleverna söker skolsköterskan för medicinska symtom (Alfredsson & 

Sundman, 1997). Resultatet skiljer sig från en studie som visar att varken kön eller ålder har 

betydelse i benägenheten att söka skolsköterskan. Dock konstateras det att elever med gott 

studieresultat är signifikant mindre benägna att söka skolsköterskan än elever med lägre stu-

dieresultat eller i specialklass (Joost et al., 1993). Hos danska högstadieelever tar flickor 

främst kontakt gällande läkemedel och psykisk ohälsa. Pojkar gör generellt fler återbesök än 

flickor. De elever som återkommer till skolsköterskan är mer frekventa med läkemedelsan-

vändning för huvud- och magvärk, sömnproblem samt nervositet än elever som inte återbesö-

ker skolsköterskan. Besök hos skolsköterskan minskar dock benägenheten bland de danska 

eleverna att använda läkemedel för problem gällande tidigare nämnda besvär (Borup, Ander-

sen & Holstein, 2010). Det har även påvisats i en studie att äldre elever är mer benägna att 

söka skolsköterskan än yngre elever. De äldre eleverna söker främst för att få prata och få 

stöd av en vuxen, därefter följer smärtproblematik. Yngre elever kontaktar skolsköterskan 

främst för fysiska skador, uppmärksamhet- och/eller hyperaktivitets problem eller smärtpro-

blematik (Larsson & Zaluha, 2003).  

 

Problemformulering 

Tidigare studier har visat att ohälsan ökar hos högstadieelever nationellt, särskilt hos flickor i 

årskurs nio. Elever söker skolsköterskan främst för fysiska orsaker, där huvudvärk dominerar. 

Det föreligger olika resultat i litteraturen gällande relationen mellan årskurser och besök hos 

skolsköterska. Likaså tendensen att söka skolsköterskan hos de olika könen. Studier som 

eventuellt indikerar en skillnad mellan könen gällande antal kontakter som görs med verksam 

skolsköterska och vad de främst söker för finns i ett begränsat antal och anses inte tidsaktu-

ella. Inte heller på vilket sätt eleverna tar kontakt med skolsköterskan eller vilket kontaktsätt 

de skulle föredra. Det finns även begränsat med studier kring eventuella skillnader gällande 

årskurser i tidigare nämnda frågor. 
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Syfte 

Syfte med följande examensarbete var att undersöka hur högstadieelever kontaktar skolskö-

terskan samt hur de skulle vilja kunna kontakta skolsköterskan (exempelvis via besök, mejl, 

sms och telefon) och de vanligaste orsakerna till att elever söker kontakt med skolsköterskan. 

Vidare var syftet att undersöka om det förelåg någon skillnad mellan elevernas kön och ålder 

beträffande antalet gånger eleverna sökt skolsköterska samt de antal gånger eleverna har sökt 

för fysiska respektive psykiska orsaker. 

 

Frågeställningar 

1. Hur tar högstadieelever kontakt med skolsköterskan?  

2. Vilka är de vanligaste orsakerna till att högstadieelever tar kontakt med skolsköters-

kan? 

3. Föreligger det någon skillnad mellan pojkar och flickor avseende antalet gånger de 

sökt skolsköterska? 

4. Föreligger det någon skillnad mellan pojkar och flickor avseende antalet gånger de har 

sökt för fysiska respektive psykiska orsaker? 

5. Föreligger det någon skillnad gällande vilken årskurs eleverna går i beträffande antalet 

gånger de sökt skolsköterska?  

6. Föreligger det någon skillnad gällande vilken årskurs eleverna går i beträffande antalet 

gånger de sökt för fysiska respektive psykiska orsaker?  

7. På vilket sätt skulle högstadieelever vilja kunna ta kontakt med skolsköterska? 

 

METOD 

Design 

Studien baseras på kvantitativ deskriptiv studiedesign (Polit & Beck, 2012). Datainsamling 

via enkäter. 

 

Urval 

Två högstadieskolor i Uppsala kommun, Vård och bildnings regi, lottades ut. På den ena sko-

lan tilldelades en klass i de respektive årskurserna 7, 8 och 9 ut av rektorn. Den andra skolan 

hade endast en klass per årskurs. Det sammanlagda antalet elever i dessa klasser var 151. 

Vård och bildning inom Uppsala kommun valdes då skolorna inom denna enhet har samma 

vårdgivare. Särskolor exkluderades då deras verksamhet skiljer sig från grundskolan. Skol-
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sköterskorna för respektive skola fanns tillgängliga, via öppenmottagningen, 32 timmar per 

vecka samt 30 timmar per vecka. Skolsköterskorna hade ett elevantal på cirka 400 elever var 

och hade ett elevantal på cirka 13 elever/timme. 

 

Deltagare och bortfall 

Det totala bortfallet blev 39 personer (26 %) av 151 deltagare. 4 elever avböjde medverkan, 3 

elever uteslöts då de inte lämnat informationsbrev till vårdnadshavare, 21 elever var frånva-

rande och 11 enkäter lämnades in blankt eller fylldes i felaktigt i form av extremvärden. To-

talt 112 elever (74 %) besvarade enkäten. 

 

Deltagarna bestod utav 42 % flickor (n = 47) och 58 % pojkar (n = 65). Årskurs 7 utgjorde 

37,5 % (n = 42), årskurs 8: 23,2 % (n = 26) och årskurs 9: 39,3 % (n = 44). Deltagarna var i 

genomsnitt 13,9 år gamla med en spridning på 12-16 år. 

