
Sammanfattning  
Det föreligger en ojämlikhet i elevhälsa mellan svenskfödda barn och nyanlända barn med utländsk 
bakgrund. I Sundsvalls kommun har en projektgrupp, finansierad av Myndigheten för 
Skolutveckling (MSU) skapat en åtgärdsplan som en strategi  att utveckla elevvården för nyanlända 
barn. Föreliggande tudie ger i enlighet med sitt syfte en orientering i hur åtgärdsplanen uppfattas 
och underlättar i arbetet med nyanlända barn utifrån skolsköterskornas perspektiv. Faktorer av 
betydelse för möjligheten att erbjuda en mer likvärdig elevhälsa har lyfts fram. 
Datainsamlingsmetoden var individuell intervju som genomfördes med sex skolsköterskor 
verksamma i Sundsvalls kommun. Det finns stöd för de flesta fynden i litteraturen och de 
överensstämmer därför med tidigare utförda studier. Studien belyser skolsköterskornas 
arbetssituation utifrån följande teman: Kunskap och erfarenhet, Egen kompetens och utbildning, 
Samverkan, Åtgärdsplanen som stöd, och Prioriteringar i arbetet. Sjuksköterskorna reflekterade 
även över och gav förslag på förändringar av åtgärdsplanen. Orsaker till ojämlikhet i elevhälsa som 
beskrivs i studien är: Skolsituationen, med indragningar av personal och färre ekonomiska resurser 
trots ökande behov. Ett sämre psykiskt mående bland barn och ungdomar generellt, men specifikt 
hos nyanlända barn med utländsk bakgrund, och slutligen dessa barns ofta sämre fysiska hälsa och 
bristfälligt utförda hälsoundersökningar och vaccinationer. Sammanfattningsvis uttrycktes att 
åtgärdsplanen gav skolsköterskorna stöd och underlättade i deras arbete med nyanlända barn. 
Förändringar som efterfrågades var bättre samverkan med andra professioner, myndigheter, 
organisationer och vårdnadshavare samt en tydlig beskrivning av primärvårdens nya roll efter 
asylhälsovårdens nedläggning. Tydligare målstyrning och lokala riktlinjer för skolhälsovården samt 
kontinuerlig utbildning och handledning kring hälso- och kulturfrågor för all personal på skolan 
önskades, då det saknas i de traditionella vårdutbildningarna. 
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Summary 

 
There is inequity in health between schoolchildren born in Sweden and newly arrived children with 
a foreign background. In the municipality of Sundsvall a project group has been formed with the 
financial support from MSU.(Office for School Development). A plan of strategies was created to 
develop the student health program for newly arrived pupils with a foreign background. This study 
gives according to its aim an orientation in how this strategy plan is perceived and if it facilitates 
the health work with the immigrant children from the school nurses´ perspective. Factors of 
importance  for the possibility to provide a more equivalent student health has been raised. The 
method of data collection was individual interviews. Six interviews were accomplished with school 
health nurses working in different schools in Sundsvall. There is support for the findings in the 
literature and they correspond with previous studies. This study sheds light on the working situation 
of  the school health nurses in the following themes: Knowledge and Experience, The nurses own 
competence and education, Collaboration, Strategy Plan and Prioritization within occupation. 
Identified needs and suggestions of improvement completes the result. The reasons for inequity in 
student health  described in this study are; the school situation with less economical resources and 
suspension of staff despite increasing demands. Poorer mental wellbeing amongst children and 
adolescents in general and more specifically amongst newly arrived children with a foreign 
background, and finally the poorer physical health and lack of  health-examinations and 
vaccinations in this group. In this study it was concluded, that the strategy plan gave support and 
enhanced the health work with the newly arrived children in school. Requested changes were 
improved co-operation with other professions, public authorities, organizations and care-takers  
along with a more explicit description of the new role of the primary health care centers since the 
discontinuation of the special health centers for asylum-seekers. More explicit goals and local 
guidelines for the School Health Care and continuous education and supervision in health- and 
cultural issues to all staff at school, since this type of knowledge is  lacking in traditional health 
educations in Sweden. 
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Bakgrund 

Ett betydande antal barn med utländsk bakgrund har anlänt till Sverige och börjat i svenska skolor. 

En del av dem kommer från oroliga platser på vår jord där det råder krig, militärkupper, svält, 

fattigdom och naturkatastrofer. De har tvingats att överge sina hem och letar nu efter trygghet och 

en framtid i Sverige. Många har fysiska och psykiska trauman med sig i baggaget. Starten i Sverige 

är oerhört viktig för hur det fortsatta livet i Sverige kommer att te sig. Socialstyrelsen har i olika 

rapporter uppmanat till forskning kring invandrarnas hälsa vid ankomst till Sverige och deras 

hälsosituation i hemlandet. Invandrarna i Sverige utgör en mycket heterogen grupp med mycket 

varierande förutsättningar att etablera sig i landet. Stora skillnader framkommer även i bakgrund 

och levnadsförhållanden.  

 

Människors sårbarhet tycks bero på i vilken omgivning och under vilka förhållande de lever och 

arbetar samt på uppväxtvillkor och erfarenheter. Människor som tillhör utsatta grupper har en 

generell sårbarhet som innebär att de löper en större risk att drabbas av sjukdomar när de utsätts för 

påfrestningar (Socialstyrelsen 2000: 3). Betydelsen av hälsosamtal för asylsökande betonas och 

vikten av att fånga upp hälsoproblem och vägleda patienten till rätt vårdnivå . Detta gäller 

asylsökande barn såväl som vuxna (Socialstyrelsen 1995: 4). Det finns studier som pekar på att 

förhållanden under barndomen påverkar inte bara barnens hälsa utan också hälsan senare i livet 

(Vågerö, 1997). Psykisk ohälsa är enligt Statens Folkhälsoinstitut är det största enskilda 

hälsoproblemet under uppväxtåren och var tredje 10-18  åring av huvudvärk, magont eller 

sömnsvårigheter (SOU 2001:55). Psykiska problem är avsevärt vanligare bland den grupp barn som 

är socioekonomiskt mindre gynnade. Invandrarbarn och nyanlända flyktingbarn hör ofta till denna 

grupp. Internationell migration samt stressfaktorer före och efter har betydelse för hälsa och 

välbefinnande. Såväl traumatiska upplevelser, förlusten av hemlandet, flykten, migrationen och 

integrationen i det nya samhället innebär påfrestningar för både barn och vuxna (Ekblad, 2000).  

