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I en studie om elevhälsosamtalen delar 44 skolsköterskor från Norrbotten med sig 
av sina erfarenheter genom öppna brev och enskilda intervjuer. Även de 
hälsoenkäter som eleverna fyller i samband med elevhälsosamtalet beskrivs i 
studien. Skolsköterskornas erfarenheter visar på stora skillnader, från å ena sidan 
skolor med goda förutsättningar där skolledare prioriterar hälsofrågor till 
verksamheter där elevhälsosamtalen och elevhälsoenkäterna ges lite utrymme och 
resultaten inte tas tillvara. Trots stora variationer pekar de deltagande 
skolsköterskornas erfarenheter sammantaget på att elevhälsosamtalen och 
elevhälsoenkäterna kan vara användbara och värdefulla verktyg för att främja 
elevers hälsa och lärande. Avgörande framgångsfaktorer är kopplade till 
förutsättningarna för skolsköterskor att genomföra och följa upp resultaten av 
elevhälsosamtalen och elevhälsoenkäterna. En av förutsättningarna för att 
elevhälsosamtalen och elevhälsoenkäterna ska nå sin fulla potential att främja 
elevers hälsa och lärande är att dessa ses som viktiga för att uppfylla 
utbildningsuppdraget och en hjälp för elever nå utbildningens mål. Att 
skolsköterskors arbete värderas, ses som ett viktigt bidrag till utbildningsuppdraget 
och att deras arbetsvillkor är rimliga är andra viktiga framgångsfaktorer. 
Skolsköterskornas erfarenheter tydliggör att när resultaten från elevhälsosamtalen 
och elevhälsoenkäterna används i skolans systematiska kvalitetsarbete ökar 
möjligheten att främja elevers hälsa och lärande. Ännu en framgångsfaktor är när 
en så kallad "hela-skolan-strategi" används för att bygga möjliggörande relationer 
mellan skolpersonal och elever. Med andra ord skolledare, all personal, elever och 
deras vårdnadshavare ingår som medskapare i det sjukdomsförebyggande och det 
hälsofrämjande arbetet där elevhälsosamtalen och elevhälsoenkäterna är ett 
värdefullt verktyg. Resultatet pekar också på en rad förbättringsområden. Ett av 
dessa är att elevhälsosamtalen och elevhälsoenkäterna inte alltid ges den tid som 
krävs. Dessutom behöver elevernas egna frågor beredas plats vilket kan vara svårt 
att hinna med. Bristen på tid kan leda till en enkelriktad kommunikation i stället 
för en motiverande dialog som kännetecknas av ömsesidighet. Resultatet visar 
också att skolpersonal och skolledare är mer benägna att stödja skolsköterskornas 
arbete med elevhälsosamtalen och elevhälsoenkäterna när de har en 
grundläggande förståelse för sambandet mellan hälsa och lärande.  
 
Tack! 
Författaren tackar de 44 deltagande skolsköterskorna för att de delade med sig av 
sina erfarenheter. Ett varmt tack går till alla som deltagit under arbetets gång, 
framför allt engagemanget bland skolsköterskorna i Norrbottens 
Skolsköterskenätverk. I analysarbetet deltog författarens kollegor vid Hälsoskolan i 
Norrbotten; Catarina Lundqvist, Lena Nyström och Annica Henriksson, Norrbottens 
Kommuner och Annika Nordstrand på Folkhälsocentrum på Region Norrbotten. 
Ännu ett varmt tack går till forskningsassistent Eva Savolainen som transkriberade 
intervjuerna. Studien finansierades av Riksbankens Jubileumsfond och ytterligare 
stöd erhölls från Norrbottens Kommuner och Luleå tekniska universitet, vilket 
möjliggjorde arbetet.  