 

Datasamlingsmetod 

Datainsamlingen gjordes med en studiespecifik enkät (Bilaga 1) som studiedeltagarna besva-

rade under lektionstid i klassrummet vilket är ett tillvägagångssätt som genererar en högre 

svarsfrekvens (Mond, Rodgers, Hay, Owen & Beumont, 2004). Frågorna i enkäten, gällande 

orsaker till hur och varför högstadieelever kontaktade skolsköterskan, utformades efter Sch-

neider, Fridman och Fishers (1995) studie beträffande orsaker till varför högstadieelever söker 

kontakt med skolsköterska, samt Joost et al (1993) studie kring högstadieelevers kön och ål-

der som en betydande faktor för benägenheten för att kontakta skolsköterska. Likaså användes 

Larsson och Zaluhas (2003) studie angående vad den verksamma skolsköterskan upplevde 

som de vanligaste förekommande kontaktorsakerna, för äldre respektive yngre skolelever, och 

har haft betydelse för enkätens utformning. Enkäten pilot-testades av sex elever som gick i 

högstadiet varpå mindre ändringar i enkätens formgivning redigerades. Enkäten bestod av sju 

frågor utöver demografiska frågor om kön, ålder och årskurs (Tabell 1).  

 

Tillvägagångssätt 

Innan studien kunde genomföras kontaktades rektorer via verksamhetschefen för elevhälsan 

vid Uppsala kommun och samtycke erhölls (Bilaga 2), skolsköterskorna fick även information 

om studien. Efter detta besöktes respektive skola och då delades det ut ett informationsbrev 

(Bilaga 3) till eleverna som skulle till vårdnadshavare. Vid samma tillfälle gavs muntlig in-

formation om studien till eleverna. Två dagar senare besöktes skolorna igen och enkäten (Bi-
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laga 1) delades ut, besvarades och samlades in klassvis. Innan dess fick deltagarna muntlig 

information. De elever som uppgav att de inte givit informationsbrevet till sina vårdnadsha-

vare eller inte varit närvarande vid informationstillfälle uteslöts från studien av etiska skäl. 

 

Bearbetning/analys 

Grupperna utgjordes av kön (flickor och pojkar) samt årskurs (7, 8 och 9). De jämfördes ge-

nom statistiska signifikansanalyser. Svaren från enkäterna (Bilaga 1) registrerades i statistik-

programmet SPSS. Inledningsvis kodades varje enskild deltagare med ett nummer från 1 till 

112. Svarsalternativen för frågan om kön, kodades med nummer för respektive genus, för 

frågorna rörande ålder och årskurs genomfördes ingen kodning. Kodningen för svarsalternati-

ven för respektive enkätfråga anpassades efter frågans utformning och svarsmöjlighet (Tabell 

1). Enkätfrågor 5-7 redovisas inte i detta arbete.  

 
Tabell 1. Ifyllningssätt och kodning för enkätfrågor 
Nr Enkätfrågor Svarsalternativ Kodning 

1. Hur många kontakter eleverna tagit med 
skolsköterskan föregående år 

Fritt antal gånger Kvantitativ data, antalet gånger 
noterades för varje enskild del-
tagare 

2. 
Hur eleverna kontaktat skolsköterskan 
via SMS, mail, telefon eller på skolskö-
terskemottagningen 

Fritt antal gånger i 
fyra kategorier 

Kvantitativ data, antalet gånger 
noterades för varje enskild del-
tagare 

3. Hur eleverna skulle vilja ta kontakt med 
skolsköterskan 

Öppen fråga Kategoriserades efter teman, 
besvarades sedan med kvanti-
tativ data relaterat till uppkomna 
teman 

4. Vad eleverna kontaktat skolsköterskan 
för  

Fritt antal gånger i 
19 kategorier 

Kvantitativ data, antalet gånger 
noterades för varje enskild del-
tagare 

 

Frågeställning ett och två besvarades genom deskriptiv statistik. För frågeställning tre samt 

fyra besvarades dessa genom att inledningsvis genomföra ett normalitetstest för respektive 

fråga. Den aktuella datan för respektive frågeställning följde en normaldistribution vilket 

gjorde att ett oberoende t-test genomfördes för att undersöka om eventuella skillnader förelåg 

mellan de aktuella grupperna. Det vill säga angående om en skillnad förelåg mellan könen 

gällande antalet gånger de sökt verksam skolsköterska samt antalet gånger de sökt för fysiska 

respektive psykiska orsaker. Angående frågeställning fem och sex utfördes det ett normalitets-

test för den insamlade data kring respektive frågeställning. Då samtliga parametrar följde en 

normaldistribution genomfördes därefter ett One-way Anova för respektive frågeställning. 

Signifikansvärdet för följande analyser var p ≤ 0,05. Svarsalternativen för frågeställning sju 

kategoriserades och sammanställdes därefter i frekvens för respektive kategori (Tabell 2).  
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Tabell 2. Analysmetoder kopplat till frågeställning  
Fråge- 

ställning Analysmetod 

1 & 2 Deskriptiv statistik 

3 & 4 Normalitetstest följt av Oberoende t-test 

5 & 6 Normalitetstest följt av One-way Anova 

7 Kategorisering därefter deskriptiv statistik 

 

Etiska överväganden 

Hänsyn togs till att studiepopulationen var minderåriga skolelever vilket krävde att vårdnads-

havare var informerade samt att de gav ett passivt samtycke till elevernas deltagande (Codex, 

2012). Elever som inte deltagit vid informationstillfället eller uppgivit att de inte vidarebe-

fordrat informationsbrevet till vårdnadshavarna (Bilaga 3) fick inte deltaga i studien. Skolorna 

hålls konfidentiella och elevernas deltagande var anonymt. Enkäten behandlades konfidenti-

ellt och resultaten kommer inte kunna spåras till en enskild person. Enkäterna kommer heller 

inte att lagras efter C-uppsatsens godkännande. Det framgick tydligt upprepade gånger, munt-

ligt samt skriftligt, att deltagande var frivilligt och att deltagarna fick avbryta sin medverkan 

när som helst. Det har även varit möjligt att kontakta författarna samt handledaren för frågor 

under studiens gång.  