 

Att tidigt upptäcka och bemöta nyanlända barns behov både vad gäller fysisk och psykosocial hälsa 

är av yttersta vikt för deras välbefinnande, utveckling och integration i det svenska samhället. 

Bristen på evidensbaserad kunskap kring invandrar- och flyktingbarnens sociala hälsa har 

uppmärksammats (Shahnavaz & Ekblad, 2002). Även Socialstyrelsens utredare skriver i en 

litteraturöversikt om Psykisk hälsa hos flykting/invandrarbarn (Socialstyrelsen, 2000-51-001) 

”Bristen på material – forskningsrapporter såväl som dokumentation av de behov som finns och det 

behandlingsarbete som görs – är ett anmärkningsvärt resultat i sig” (s.27).  
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Introduktionen av nyanlända på en nationell nivå har främst handlat om att förkorta vägen till egen 

försörjning för de vuxna. Först under år 2006 har barn- och ungdomsperspektivet kommit i centrum 

och sedan april 2006 innehåller det nationella måldokumentet av Integrationsverket särskilda 

introduktionsmål för nyanlända barn och ungdomar. Kommunerna skall stödjas i arbetet med 

introduktionen av nyanlända barn och ungdomar. Myndigheten för skolutveckling har fått i uppdrag 

att ta fram en nationell strategi för nyanlända elevers skolgång. En lokal strategi har tagits fram i 

Sundsvalls kommun i samarbete med Myndigheten för skolutveckling (bilaga.1). För att belysa 

arbetet på det lokala planet så genomförs här i denna uppsats en del av utvärderingen åt Sundsvalls 

kommun och projektet om likvärdig elevhälsa som pågått 2007/08. Delutvärderingen består i att 

belysa elevhälsoarbetet med nyanlända barn med utländsk bakgrund ur skolsköterskornas 

perspektiv.  

 

Definitioner 

En del ord som ej används i uppsatsen har definierats för att ge kunskap och klarhet i begrepp som 

används vid immigrationsfrågor. Denna ordlista är placerad längst bak i uppsatsen efter 

referenserna. För att klargöra begreppen som används i denna uppsats så definieras följande ord: 

Likvärdig – värd lika mycket (som), jämlik, jämngod. Söker man via engelskan så tillkommer 

adjektiven jämställd, lika och motsvara. 

I text inom olika ämnesområden  används ordet som ekvivalent (Nationalencyklopedin, 2008) 

Elevhälsa – ett sammansatt ord, finns ej översatt som begrepp utan får översättas i dess separata 

beståndsdelar, elev och hälsa.  

Elev: person som får undervisning. Används särskilt om barn eller en yngre person (lärjunge, 

studerande). Konstruktioner: - en, - till någon. Historik: av franskans élève, élever som betyder 

lyfta; uppfostra (Nationalencyklopedin, 2008). 

Hälsa: Enligt World Health Organisation, WHO:s definition från 1946 : ”Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart en frånvaro av sjukdom eller 

svaghet”( URL 5). Hälsa inbegriper fyra var för sig lika viktiga värdebegrepp nämligen: Långt liv, 

friskt liv, rikt liv och jämlikt liv. En god hälsa skall ses som en resurs för samhället och dess 

individer och inte som ett mål i sig (WHO, 1998).    

Ohälsa: subjektivt upplevd nedsättning av den fysiska och/eller psykiska förmågan, dvs. att 

personen mår så dåligt att det påverkar funktionsförmågan och övrig livssituation, oavsett om man 
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”objektivt sett” är sjuk eller frisk. Det omgivande samhället och personens reaktion på sin egen 

hälsa/ohälsa spelar stor roll (URL 1).  

Jämlik hälsa: förhållandet att alla skall ha en rättvis möjlighet att uppnå sin fulla hälsopotential, 

och – mer pragmatiskt- att ingen skall missgynnas från att nå detta mål om det kan undvikas 

(Janlert, 2000). 

Ojämlik hälsa: Skillnader i hälsotillstånd mellan grupper och individer som är onödiga, möjliga att 

undvika och som dessutom anses orättvisa (Janlert, 2000). 

Utländsk bakgrund – har den person som är född utomlands och/eller har föräldrar som båda är 

födda utomlands. Denna definition används i befolkningsstatistik för 2003 och senare. Tidigare 

redovisas man som en person med utländsk bakgrund om man själv var född utomlands eller i 

Sverige med minst en förälder född utomlands. Denna definitionsändring medförde att färre 

personer numera redovisas som personer med utländsk bakgrund (SCB, 2008). 

Nyanländ- avser den första tiden i Sverige, individens etableringsperiod, den tid man kan behöva 

stöd innan man kan leva och försörja sig på egen hand i Sverige. Det rör sig i normalfallet om 2- 5 

år (URL 2). 

Asylsökande – Utlänning som tagit sig till Sverige och begärt skydd mot förföljelse, men som ännu 

inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol (URL 2). 

Familjeanknytning – Familjeband ( som en sökande hänvisar till när han eller hon söker 

uppehållstillstånd (URL 2). 

Flykting – Utlänning som har sökt asyl och fått tillstånd att som flykting bosätta sig i Sverige (URL 

2). 

 

Hälsa och mänskliga rättigheter 

Rätten till hälsa utgör en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Förenta Nationernas 

generalförsamling antog och kungjorde 10 december, 1948 en allmän förklaring om de mänskliga 

rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder avstod ( 

ULR 6). Sverige har ratificerat flera internationella deklarationer och konventioner som handlar inte 

bara om rätten till hälsa utan även om rätten till högsta uppnåeliga hälsa. Rätten till hälsa definieras 

i artikel 12 i den internationella konventionen om ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter 

(UN, 2000). Rätten till hälsa innefattar två sidor: Friheten för individen att kontrollera sin kropp och 

sin hälsa. Rättigheten till ett skyddssystem som erbjuder lika möjligheter för alla människor att 

åtnjuta högsta möjliga fysiska och psykiska hälsa. En rad socioekonomiska faktorer som mat och 
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näring, boende, hälsosamma arbetsvillkor, en hälsofrämjande arbetsmiljö etc. innefattas i rätten till 

hälsa. Viktiga element för att rätten till hälsa skall kunna utövas är tillgång, åtkomlighet, kvalitet 

och acceptans. Vikten av jämlik behandling och icke-diskriminering betonas särskilt för sårbara och 

marginaliserade grupper.  

 

Riksdagen fattade den 16 april, 2003 beslut om mål för folkhälsan och i detta sammanhang är 

integrationen ett viktigt politiskt område. Utgångspunkten för folkhälsopolitiska strävanden är alla 

människors lika värde. Hälsa och ohälsa är ojämnt fördelade, beroende mer på olika livsvillkor och 

levnadsvanor än på genetiska faktorer. Samhällets struktur kan i sig vara en negativ faktor som 

utlöser ohälsa. Utvecklingen av hälsa är därför en samhällelig angelägenhet. För ett demokratiskt 

samhälle med en humanistisk människosyn som grund, är det självklart att ändra de villkor som 

främst skapar de påverkbara skillnaderna i hälsa. (Proposition 2002/03:35). Några punkter som 

utmärker ett nytt tankesätt och som även ger kraft åt de nyanlända individer som söker rätt att 

bosätta sig i Sverige finns att läsa i Migrationsverkets Nationell samsyn kring hälsa och första tiden 

i Sverige . Punkt 10 – 13 handlar om  samhällets insatser kontra individens ansvar och initiativ:   

– varje individ skall bemötas med respekt och ses som en medaktör i, snarare än objekt för, 

samhällets insatser, 

– introduktionen skall i sin helhet och i sina delar stärka självbestämmande, egenvärde, egen 

aktivitet, eget problemlösande, delaktighet och ansvar, 

– individen, såväl barn som vuxen, skall ses i sitt sociala sammanhang, 

– samhället insatser syftar till att maximalt underlätta integrationen av nyanlända, med god 

individuell självständighet, hälsa och livskvalitet. (URL 1, s.5) : 

 

Detta dokument har uppkommit som ett komplement till Överenskommelse om utveckling av 

introduktionsinsatser för nyanlända invandrare i Sverige, som slöts av centrala myndigheter i april 

2001 och reviderades senast i mars, 2006 . Överenskommelsen riktar sig till insatser för invandrare i 

arbetsför ålder och fokuserar på introduktionen till svenskt arbetsliv. Den stödjer en snabb och 

effektiv etablering i det svenska samhället, då den skall underlätta för den enskilde att bli 

självförsörjande och kunna utnyttja och utöva sina medborgerliga skyldigheter, rättigheter och 

möjligheter (URL 3). Samsynen däremot utgår från ett jämlikhetsperspektiv och syftar till samtliga 

invånare. Den vill genom sina direktiv inkludera introduktion av barn, handikappade, sjuka och 

äldre personers etablering i Sverige på jämlika villkor. Detta har gjorts dels för att förbättra 

introduktionen för de grupper som inte är aktuella för arbetsmarknaden, dels för att dessa personer 
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ingår i familjer med personer vars arbetsinriktade introduktion blir störd om inte familjen fungerar 

väl. Exempelvis föräldrar till handikappade barn eller de vuxna som har fått hit åldrade föräldrar, 

som invandrat med familjeanknytning. Vidare är det av stor vikt att personer med arbetsoförmåga 

eller med risk för arbetsoförmåga, får jämlika möjligheter till arbetsinriktad rehabilitering och/eller 

en anpassad introduktion som utgår från den enskildes behov och förutsättningar. Det finns en stor 

risk att personer med sjukdom, handikapp eller ohälsa permanent kommer att uteslutas från svenskt 

arbetsliv, och att introduktionen därmed endast kommer att vara fullt funktionell för de helt friska. 

De medverkande myndigheterna och organisationerna har enats om att formulera en samsyn som 

rör hälsa och inträdet till det svenska samhället (URL 1). 

Integrationsperspektivet kräver en mer framträdande plats i det folkhälsopolitiska arbetet. Som ett 

led i detta bör insatserna som syftar till att förbättra hälsan hos invandare öka. Lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund – omfattar även hälso- 

och socialpolitikens områden. Att kunna tillvarata sina rättigheter och vara en aktiv 

samhällsmedborgare förutsätter en god hälsa. (Proposition 2002/03:35). 

Hälsa och ohälsa som vi i dag kan mäta dem är ojämnt fördelade. Det beror mer på olika livsvillkor 

än på genetiska faktorer. Samhällets struktur kan i sig vara den negativa faktor som utlöser ohälsa. 

Flera studier visar att personer som har invandrat till Sverige har en sämre hälsa än 

genomsnittsbefolkningen (Statens Folkhälsoinstitut, 2002).  

 

Barnkonventionen 

Barnens rättighet till en jämlik och optimal hälsa styrs vidare i konventionen om barnens rättigheter 

som Sverige ratificerade i juni 1990, som ett av de första länderna i världen. I slutet av 2005 hade 

totalt 192 regeringar ratificerat konventionen och därmed förbundit sig juridiskt att genomföra den. 

Endast Somalia, utan fungerande regering och USA saknades på listan. En viktig aspekt är att 

barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för barn i alla 

samhällen oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Den har gjort barnens situation till en 

internationell angelägenhet där omsorgen om barnets rättigheter sträcker sig över nationsgränserna. 

Det är inte bara möjligt att bry sig om – utan en skyldighet. Kravet på internationellt samarbete 

nämns direkt i konventionstexten (Hammarberg, 2006). Detta medför inte att barnkonventionen kan 

åberopas i svensk domstol, även om den ska användas i tolkningen av svensk lag. Istället har FN 

skapat en övervakningskommitté, till vilken Sverige och alla andra stater som har ratificerat 

konventionen har att rapportera vad man har gjort för att förverkliga de intentioner som 
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konventionen har. Kommittén kan också på eget initiativ begära information om misstänkta brott 

mot konventionen (Angel & Hjern, 1992). Detta skedde i en färsk FN rapport som FN:s rapportör 

om rätten till högsta uppnåeliga hälsa, professor Paul Hunt lämnade 28 februari, 2007. Henry 

Ascher, docent, överläkare och universitetslektor vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap 

samt aktiv vid Rosengrenska kliniken, sjukvårdsnätverk för papperslösa flyktingar i Göteborg 

återger och kommenterar delar av Hunts rapport. 

 

Att merparten av chefer och personal inom vården liksom beslutsfattare är omedvetna om innehållet 

i de deklarationer som Sverige ratificerat och som de genom sin profession åtagit sig att arbeta efter 

blev det genomgående temat i den till stora delar skarpt kritiska rapport till FN som Hunt lämnade. 