 

RESULTAT 

Hur elever tar kontakt med skolsköterskan 

76 elever (68 %) tog kontakt med skolsköterskan via den öppna mottagningen. Dessa 76 ele-

ver hade sökt mottagningen sammanlagt 281 gånger (M = 3,7, SD = 4,4). 5 elever (4 %) hade 

tagit kontakt med skolsköterskan via telefon och dessa 5 elever hade tagit, kontakt via telefon, 

sammanlagt 7 gånger (M = 1,4, SD = 0,9). 2 elever (2 %) hade tagit kontakt med skolsköters-

kan via mail. Dessa två elever hade tagit kontakt via mail var sin gång (M = 1, SD = 0,0). Ing-

en av de tillfrågade eleverna hade kontaktat skolsköterskan via SMS (Tabell 3). 

 
Tabell 3. Hur eleverna tog kontakt med skolsköterskan (n = 112) 

 SMS Mail Telefon Sjuksköterske- 
mottagningen 

Svarade ej/  
ej sökt 

Antal 0 2 5 76 36 
Medelvärde  1,0 1,4 3,7  
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Vanligaste orsakerna till kontakt med skolsköterskan 

78 elever (70 %) hade tagit kontakt med skolsköterskan för fysiska orsaker. Dessa 78 elever 

hade kontaktat skolsköterskan sammanlagt 420 gånger (M = 5,4, SD = 6,7). 12 elever (11 %) 

hade tagit kontakt med skolsköterskan för psykiska orsaker. Dessa 12 elever hade kontaktat 

skolsköterskan sammanlagt 41 gånger (M = 3,4, SD = 4,3) föregående läsår. Det interna bort-

fallet på frågorna för orsak till kontakt var 19 % (Tabell 4). 

 
Tabell 4. Antal kontakter gällande fysiska respektive psykiska orsaker  
 Fysiska orsaker Psykiska orsaker 
Antal kontakter 
 

420 41 
Antal elever som kon-
taktat skolsköterskan 
 

78 12 

Ej svarat/ej sökt 34 100 
 

Under föregående läsår var ”Längd och vikt” den vanligaste kontaktorsaken gällande fysiska 

orsaker, där 41 elever (37 %) hade tagit sammanlagt 114 kontakter (M = 2,8, SD = 3,5) för 

detta skäl. Därefter kom ”gjort mig illa” där 52 elever (46 %) tagit sammanlagt 106 kontakter 

(M = 2, SD = 1,9) och sedan kom ”huvudvärk” där 29 elever (26 %) tagit sammanlagt 79 kon-

takter (M = 2,7, SD = 3.8) (Tabell 5). 

 

När det gäller psykiska orsaker till att elever kontaktat skolsköterskan var ”stress” vanligast, 

där 4 elever (3 %) tagit sammanlagt 9 kontakter (M = 2,3, SD = 1,5) föregående läsår (Tabell 

5). 

 
Tabell 5. Antal kontakter för respektive kontaktorsak  

 Totalt antal 
kontakter 

Antal elever 
som kontaktat 

Svarade ej/ 
ej sökt 

 
Fysiska orsaker 

   

Huvudvärk 79 29 83 
Magont 23 14 98 
Värk i rygg/axlar 24 12 100 
Yrsel 7 6 106 
Gjort mig illa 106 52 60 
Hörsel 8 2 110 
Ont i halsen 7 5 107 
Förkylning 3 3 109 
Läng och vikt 114 41 71 
Syn 39 22 90 
Sex och pubertet 10 5 107 
 
Psykiska orsaker    

Oro och ångest 6 3 109 
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Konflikt med vän eller anhörig 7 5 107 
Mobbing 4 2 110 
Sömn 4 3 109 
Irritation/ilska 5 3 109 
Stress 9 4 108 
Aptit 2 1 111 
Nedstämdhet 4 2 110 

 

Skillnader i mellan pojkar och flickor avseende antalet kontakter med skolsköterska 

Ingen skillnad fanns mellan könen gällande antalet kontakter med skolsköterskan under före-

gående läsår.  Flickor (n =47) tog kontakt i genomsnitt (M = 3,3, SD = 3,1) och pojkar (n = 

65) i genomsnitt (M = 2,1, SD = 4,6), t = 1,53, p = 0,13.  

 

Skillnader mellan pojkar och flickor avseende antalet gånger de sökt för fysiska respek-

tive psykiska orsaker 

Det fanns ingen skillnad mellan könen beträffande antalet kontakter för fysiska orsaker under 

föregående läsår. Flickor (n =47) tog kontakt i genomsnitt (M = 4,3, SD = 5,9) och pojkar (n 

= 65) i genomsnitt (M = 3,4, SD = 6,3), t = 0,81, p = 0,42. 

 

Det fanns ingen skillnad fanns mellan könen beträffande antalet kontakter för psykiska orsa-

ker under föregående läsår. Flickor (n =47) tog kontakt i genomsnitt (M = 0,5, SD = 1,5) och 

pojkar (n = 65) i genomsnitt (M = 0,3, SD = 1,9), t = 0,75, p = 0,42. 

 
Tabell 6. Totalt antal kontakter med skolsköterska 
 Fysiska Psykiska 

Flickor Antal svarande 36 9 
Ej sökt 11 38 

Pojkar Antal svarande 42 3 
Ej sökt 23 62 

 

Skillnad mellan årskurser i relation till antalet kontakter med skolsköterska 

Det framkom en skillnad mellan årskurserna i relation till antalet kontakter med skolsköters-

kan under föregående läsår. Elever i årskurs 7 (n = 42) tog kontakt i genomsnitt (M = 3,9, SD 

= 5,7), elever i årskurs 8 (n = 26) tog kontakt i genomsnitt (M = 2,4, SD = 2,6) och årskurs 9 

(n = 44) tog eleverna kontakt i genomsnitt (M = 1,5, SD = 2,2), p = 0,02. 
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Skillnad mellan årskurser beträffande antalet kontakter för fysiska respektive psykiska 

orsaker 

Det framkom en skillnad mellan årskurserna beträffande antalet kontakter för fysiska orsaker 

under föregående läsår. Elever i årskurs 7 (n = 42) tog kontakt i genomsnitt (M = 5,7, SD = 

8,8), elever i årskurs 8 (n = 26) tog kontakt i genomsnitt (M = 4,3, SD = 4,1) och elever i års-

kurs 9 (n = 44) tog kontakt i genomsnitt (M = 1,6, SD = 2) med skolsköterskan, p = 0,005. 