Han berömmer Sveriges aktiva arbete för mänskliga rättigheter på det internationella planet liksom 

vår goda hälsa och höga levnadsstandard. Därför finner han det förbryllande att samhällets 

organisationer och myndigheter knappast arbetar med eller ens verkar känna till frågan om hälsa 

och mänskliga rättigheter på det nationella planet. I svenska lagar och hälsostrategier saknas en 

tydlig integrering av mänskliga rättigheter. Rätten till hälsa finns inte med bland de 

grundlagsskyddade mänskliga rättigheter som ingår i Regeringsformen (Ascher, 2007). Ytterst 

märkligt anser FN-rapportören att det framstår då Sverige arbetar föredömligt med att få 

utvecklingsländer att integrera mänskliga rättigheter i sina nationella strategier. Slutsatsen i 

rapporten svider: ” Some might be driven to the conclusion that, at the domestic level, Sweden does 

not practice what it preaches” (Hunt, 2007). 

Hunt uppmanar Sverige att i svensk lag inlemma de internationella och regionala fördragen och 

integrera rätten till hälsa och andra mänskliga rättigheter i alla svenska hälsostrategier samt att 

snarast etablera ett nationellt institut för mänskliga rättigheter. En del av rapporten granskar 

asylsökandes rättigheter och här riktas skarp kritik mot rådande regelverk (Ascher, 2007).  

I arbetet med barnkonventionen (Hammarberg, 2006) har man särskilt uppmärksammat 

flyktingbarnens utsatta situation. I artikel 2 märks det redan i definitionen vilka som konventionen 

gäller. Där har man valt uttrycket ” barn under ett lands jurisdiktion” istället för bosättning eller 

nationalitet, för att också täcka in barn i samhällets marginal som t.ex. asylsökande. Många av 

barnkonventionens artiklar kan tillämpas i arbete med flyktingbarn. De viktigaste är:  

Icke diskriminering: Artikel 2.2- talar om att inget barn får diskrimineras oavsett orsak. 1991 

kritiserade socialstyrelsen hälso- och sjukvården och deras särbehandling av asylsökande barn som 

ett brott mot denna artikel. 
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Barnets bästa: Artikel 3 – talar om att barnets bästa alltid skall vara grundprincip i åtgärder som 

berör barn och vidtas av myndigheter. Detta bör rimligen även ha konsekvenser för barn i 

asylutredningar. 

Familjeåterförening: Artikel 10 – slår fast att ansökan om familjeåterförening från ett barn eller 

dess föräldrar alltid ska behandlas på ett positivt, snabbt och humant sätt. 

Barns rätt att höras: Artikel 12 – Barn som är i stånd att bilda sig en egen åsikt har rätt att fritt 

uttrycka den i alla frågor som rör barnet. “För detta ändamål ska barnet särskilt beredas möjlighet 

att höras själv eller genom företrädare… i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör 

barnet.” Enligt denna artikel kan vi knappast utvisa något barn utan att en utredning om barnets 

situation gjorts först. 

Flyktingstatus: Artikel 22 – tar direkt upp det skydd barn som söker flyktingstatus har rätt till. 

Ensamma flyktingbarn ska ” ges samma skydd som varje annat barn som varaktigt eller tillfälligt 

berövats sin familjemiljö” 

Hälsa: Artikel 24- trycker på varje stats ansvar att ge barnet bästa möjliga hälso- och sjukvård. 

Lek: Artikel 31- erkänner barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation anpassad till barnets ålder 

Tagande i förvar: Artikel 37 – ”Frihetsberövande av ett barn…får endast användas som en sista 

utväg och för kortast lämpliga tid” (Angel & Hjern, 1992). 

SOU (2003:92) belyser situationen för gruppen unga i ålder 16 – 24 år, som står utanför samhället 

och varken studerar, arbetar eller är anmälda som arbetslösa beskriver tre väsentliga faktorer för 

utanförskapet: utlandsfödd, sårbar uppväxtmiljö och psykisk skörhet/insufficiens (SOU 2003:92). 

I november, 2005 anordnade Stiftelsen Allmänna Barnhuset en konferens " Mottagande och 

introduktion av flyktingbarn och ungdomar - igår, idag och i morgon". Skriften som utgår från 

denna konferens (Stiftelsen Allmänna Barnhuset ,2006:3) belyser ur olika perspektiv 

flyktingbarnens situation i Sverige. Den gör ett försök att tillvarata, samla och sprida de erfarenheter 

som finns runtom i landet samt visa på angelägna utvecklingsområden. Budskapet som är 

gemensamt och genomgående är betydelsen av insatser i barnens vardagsmiljöer. Genom breda, 

psykosociala insatser i barnens vardagsmiljöer ligger nyckeln till ett framgångsrikt 

introduktionsarbete. Barnet måste ses i sitt sociala sammanhang. Den främsta samarbetspartnern är 

därför barnets egen familj. Det gäller även barn och ungdomar som kommer ensamma eller utan 

vårdnadshavare. När hela eller delar av ens familj är frånvarande fysiskt, kan de vara desto mer 

närvarande psykiskt. Skriften ger goda exempel på hur framgångsrikt arbete kan bedrivas i såväl 

förskola och skola som i hälso- och sjukvård. Det mesta av arbetet har skett på enskilda engagerade 

personers initiativ och det har saknats nationella riktlinjer. Detta är något som även 
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uppmärksammats och kommenterats av skolsköterskor i en fokusgruppintervju i Botkyrka, 2002 

(Shahnavaz & Ekblad, 2002).  

 

Om barnets samtliga behov skall kunna tillgodoses och följas upp måste någon ha en helhetssyn och 

ansvaret för en övergripande introduktionsplan. Insatserna förutsätter samverkan mellan de olika 

aktörer som finns kring barnet, såsom kommunernas introduktionshandläggare, förskolan, skolan, 

barnavårdscentralen, elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatrin, föreningslivet, 

invandrarorganisationer men även de aktörer som håller i insatser för de vuxna i barnets familj. 