 

Det framkom ingen skillnad mellan eleverna i de olika årskurserna angående kontakter för 

psykiska orsaker. Elever i årskurs 7 (n = 42) tog kontakt i genomsnitt (M = 0,7, SD = 2,7), 

elever i årskurs 8 (n = 26) tog kontakt i genomsnitt (M = 0,5, SD = 1,2) och elever i årskurs 9 

(n = 44) tog kontakt i genomsnitt (M = 0,02, SD = 0,2) med skolsköterskan under föregående 

läsår, p = 0,2. 

 

Det sätt elever vill kunna kontakta skolsköterskan 

86 elever (77 %) uppgav att de ville kunna ta kontakt med skolsköterskan via den öppna mot-

tagningen, 10 elever (9 %) ville kunna ta kontakt med skolsköterskan via SMS, 9 elever (8 %) 

ville kunna ta kontakt via telefon och 7 elever (6 %) ville kunna ta kontakt med skolsköters-

kan via mail (Tabell 7). 22 elever (20 %) svarade besvarade inte frågan.  

 
Tabell 7. Hur högstadieungdomar vill ta kontakt med skolsköterskan	  
 Skolsköterske- 

mottagning Telefon SMS Mail 

Antal som svarade 86 9 10 7 
 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

Elever tog främst kontakt med skolsköterskan direkt via den öppna mottagningen. Eleverna 

uppgav även att de föredrog att kontakta skolsköterskan via den öppna mottagningen. Majori-

teten av kontakterna gjordes på grund av fysiska orsaker där ”längd och vikt”, ”gjort mig illa” 

och ”huvudvärk” var vanligast. Ingen skillnad kunde påvisas mellan könen gällande antalet 

kontakter med skolsköterska och för vilka kontaktorsaker. Däremot fanns skillnader mellan 

årskurserna i antalet kontakter med skolsköterska och i antalet kontakter med skolsköterska 

gällande fysiska orsaker, där elever i årskurs 7 besökte skolsköterskan mer frekvent än elever 

i högre årskurser. Frekvensen för besök hos skolsköterskan sjönk ju högre upp i årskurserna 

eleverna kom. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar att högstadieelever främst söker kontakt med skolsköterskan via den öppna 

mottagningen, vilket överensstämmer med resultatet i Alfredsson och Sundmans (1997) stu-

die. Andra kontaktsätt som telefon, mail samt sms sker i begränsad utsträckning eller inte alls, 

vilket visar på hur viktig den öppna mottagningen är för högstadieelevers möjlighet att 

komma i kontakt med skolsköterska. Hillman (2007) skriver om mottagningens lättillgänglig-

het vilket gör att det i detta sammanhang kan vara av vikt att diskutera skolsköterskans fy-

siska närvaro för att kunna ha en åtkomlig och öppen mottagning. Vid de tillfrågade skolorna, 

där följande studie genomfördes, finns det tillgängligt en skolsköterska på cirka 400 elever, 

vilket gav ett elevantal på cirka 13 elever/timme, och är förenligt med givna rekommendat-

ioner (Riksföreningen för skolsköterskor, 2012). Skolsköterskan kunde dock vara verksam vid 

fler skolor samtidigt vilket begränsade närvaron på respektive skola och påverkade även be-

manningstiden för den öppna mottagningen. Då uppstår frågan om skolsköterskor har förut-

sättningar att vara lättillgängliga för elever, vilket Hillman (2007) hävdar och som Socialsty-

relsen (2004) menar att elevhälsan har kvalifikationer för. Skolsköterskan har, utöver att hålla 

en öppen mottagning, arbetsuppgifter i form av vaccinationer, hälsosamtal och hälsounder-

sökningar av samtliga elever på skolan enligt fastställt basprogram (SFS, 2010:800). Dessa 

lagstadgade arbetsuppgifter påverkar tillgängligheten för de elever som spontant vill komma i 

kontakt med skolsköterskan och det kan diskuteras om besöksfrekvensen hade varit högre om 

skolsköterskorna varit mer tillgänglig på de aktuella skolorna. Inom Uppsala kommun är det 

genomsnittliga elevantalet per heltidstjänstgörande skolsköterska 550 elever (C. Stenhammar, 

verksamhetschef för elevhälsans medicinska enhet, 15 december 2012) vilket också påverkar 

skolsköterskans möjlighet att vara tillgänglig för elever.  

 

I denna kontext kan det diskuteras kring hur tillgängligheten av skolsköterskan skulle kunna 

öka hos högstadieelever, detta genom att främja kontaktsätt så som via telefon, mail eller sms. 

När skolsköterskan inte är fysiskt närvarande på skolan så skulle eleverna kunna kontakta via 

någon av tidigare nämnda kontaktvägar och bestämma tid för möte. Deltagarna i genomförd 

studie tillfrågades vilket kontaktsätt de skulle vill kunna komma i kontakt med skolsköterskan 

på och resultatet visar att tre fjärdedelar av eleverna vill söka skolsköterskan via den öppna 

mottagningen. Dock uppgav en femtedel av eleverna att de även skulle vilja kunna komma i 

kontakt med skolsköterskan via sms, telefon eller mail.  
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Elevernas skäl till kontakt med skolsköterska 

”Längd och vikt” var den vanligaste orsaken till kontakt, smärtor nämndes som tredje vanlig-

aste skälet. Resultatet överensstämmer med tidigare nämnda studier (Schneider, Friedman & 

Fisher, 1995; Alfredsson & Sundman, 1997; Nygren, 2012) och rapporter (Socialstyrelsens, 

2012; Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun, 2011) som påvisar främst fysiska or-

saker som anledning till kontakt med skolsköterska. Dock påvisas inte att ”längd och vikt” är 

den främsta orsaken i tidigare nämnda studier och rapporter, men smärta nämns som ett van-

ligt skäl i samtliga studier och rapporter. Anledningen till att ”längd och vikt” utmärktes i 

följande studie som främsta kontaktorsaken kan bero på att det specifikt frågades om det i 

enkäten (Bilaga 1) samt att det inte tydligt framgår av enkätfrågan att deltagarna ska utesluta 

hälsobesök som erbjudits inom det fastställda basprogrammet. 

 

Ett tiotal elever hade under föregående läsår sökt skolsköterskan för psykiska orsaker, där 

”stress” rapporterades främst. Detta resultat är av intresse att diskutera då rapporter (Social-

styrelsen, 2009; Statens folkhälsoinstitut, 2011) och studier (Brun Sundblad, Saartok och 

Engström, 2007; Hagquist, 2010; Nygren, 2012) påvisar en ökad psykisk ohälsa hos högstadi-

eelever i Sverige, vilket skulle kunna ha reflekterats i genomförd studie genom antalet kontak-

ter av psykiska orsaker hos verksam skolsköterska. Möjliga anledningar till att deltagarna inte 

nämnt fler kontakter för psykiska orsaker kan bero på att studiepopulationen inte har sökt för 

denna anledning eller att deltagarna inte velat uppge antalet besök av denna karaktär. Om skä-

let skulle vara att eleverna inte sökt skolsköterskan för psykiska besvär uppstår frågan vart de 

i sådana fall vänder sig vid liknande problem, om de vänder sig till någon. Resultatet kan 

dock även bero på att eleverna har sökt skolsköterskan inledningsvis för fysiska svårigheter, 

men som egentligen har haft en psykosocial bakomliggande orsak, vilket Alfredsson och 

Sundman (1997) även konstaterar i sin studie. Det skall dock poängteras att i enkäten tillfrå-

gades studiedeltagarna om ”själsliga bekymmer” och inte om psykiska orsaker. 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen i antalet kontakter samt kontakter som 

skedde för fysiska respektive psykiska orsaker. Resultatet överensstämmer med studien gjord 

av Joost et al (1993) där ingen signifikant skillnad kan ses mellan könen. Dock skiljer sig re-

sultatet från studien (Alfredsson & Sundman, 1997) som påvisar att flickor är mer benägna att 

kontakta skolsköterskan än pojkar i samma ålder. Studiernas olika resultat visar på en ambiva-

lens i frågan och fler tidsaktuella studier bör göras inom området. En skillnad kunde dock 

påvisas mellan årskurserna i antalet kontakter med skolsköterska. Likaså kunde en skillnad 
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konstateras mellan årskurserna gällande antalet besök som sker för fysiska anledningar, där 

elever i årskurs 7 gör flest besök och minst frekvent är elever i årskurs 9. Resultatet skiljer sig 

ifrån Larsson och Zaluhas (2003) studie som menar att äldre elever är mer benägna att söka 

skolsköterskan än yngre elever. Skillnaden kan bero på att Larsson och Zaluhas (2003) studie 

utfördes för nio år sedan men även att de i denna enkätstudie tillfrågar skolsköterskorna och 

inte eleverna.  

 

Det finns en relevans i att genomföra studier kring om en skillnad mellan kön och årskurs 

föreligger angående antalet besök samt antalet besök som sker för fysiska respektive psykiska 

orsaker. Detta för att observera vilka grupper som främst söker stöd och råd av skolsköters-

kan, men även för att uppmärksamma de grupper som inte besöker skolsköterskan. Fortsätt-

ningsvis kan utredningar påbörjas för att få klarhet om vissa grupper inte söker på grund av 

exempelvis tillgänglighet eller av andra skäl. Det är därför av vikt att i detta sammanhang 

lyfta fram skolsköterskan för de eventuella högstadieelever som inte tror att skolsköterskan är 

en potentiell vuxen som de kan söka stöd, hjälp och råd av. Det är bra att det finns ett fastställt 

basprogram där det erbjuds hälsosamtal, detta ger alla elever samma möjlighet att få kontakt 

med en vuxen, även de som inte söker självmant. Detta är av betydelse då utvecklingspe-

rioden, som utgörs främst av en identitetsbildning, sammanfaller med den tid som högstadiee-

lev, och kan innebära många känsloyttringar som kan komma att kräva en vuxens stöd 

(Hwang & Nilsson, 2003).  

 

Skolsköterskan har unika möjligheter att identifiera elevers ohälsa och erbjuda adekvat stöd 

och hjälp (Nelson, 1997; Pavletic, 2011) vilket även bidrar till det faktum att denna profession 

skall lyftas fram för högstadieeleverna. Golsäter, Lingfors, Sidenvall och Enskär (2012) påvi-

sar att elever uppskattar samtalet med skolsköterskan när tillfälle erbjuds. Det påvisar också 

att kontakter med elevhälsan inte endast bör fokuserar på fysiska undersökningar. Att skol-

sköterskan kommer att spela en betydande roll, nationellt och internationellt, i arbetet med 

ungdomars hälsa (Fritsch & Heckert, 2007) motiverar även att denna profession lyfts fram.  