Många behöver mötas tvärs över yrkes- och organisationsgränser för att få till stånd ett 

samverkansarbete kring det enskilda barnet i dess vardagsmiljö (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 

2006:3). För att belysa vikten av att satsa på barnens vardagsmiljöer och i detta fall skolan, som kan 

vara den enda trygga och fungerande plats, med förhoppningsvis någon betydelsefull lyssnande 

vuxen, i ett annars överväldigande kaos för ett nyanlänt barn, så vill jag citera de första skriftraderna  

i boken från Allmänna Barnhuset. I fokus står barnet med sin levnadshistoria: "Inget barn kommer 

till Sverige som ett oskrivet blad. Alla bär på en berättelse om det som livet hittills fört med sig. 

Kanske gömd djupt därinne, som en glimrande skatt; slamret från kastrullerna i mormors kök, ett 

speciellt sken på himlen i solnedgången, bästa kompisens viskande hemlighet i klätterträdet på väg 

hem från skolan. Ibland också om sådant som inte var välkommet och som ingen önskade: uppbrott, 

avsked, flykt. Allt som skett är en del av barnet och kan komma att påverka dess framtid. Varje 

nyanlänt barns uppväxtvillkor ska uppmärksammas. Huvudmålet för introduktionen ska vara att ge 

så gynnsamma förutsättningar som möjligt för ett gott liv i Sverige. Många gånger handlar det om 

att genom insatser i barnens vardagsmiljöer låta hela deras berättelse komma fram" ( Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset, 2006:3). 

 

Syfte 

- att belysa elevhälsoarbetet med nyanlända barn med utländsk bakgrund i Sundsvalls kommun, 

- att beskriva skolsköterskornas uppfattningar om detta elevhälsoarbete, samt 

- att beskriva om åtgärdsplanen påverkat deras möjlighet eller varit ett stöd i att erbjuda de 
nyanlända barnen med utländsk bakgrund en mer likvärdig elevhälsa . 
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Metod   

Projektutvärderingen utfördes som en kvalitativ studie där de huvudsakliga källorna var 

litteraturstudier och informanter i form av skolsköterskor. Det skriftliga materialet var vetenskapliga 

artiklar och rapporter, böcker och skrifter samt publicerad offentlig statistik från främst 

Migrationsverket och Sveriges regering. En del data samlades in via www. Databaserna som främst 

användes var PubMed, Medline och Cinahl. Informationen ur det skriftliga källmaterialet jämfördes 

senare med informanternas svar vid intervjuerna och slutsatser drogs gällande likheter och olikheter. 

Urval 

Efter noggrann övervägning och i samråd med projektsamordnaren diskuterades val av personer för 

intervjuer. Ursprungsidén var att skolledare och elevhälsopersonal skulle följas upp med en enkät 

eller intervju och besvara om de erbjuder en mer likvärdig elevhälsa än tidigare (efter införandet av 

åtgärdsplanen) till nyanlända barn med utländsk bakgrund. Denna idé förkastades då åtgärdsplanen 

ännu inte varit i bruk tillräckligt länge för att kunna utvärderas. Ej heller har skolledare ännu blivit 

informerade om planen, dess syfte och utformning. Beslutet föll på att koncentrera sig på 

skolsköterskor och att utforma frågeställningarna något annorlunda samt att använda intervju som 

metod och inte enkät. Tankegångarna och förslaget lyftes med hela samverkansgruppen på ett möte 

080423. Förslaget fick bifall.  

 

Att koncentrera sig på ett skolsköterskeperspektiv blev nästa avgränsning. Anledningen till denna 

avgränsning var att den övriga elevhälsopersonalen - fem kuratorer samt en skolpsykolog, endast i 

vissa fall utförde psykosociala hälsosamtal med barnen. Att koncentrera sig på en kategori 

elevhälsopersonal ansågs ge ett mer jämförbart material. Skolsköterskorna är också de som har den 

övergripande och mer kompletta bilden av barnens hälsa och som planerar det hälsoarbete/ de 

insatser som eleverna behöver. Skolsköterskorna är dessutom den personalgrupp som träffar ALLA 

barn individuellt på en skola, inte bara dem som har speciella behov. Därför har de också en grund 

till och en förmåga att uttala sig om likvärdighet och om en likvärdig elevhälsa. Ytterligare en 

anledning till avgränsning var att det annars skulle bli alltför många intervjuer att utföra och 

bearbeta på kort tid och att det inte skulle bli praktiskt genomförbart. Intervjuerna utfördes därför 

med skolsköterskor som arbetar på skolor i Sundsvalls kommun. 

 

Alla skolsköterskor som intervjuades är kvinnor. Alla har en grundutbildning som sjuksköterska och 

minst en vidareutbildning. Vidareutbildningarna varierar i specialitet – Barnsjuksköterska, 
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Distriktssköterska, Skolsköterska och Psykiatrisjuksköterska. År av tjänstgöring som sjuksköterska 

varierar mellan 12 och 39. De intervjuade hade arbetat som skolsköterskor under 2 – 7 år då 

intervjuerna ägde rum. Skolorna de representerar är av olika storlek (130 – 440 elever) och med 

olika antal barn med utländsk bakgrund (20 – 140 elever/skola). Alla åldrar på barnen är 

representerade från förskolan t o m gymnasiet, även särskola. Slutsatsen är att alla skolsköterskor 

har lång, väl anpassad och gedigen utbildning samt en lång erfarenhet av att arbeta med människor. 

De flesta skolsköterskorna som blev intervjuade ingår i projektgruppen som arbetat fram 

åtgärdsplanen. De är därför väl insatta i hur den är utformad och hur det är tänkt att elevhälsoarbetet 

med denna grupp barn skall utföras. 

 

Datainsamlingsmetod 

Den valda datainsamlingsmetoden är individuell intervju av semistrukturerad karaktär.  Det har 

varit av vikt att försöka fånga begreppens alla olika dimensioner och nyanser i åtgärdsprogrammet. 

Därför var det nödvändigt att inför den stundande intervjun att diskutera och kommentera 

begreppen  som används i programmet  med varje respondent för att skapa förståelse och bifall till 

att samma värdegrund används. Detta samtal tog  ½ timme med varje respondent, men spelades ej 

in på band. Det finns en inbäddad kontradiktion i begreppen som härmed kritiseras (se kommentar 

under rubriken Metoddiskussion).  

Först har en förfrågan om deltagande i intervju skickats ut till alla berörda skolsköterskor per e-mail 

(bilaga 5). En del svarade självmant och snabbt och de bokades in för en intervjutid direkt per mail 

eller telefon. Dem jag ej fick svar från ringde jag upp och försökte boka per telefon. Två av åtta 

tillfrågade informanter valde att ej deltaga i studien. Intervjufrågorna prövades före utsändandet på 

en skolsköterska vid ett gymnasium i Sollefteå, som godkände dem i sin utformning.  

Sex intervjuer genomfördes under två dagar på neutral plats, i ett grupprum på Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Den informant som inte dök upp avböjde senare ett nytt erbjudande om intervjutid. Varje 

intervju tog ca 1 timme och spelades in på ljudband för att senare transkriberas och analyseras. 

Detta för att försäkra att intervjusituationerna blir korrekt återgivna i sin helhet och uppnår så hög 

validitet som möjligt (Polit & Beck, s. 572). Intervjuerna genomfördes med hjälp av en 

intervjuguide bestående av ett bestämt antal frågor av både öppen och sluten karaktär (Bil 6). Syftet 

var att beskriva och försöka förstå de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig 

till (Kvale, 1997). Temana är Kunskap och erfarenhet, Samverkan, Åtgärdsplanen, och Prioritering. 

Avsikten var att belysa om och i så fall hur, de uppnått målet att erbjuda en mer likvärdig elevhälsa 

till nyanlända barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Intervjuerna har utförts med en 
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medvetenhet om spänningen mellan de två aspekter som består av känslighet för- och förkunskap 

om ämnet för intervjun och den förespråkade förutsättningslösheten (Kvale, 1997). 

 

Analys 

Intervjufrågorna var att betrakta som frågeområden där det lämnade spelrum för variationer, 

individuella tolkningar och utvikningar. Frågorna var dock styrda rent innehållsmässigt. Genom att 

besvara intervjufrågorna inom de olika frågeområdena gavs skolsköterskorna en möjlighet att själva 

beskriva sin arbetssituation och inställning till det uppdrag som åtgärdsprogrammet proklamerar. 

Tonvikten låg på deras uppfattningar och upplevelser. Den transkriberade texten bearbetades genom 

att den lyssnades på och lästes igenom ett flertal gånger. Texten kodades efter den karaktär/tema 

som frågan har för att tydligare belysa vad som skiljer sig respektive förenar de olika svaren. Målet 

har varit att vara koncis samtidigt som det uppenbara och rikheten i svaren vill vidmakthållas. 

Försök har gjorts att sortera och organisera data i olika kategorier inom det tema som frågan 

behandlar (Polit & Beck, 2004, s.570). Metoden för intervjuanalys som använts kallas 

meningskategorisering. Långa uttalanden reduceras till enkla kategorier där exempelvis + eller – 

anger förekomst eller inte av ett fenomen, eller en positiv/negativ åsikt/konsekvens kring ett 

fenomen.  

 

Kategorierna har vuxit fram ad hoc under analysens gång och har hämtats ur teorin och från 

intervjupersonernas eget idiom. Varje kategori definierades. Kategoriseringen gjordes så nära 

informanternas självuppfattning som möjligt så att de i princip själva skulle acceptera 

kategoriseringen av sina uttalanden (Kvale, 1997, s.174-192).  I diskussionen kring om 

innehållsanalys är en separat metod eller ett verktyg att använda sig av för att tolka text inom olika 

former av kvalitativ analys lämnas veto. Verktyget har använts här,  för att den hanterar både det 

manifesta och det latenta innehållet i texten, och det var vad som ville uppnås. (Graneheim & 

Lundman, 2004). Tidsbegränsningen och de praktiska förutsättningarna för denna studie gav sex 

intervjuer och kategoriserades av en kodare som är densamma som författaren. På grund av att 

datamaterialet var litet avstår författaren att belysa analysmetoden med någon tabell eller diagram 

då fynden anses för få för att vara representativa för gruppen skolsköterskor. I resultatet har i stället 

beskrivits hur skolsköterskorna bekräftade respektive bestred de olika kategorierna. Deras åsikter 

har styrkts med direkta citat ur intervjutexten. 
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Trovärdighet 

Utskriften av en intervju innebär alltid en tolkning i sig. Ord kan ha missats eller hörts fel. 

Inspelningskvaliteten kan variera. Transkriberingen har skett så noggrant som möjligt – ord för ord. 

Även respondenternas reaktioner, såsom tystnad, agitation, glädje eller avvaktan har skrivits in.Vid 

tveksamheter har den intervjuade kontaktats för att klargöra situationen.  Att göra en utskrift innebär 

en översättning från ett talspråk, med sina regler till ett skriftspråk med en annan uppsättning regler. 

Det finns ingen objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. Här görs inga anspråk på att 

vara representationer av någon ursprunglig verklighet utan det är tolkande konstruktioner som 

fungerar som användbara verktyg för det givna syftet. De variabler som är av intresse för denna 

utvärdering har speglats i intervjuerna (Kvale, 1997). Innehållet i svaren är återgivna så korrekt som 

möjligt. Respondenternas upplysningar anses tillförlitliga med tanke på deras stora kunskap och 

erfarenhet i ämnet. Det föreligger en gemensam värdegrund och utbildningsnivå mellan författaren 

och informanterna. Detta kan både medföra ökad förståelse och övertolkning. En text innehåller 

alltid flera meningar och forskarens tolkning är nödvändig, men också influerad av sin bakgrund 

(Graneheim & Lundman, 2004).  Författaren har varit ytterst medveten om dessa förutsättningar 

och har noga granskat sina egna uttalanden så att svaren ej har präglats av förförståelse, 

omtolkningar, eller att meningar som ej finns har tillskrivits, utan texten har i så stor omfattning 

som möjligt fått tala för sig själv för att maximera trovärdigheten. 

 

Etiska överväganden 

I denna uppsats har etiska riktlinjer följts i så hög grad det är möjligt. Eftersom informantantalet är 

litet och Sundsvalls kommun inte heller är stor, så föreligger det alltid en risk att uttalanden kan 

spåras till person. Författaren har försökt  förmedla resultaten i en form som är vetenskapligt hållbar 

och läsvärd för de potentiella användarna, samtidigt som det värnas om intervjupersonernas 

konfidentialitet i största möjliga mån, utan fingerade namn eller vilseledande kamouflering. 

Informerat samtycke  har ägt rum då en överenskommelse har gjorts mellan författare och 

informanter om hur intervjuerna ska användas (Kvale, 1997 s. 235).  

Informanterna har engagerat sig starkt i projektet och visat mod att ta ansvar för sina uttalanden. 