 

Metoddiskussion 

En kvantitativ deskriptiv studiedesign valdes då det var en adekvat metod att besvara studiens 

frågeställningar på och en kvalitativ ansats inte hade varit möjlig i detta avseende. Eftersom 

studiepopulationen var minderåriga elever, skulle en kvalitativ ansats innebära att ett aktivt 

samtycke från vårdnadshavare hade krävts. Ett samtyckesformulär, för varje enskild elev, 
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hade medfört en lång datainsamlingsprocess. En kvalitativ ansats hade även inneburit ett 

mindre antal studiedeltagare och minskat resultatets generaliserbarhet.  

 

Enkätens frågor utformades av författarna själva baserat på resultat från tidigare gjorda studier 

(Fridman & Fisher, 1995; Joost et el, 1993; Larsson & Zaluha, 2003) vilket ansågs vara rele-

vant då det kan vara lättare att svara på en fråga med svarsalternativ i jämförelse med öppna 

frågor. Dessutom underlättar frågor med svarsalternativ dataanalysen och resultatet blir mer 

tillförlitligt. Svagheten med specifika frågor är att områden runt elevers hälsa kan missas. An-

gående pilotstudien kunde den ha varit mer omfattande för att validera enkätens utformning 

men detta prioriterades bort på grund av tidsbrist. Anledningen till att skolor inom Uppsala 

kommun, Vård och bildning, valdes var därför att dessa skolor har en och samma vårdgivare 

och samma förutsättningar gällande antalet elever per skolsköterska, vilket inte friskolor har, 

och gör att det är lättare att generalisera resultatet. Särskolor exkluderades då vissa elever kan 

ha svårt med at besvara enkäten (Bilaga 1) i befintlig utformning samt att verksamheten skil-

jer sig från typiska grundskolor.  

 

Antalet deltagare i studien begränsades till cirka 150 elever då det inte ansågs genomförbart 

med en större studiepopulation samt att det ansågs vara tillräckligt många deltagare inom ra-

men för en C-uppsats. Ur ett generaliseringsperspektiv kunde studiepopulationen varit större, 

exempelvis en klass i respektive årskurs på alla skolor i Uppsala kommun som har högstadi-

eelever. Resultatet skulle då kunnat ha fått en högre reliabilitet och validitet samt skulle kunna 

ha fått en högre generaliseringsbarhet för högstadieelever inom Uppsala kommun. Detta då 

både kommun som vårdgivare samt privata aktörer skulle kunna jämföras. Fördelningen gäl-

lande kön av studiepopulationen, cirka två femtedelar flickor och resten pojkar, anses vara 

tillräcklig för att genomföra en jämförande studie. Dock kunde fördelningen mellan kön vara 

jämnare för en bättre generalisering. Gällande årskurser så skulle det vara önskvärt med fler 

studiedeltagare i årskurs 8 då denna grupp utgjordes av en femtedel av studiedeltagarna. En 

jämnare fördelning mellan årskurserna skulle möjligtvis kunna ha medfört en tydligare evi-

dens i resultatet. Skälet till det låga studiedeltagandet från elever i årskurs 8 berodde på att de 

två klasserna från årskurs 8, som tillfrågades om deltagande i studien, hade ett mindre elevan-

tal än klasser från årskurs 7 och 9.  

 

Bortfallet anses vara acceptabelt om än något högt för att vara en enkätstudie, utförd i klass-

rumsmiljö, men det hade varit svårare att få en så pass god svarsfrekvens med en annan in-
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samlingsmetod, så som postenkät som i regel har en lägre svarsfrekvens (Mond, Rodgers, 

Hay, Owen & Beumont, 2004). Svagheten med att fylla i en enkät i klassrum kan vara grupp-

tryck eller att eleverna fyller i den med sina vänner samt en rädsla att någon skall se deras 

svar. Antalet elever som avböjde studien, inte fyllde i enkäten, eller fyllde i enkäten felaktigt 

anses vara acceptabelt inom ramen för det etiska övervägandet. Då elever avböjt medverkan 

visar detta på att de inte känt tvång till ett deltagande vilket var av vikt från författarnas sida 

likväl som handledarens och universitetets. Författarna anser att hänsyn har tagits till det 

etiska övervägandet och har genomfört studien på ett så adekvat och korrekt sätt som möjligt 

med detta i åtanke. Vidare anser författarna att elevernas samt skolornas integritet skyddats på 

ett tillfredsställande sätt under studiens gång. 

 

Av de moment som kunde ha genomförts annorlunda, av författarna under studiens gång, är 

bland annat antalet pilottester som genomfördes innan datainsamlingen. Fler och mer omfat-

tande pilottester borde ha genomförts för att korrigera enkätfrågorna, vilket hade medfört att 

eleverna fått en ökad förståelse för vad det specifikt frågas efter i respektive enkätfråga men 

även påverkat det sätt eleverna besvarar enkätfrågorna på. Detta synliggörs tydligt i de svar 

som erhållits från enkätfråga 5-7 och kunde, på grund av frågornas formulering, inte besvara 

någon frågeställning. Det är av denna anledning som följande enkätfrågor inte redovisas i 

detta arbete. Vidare går det inte att utesluta att resultatet påverkats av att fysiska och psykiska 

orsaker delats upp i två separata kolumner i enkäten (Bilaga 1), även att det i enkäten har an-

vänts formuleringen ”själsliga bekymmer” och inte psykiska besvär. Sättet som eleverna fick 

fylla i enkäten på under skoltid kan även ha påverkat studiens resultat, detta då eleverna som 

satt närmast varandra kunde se respektives enkätsvar. Författarna kunde även observera att 

somliga elever fyllde i enkäten gemensamt, även då det specifikt givits muntlig information 

om att enkäten skulle fyllas i individuellt. Det kan således ha varit svårt för studiedeltagarna 

att ärligt besvara enkätfrågorna då datainsamlingen skedde i skolsal under lektionstid och en 

annan miljö skulle därför kunnat vara aktuell. 