Den etiska principen om fördelaktighet (beneficence) har iakttagits. Konstitutionen på frågorna har 

gjorts i ett försök att minimera möjliga negativa konsekvenser,  inte bara för informanterna utan 

även för den större grupp som de representerar genom (Kvale, 1997 s. 110) 
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Resultat 

Analysen och kodningen av den transkriberade intervjutexten resulterade i följande fem teman: 

Kunskap och erfarenhet, Egen kompetens och utbildning, Samverkan, Åtgärdsplanen som stöd, och 

Prioriteringar i arbetet. Sjuksköterskorna reflekterade även över och gav förslag på förändringar. 

Några av temana har en eller flera kategorier. Dessa kategorier visar olika egenskaper eller aspekter 

av temana. Meningen har varit att finna effektiva kategorier som innesluter meningen av denna 

utvärdering. Det är rekommenderat att två eller fler personer läser igenom och kodar åtminstone en 

del av materialet för att evaluera och försäkra interkod reliabiliteten (Polit & Beck, s. 575). Detta 

har av praktiska skäl ej låtit sig göras, utan endast författaren har kodat materialet. 

 

Kunskap och erfarenhet 

 

Hälsosamtal med barn med utländsk bakgrund och rutiner kring dessa beskrevs. 

I och med projektet så upplevde de flesta skolsköterskorna att det hade blivit mer samverkan och 

planering med övrig personal på skolan kring ankomstsamtalet. Tidigare hände det att 

skolsköterskorna ej blev informerade om att det hade börjat ett nytt barn på skolan förrän efter flera 

veckor och fick då själva ordna med möte för hälsosamtal med familjen separat. Skolsköterskorna 

deltog nu som en naturlig del i ankomstsamtalet och fick en hel del extra och nyttig information då 

de även kunde vara med vid pedagogernas del av samtalet. Det var enklare att utföra ett första 

hälsosamtal då det låg i direkt anslutning till pedagogernas ankomstsamtal. 

Föräldrar/vårdnadshavare eller god man och tolk var då redan på plats och det föll sig naturligt att 

pedagogerna samt ev. rektor eller annan personal lämnade rummet i förmån för sekretessen när 

denna beskrevs och förklarades. En del av skolsköterskorna utförde sina första hälsosamtal 

tillsammans med kurator. De frågade då vårdnadshavare om det gick bra att de var med bägge två, 

då bägge   har sekretess. Inga vårdnadshavare hade avböjt. En del använde sig av det frågeformulär 

som är utarbetat av projektgruppen, men inte alla. 

Flera skolsköterskor nämnde att de hade önskat att ha en kurator med vid dessa samtal men att det 

ej fanns på deras skola 

En del av skolsköterskorna upplevde det som svårt att ställa frågor av alltför känslig natur vid detta 

tillfälle, då de för första gången träffade familjen. Någon sa att det första hälsosamtalet verkade 

upplevas som ett ”förhör” av några av familjerna. De flesta nämnde att de planerar in ett 

uppföljningssamtal med vårdnadshavare och tolk inom 8 – 12 veckor efter ankomstsamtalet. De 

ansåg det lättare att få ett samtal av djupare karaktär när man inte är helt främmande för varandra 

och frågor eller problem som dykt upp under tiden kunde nu besvaras eller tas itu med. 
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 Att ha ett första hälsosamtal i direkt anslutning till skolans ankomstsamtal var  fördelaktigt, då 

problem kunde upptäcktas tidigt och åtgärder sättas in. Man kunde tidigt etablera en kontakt med 

familjen och ge information om hur SHV fungerar, vilka undersökningar som görs och hur man 

bokar tid till skolläkaren etc. Många nämnde att för de flesta familjer var SHV ett okänt begrepp, 

men att de blev tacksamma över att erbjudas möjlighet till hälsovård på skolan. Det gavs även 

möjlighet för familjerna att ställa frågor till skolsköterskorna. Någon informant nämnde vikten av 

att våga vara ”vardagsnyfiken” och själv ställa frågor till familjen. Hon menar att det öppnar för en 

dialog och bäddar för en god kontakt, när familjen inser att skolsköterskan är intresserad av dem 

som individer och är nyfiken på deras ursprung. Hon nämnde också att det var viktigt att tacka dem 

för att de hade tagit sig tid att komma på detta samtal. 

 

Erfarenheter av att arbeta med barn med utländsk bakgrund varierar mellan de olika 

respondenterna. Överensstämmande är att alla tycker att det är väldigt lärorikt och spännande. 

Skillnaderna är att en del har lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända barn med utländsk 

bakgrund, medan det för en var helt nytt sedan några månader tillbaka. De olika skolsköterskorna 

arbetar också med barn i olika åldrar från förskolan tom gymnasiet. De arbetar med barn som har 

fått PUT och med asylsökande. Erfarenheterna får sammanfattas med följande citat ur intervjuerna:  

 

      “Det är mycket kring de här barnen hela tiden. Alla är i kris på något 
 sätt. Många har varit med om saker som vi inte kan förstå eller ens  
 föreställa oss. De saknar språket. De kan sakna vårdnadshavare eller   
 har någon som ej mår bra själv. Det är sånt man inte tänker på och  
 som var lite chockartat första gången jag träffade dessa barn öga mot  
 öga”.  
 

 ”De kan vara 14 år och inte ha gått en dag i skolan. Men de kan ha  
 varit med om krig, sett våldtäkter och en massa saker ...ett annat liv”. 
 

 ” Man måste lära känna dem och det tar tid. Dessa barn har ofta en  
 annorlunda familjebild , andra vanor och rutiner. Det är inte alltid det  
 som jag tycker är bäst som är det riktiga.” 
 

 ”Det är oerhört lärorikt att jobba med den här gruppen. Man lär sig  
 något hela tiden. Det ger mycket även om det är jobbigt, speciellt med  
 dem som ej fått PUT . Åtgärdsplanen har underlättat arbetet. Den ger  
 stadga och rutin kring hur introduktionssamtalet skall se ut. Att man  
 har koll. Jag ser vinster med dessa rutiner.” 
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Egen kompetens och utbildning 

 

Skolsköterskornas egna reflektioner över sina utbildningar och sin kompetens att arbeta med denna 

målgrupp skilde sig åt. Någon hade tidigare erfarenheter av att arbeta med nyanlända, då vuxna, 

med utländsk bakgrund. En av skolsköterskorna som har en vidareutbildning inom psykiatri sa att 

hon har haft stor nytta av den i sitt arbete som skolsköterska i allmänhet och i arbetet med 

nyanlända barn med utländsk bakgrund i synnerhet. Kriterierna för att bli anställd som 

skolsköterska borde utökas till att även innefatta de sjuksköterskor som har en vidareutbildning 

inom psykiatri anser hon. En annan tyckte att hon och hennes kollegor kunde först fråga sig själva: 

Vad behöver jag för vidare specifik utbildning för att kunna jobba med dessa barn? Utbildning kan 

man önska sig på sina individuella utvecklingssamtal. Vidare nämndes att många förslag på 

utbildningsområden kom fram i de individuella utvärderingarna som de hade i projektgruppen. Ett 

önskemål var om utbildning i samtalsmetodik.  