 

Resultatet påvisar ett utrymme för vidare studier. Mer omfattande studier, eventuellt på nat-

ionell nivå, behövs för att kunna generalisera resultatet i högre utsträckning i relation till ele-

vers hälsotillstånd. Studierna behöver även följas upp regelbundet. Friskolor och särskolor bör 

inkluderas och redovisas som enskilda grupper. Andra kompletterande studier så som journal-

granskning av elevhälsojournaler kan också vara relevant, då det kan ge ett annat resultat än 

studier där elever får uppskatta sin hälsa själva.  
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Studiens resultat i relation till grundutbildad sjuksköterska 

Som det tidigare har nämnts har en ökad ohälsa hos främst högstadieelever i Sverige upp-

märksammats (Socialstyrelsen, 2009; Hagquist, 2010; Statens folkhälsoinstitut, 2011, Social-

styrelsen, 2012). Viktiga verksamheter måste samverka för att bidra med en ökad fysisk såväl 

psykisk hälsa hos ungdomar i grundskolan (Nygren, 2012), vilket utgörs bland annat av hälso- 

och sjukvården samt elevhälsan inom grundskolan. Skolsköterskan, som utgör en central roll 

inom elevhälsan verksamhet, kan verka som en länk mellan skolan och hälso- och sjukvården 

för elever som drabbats av fysisk respektive psykisk ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 

2011). Följande studieresultat påvisar att skolsköterskan främst är tillgänglig för högstadiee-

lever att söka hjälp och råd angående fysiska orsaker. Som verksam sjuksköterska inom öp-

pen- och slutenvård har följande studie uppmärksammat en resurs, som finns disponibelt i 

ungdomars skolmiljö. Som sjuksköterska kommer möten ske med patienter eller anhöriga 

som utgörs av ungdomar, som går i grundskolans årskurser 7-9, och studieresultatet visade att 

det kan vara aktuellt att hänvisa till eller samverka med skolsköterskan gällande ohälsa av 

fysisk art. Angående högstadieelevers vilja att söka skolsköterskan för besvär av psykisk ka-

raktär kvarstår osäkerheten. Dock kan elevhälsans skolsköterska likväl utgöra en resurs att 

hänvisa och samverka med gällande denna problematik. En förstärkt elevhälsa skulle vara ett 

sätt att underlätta för elever att söka för alla besvär, men även för att öka skolsköterskans möj-

lighet att fånga upp psykisk ohälsa och arbeta förebyggande. Detta i linje med nya skollagens 

målsättning om förstärkta hälsofrämjande insatser (SFS, 2010:800).  

 

Slutsats 

De flesta kontakter med skolsköterska sker via den öppna mottagning med fysiska skäl som 

grund. Det kontaktsätt eleverna främst vill kunna komma i kontakt med skolsköterskan är via 

den öppna mottagningen. Få elever tog kontakt med skolsköterskan gällande psykiska orsa-

ker. Det kunde inte påvisas någon signifikant skillnad mellan könen i antalet kontakter eller 

gällande kontakter som sker för fysiska respektive psykiska skäl. Dock fanns det en skillnad 

mellan årskurserna i antalet kontakter och i antalet kontakter som sker för fysiska besvär, där 

elever i årskurser 7 är mer frekventa att söka än äldre elever. Skolsköterskans tillgänglighet är 

viktig och professionen bör tydligare framhävas som en potentiell vuxen för högstadieelever 

att kunna kontakta vid fysiska såväl psykiska skäl. Skolsköterskan bör även få förutsättningar 

för att kunna tillhandahålla en tillgänglig och öppen mottagning för eleverna. En samverkan 

mellan olika samhällsverksamheter, såväl som elevhälsan samt hälso- och sjukvården, bör 
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utarbetas för att främja hälsan för grundskoleelever. Fler omfattande studier bör genomföras 

för att kunna bedöma hälsoläget och elevers vanor gällande kontakt med elevhälsan. 
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Bilaga 1: Enkät 

Information till dig som deltar 
Ditt deltagande i följande enkät är frivilligt. Du kan när som helst avbryta din medver-
kan utan att behöva förklara varför och det blir inga följder av detta. Svaren kommer 
att behandlas konfidentiellt vilket innebär att svaren inte kommer att kunna kopplas 
tillbaka till dig som person. Svaren kommer att redovisas gruppvis.  
 
Kön: q Flicka Ålder:_________ 
  
 q Pojke Årskurs/klass:__________ 
 
 
1. Under det föregående läsåret har jag, utöver vaccinationer och hälsokontroller, kontaktat 
skolsköterskan ca __________ gånger. 
 
2. När jag har kontaktat skolsköterskan har jag kontakta denne via (skriv antal gånger i re-
spektive ruta): 

 Antal gånger 
SMS  ggr 

Mail ggr 

Telefon ggr 

På skolsköterskemottagningen ggr 

 
 
3. Hur skulle du vilja kunna ta kontakt med skolsköterskan? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Om du har kontaktat skolsköterskan under föregående läsår vilket av nedanstående har du 
kontaktat denne för? 
 
Jag har kontaktat skolsköterskan det föregående läsåret med något av följande: 
(OBS! Det finns fler svarsalternativ på nästa sida) 
 

Kroppsliga bekymmer Antal gånger 
Huvudvärk  ggr 

Magont ggr 

Värk i ryggen/axlar ggr 

Yrsel ggr 

Om jag har gjort mig illa ggr 
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Hörsel ggr 

Ont i halsen ggr 

Förkylning ggr 

Längd och vikt ggr 

Syn ggr 

Med frågor kring 
sex/pubertet 

ggr 

 
 

Själsliga bekymmer Antal gånger 
Känt oro/ångest ggr 

Konflikt med kompis eller 
någon hemma 

ggr 

Känt mig mobbad ggr 

Svårt att sova ggr 

Känt irritation/ilska ggr 

Varit stressad ggr 

Känt aptitlöshet ggr 

Känt mig nedstämdhet ggr 

 
 
5. Är det någonting annat du har kontaktat skolsköterskan för som inte har nämnts ovan? 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Är det någonting som du har funderat att ta upp med skolsköterskan men inte gjort? 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Har du varit hos skolsköterskan för ett obligatoriskt hälsobesök/-samtal föregående läsår? 
Kryssa i ett alternativ.   
          q Ja q Nej 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Samtyckesformulär 

	  
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Samtyckesformulär 
5 september 2012 
 

Samtycke till studie 

Vi är två sjuksköterskestudenter vid Uppsala universitet som skriver vår C- uppsats kring högstadiee-
levers kontakt med skolsköterskan. Studien avser undersöka hur elever i årskurs 7-9 tar kontakt (ex. 
besök, mail eller telefon) med skolsköterskan samt vad de söker för. Vi vill även undersöka om det 
finns skillnader mellan årskurs och kön vad gäller antalet besök hos skolsköterskan samt antalet besök 
som skett för fysiska respektive själsliga orsaker. Det kan vara av intresse för elevhälsan att få vetskap 
kring vad elever främst söker verksam skolsköterska för och hur de kontaktar denne. Det kan ge en 
ökad förståelse för hur elever har sökt och på vilket sätt de främst vill komma i kontakt med skolskö-
terska. 

Genom en slumpmässig utlottning av skolor i Uppsala kommun har er skola valts ut för att delta i 
studien. Studien kommer att gå till på följande sätt: En klass från varje årskurs 7, 8 resp. 9 kommer att 
lottas fram i er skola. Ett brev kommer att lämnas till de berörda eleverna så att de och vårdnadsha-
vare får information om studien. Eleverna kommer sedan någon av påföljande dagar att få fylla i en 
enkät som tar cirka 5 min. Enkäterna kommer inte kunna kopplas till en enskild person, svaren kom-
mer att behandlas konfidentiellt och redovisas på gruppnivå i vår C-uppsats. Studien har godkänts av 
examinator vid Uppsala universitet samt verksamhetschefen för Elevhälsans medicinska enhet vid 
Uppsala kommun. 

Deltagandet är helt frivilligt och eleven kan när som helst under studiens genomförande avbryta sin 
medverkan utan att behöva ange orsak vilket vi kommer att informera om innan frågeformulären 
delas ut. Frågeformuläret kommer då att rivas och inte användas i vår C-uppsats. Då deltagandet är 
anonymt kan vi inte i efterhand exkludera enkäter.  

q  JA – jag som rektor samtycker till att genomföra ovan beskrivna enkätstudie på min skola. 

……………………………………………………………	   ……………………………………………………………	  

Ort och datum	   Skola 

……………………………………………………………	   ……………………………………………………………	  

Signatur (Rektor)	   Namnförtydligande	  

Fabian Nyström Pia-Maria Öqvist fa-
bian.nystrom.5961@student.uu.se pia-maria.oqvist.6802@student.uu.se 

Handledare vid Uppsala universitet: 
Christina Stenhammar, Verksamhetschef Elevhälsans medicinska enhet 
018-727 20 15 
Christina.Stenhammar@uppsala.se
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Bilaga 3: Informationsbrev vårdnadshavare 

 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
Sjuksköterskeprogrammet, 180hp 
 

   Informationsbrev 
   6 november 2012 

  
 

Till berörda vårdnadshavare 
 
 
Informationsbrev gällande enkätstudie  
 
Vi är två sjuksköterskestudenter vid Uppsala universitet som skriver vår C-uppsats kring 
högstadieelevers kontakt med skolsköterskan. Studien avser undersöka hur elever i årskurs 
7-9 tar kontakt (ex. besök, mail eller telefon) med skolsköterskan samt vad de söker för. Vi 
vill även undersöka om det finns skillnader mellan årskurs och kön vad gäller antalet besök 
hos skolsköterskan samt antalet besök som skett för fysiska respektive själsliga orsaker. Det 
är av intresse för elevhälsan att få vetskap kring vad elever främst söker verksam skolskö-
terska för och hur de kontaktar denne. Det kan ge en ökad förståelse för hur elever har sökt 
och på vilket sätt de främst vill komma i kontakt med skolsköterska. 
 
Genom en slumpmässig utlottning av skolor i Uppsala kommun har ditt barns skola samt 
klass valts ut för att delta i studien. En klass i årskurs 7, 8 resp. 9. Ett godkännande av rektor 
har givits för att vi kan genomföra studien på skolan under skoltid. Studien kommer att gå 
till på följande sätt: Ditt barn kommer att få en enkät som tar ca 5 min att fylla i. Frågeformu-
lären kommer inte kunna kopplats till en enskild person och svaren kommer att behandlas 
anonymt och redovisas på gruppnivå i vår C-uppsats.  
 
Deltagandet är helt frivilligt och eleven kan när som helst under studiens genomförande av-
bryta sin medverkan utan att behöva ange orsak, vilket vi kommer att informera om innan 
frågeformulären delas ut. Frågeformuläret kommer då att rivas och inte användas i vår C-
uppsats. Då deltagandet är anonymt kan vi inte i efterhand exkludera enkäter. Studien har 
godkänts av examinator vid Uppsala universitet samt verksamhetschefen för Elevhälsans 
medicinska enhet vid Uppsala kommun. 
 
Om det finns några frågor kontakta oss gärna! 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Fabian Nyström Pia-Maria Öqvist 
fabian.nystrom.5961@student.uu.se pia-maria.oqvist.6802@student.uu.se 
 
Handledare vid Uppsala universitet: 
Christina Stenhammar, Verksamhetschef Elevhälsans medicinska enhet 
018-727 20 15 
christina.stenhammar@uppsala.se 