 

Med Handledning var det olika vad skolsköterskorna har respektive önskar. På flera ställen har de 

kollegial handledning, då de träffas i skolsköterskegruppen och handleder varandra. I ett fall så 

förekommer professionell handledning av en utomstående psykolog på en neutral plats, för hela den 

respektive skolsköterskegruppen. Handledningen sker där regelbundet ca 1g/månad. 

Vid dessa tillfällen diskuteras alla olika slags problem och fall, inte bara det som rör barn med 

utländsk bakgrund. Denna handledning uppskattas, anses bra och värdefull. Någon av 

skolsköterskorna nämner att de har fått beviljat ekonomiska resurser för handledning men att det 

ännu int har utnyttjats. I övrigt nämnde de flesta att handledning även förekom i stor utsträckning 

mellan dem och pedagogerna. De pedagoger som arbetar med denna målgrupp anses av 

skolsköterskorna inneha en stor kunskap och kompetens väl värd att beakta och använda sig av. På 

en av projektgruppens utbildningsdagar skrevs en rekommendation ihop där vikten av handledning 

för alla personalgrupper som arbetar med dessa barn togs upp. Detta har framförts vidare till 

skolledarna i Sundsvalls kommun. En informant uttryckte sig enligt följande:  

 

 ”Sen  kan det vara skillnad på handledning och handledning. För mig  
 handlar det om ett verktyg där man kan bolla idéer och få lite tips.  
 Gjorde jag rätt? Kan man göra på något annat vis? Det ska vara en  
 extern handledare och på en neutral plats. Man skall inte hålla till på  
 skolan” 
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Samverkan 

 

Interprofessionell samverkan - Här finns många aktörer på arenan. I intervjuerna nämns följande: 

tolk, kurator, skolläkare, asylhälsovården (tom 080331), vårdcentraler, skolledare, pedagoger, barn- 

och ungdomspsykiatrin, habiliteringen, tandläkare, specialistmottagningar på sjukhuset ( Barn, 

ÖNH, Ögon, Hud etc.) samt socialtjänsten, familjecentraler, tandläkare mm.  

Sammanfattningsvis kan man säga att samarbetet är utbrett över flera områden och inom olika 

vårdformer. De kontakter som är nödvändiga tas, etableras och nyttjas i lika stor grad som för alla 

barn på skolan, helt enligt likvärdighetsprincipen. Häri finns inga skillnader, förutom att i de flesta 

fall är det nödvändigt att använda tolk och att barnen kan behöva flera besök då deras tand- och 

hälsostatus kan vara uttryckligt sämre. Med tolkanvändning medföljer problem. Samtalet blir 

omtolkat genom ytterligare en person och det finns ingen kontroll av hur komplett informationen 

förs vidare. Det kan vara svårt att ta upp känsliga saker med en utomstående människa närvarande – 

tolken, och viss information kan då helt utebli. Det kan även vara svårt att hitta en tolk som talar 

samma språk som familjen men som är okänd för dem. Många vägrar att låta sig tolkas av vänner 

eller släktingar för att de då känner sig utlämnade. Man har till viss del försökt lösa detta genom 

telefontolkning från en annan stad. Tolken har också tystnadsplikt, men flera respondenter har märkt 

att sanningen inte kommer fram i sin helhet med en tolk närvarande. 

 

Efter asylhälsovårdens nedläggning 080331, så förväntas dess professionella kunskaper och 

övergripande ansvar övertas av vårdcentralerna. Kompetensen skall ha utlokaliserats med personal 

till de olika vårdcentralerna. Detta ses med viss skepsis. En del respondenter uttrycker oro och 

missnöje över denna utveckling. Andra säger att det är för tidigt att yttra sig om hur de asylsökandes 

ärenden hanteras, för att det har gått alltför kort tid sedan nedläggningen. Önskemål om klarare 

riktlinjer för hur och vilka uppgifter som  vårdcentralerna skall överta efter asylhälsovården 

eftersöktes.BUP i Sundsvall har ett asylteam. De hade tidigare även uppsökande verksamhet då de 

åkte ut till skolorna och arbetade med eleverna i skolmiljön. Detta elevhälsoarbete skedde separat 

från skolhälsovården. Den uppsökande verksamheten  är nu  avvecklad och barnen får komma till  

BUP  på remiss som alla andra . En skolsköterskas åsikt är att  de brukar  få en relativ snabb 

handläggning i förhållande till den normala väntetiden, då de prioriteras. En informant försöker 

träffa den socialsekreterare först, som är van att arbeta med familjen och känner dem, innan hon tar 

kontakt med BUP. “Man måste ju ta reda på vad som är hönan och vad som är ägget” resonerar 

hon. Hon anser vidare att erfarenhet inom psykiatri är mycket bra att ha i dessa situationer och att 

man då har kännedom om de kanaler som finns för att söka hjälp åt ett barn som mår psykiskt 

dåligt.  
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Flera respondenter menar att samverkan inte alltid är av godo, då det är alltför många likartade 

aktörer som samverkar om samma sak. Ett exempel på detta är att både asylhälsovården , 

vårdcentralen och sedan skolsköterskan tar anamnes och utför hälsosamtal med barnen. Flera 

personer frågar samma sak om och om igen. De menar att  familjerna blir förvirrade och kan känna 

sig förhörda. Flera av skolsköterskorna säger att alla frågar om vilka vaccinationer de har fått, men 

att  vaccinationsprogrammet  ändå inte är ordinerat och kompletterat när de väl kommer till skolan. 

 

Kuratorn är en viktig samarbetspartner för skolsköterskorna. De har ofta stor erfarenhet och bidrar 

med mycket kunskap och stöd i arbetet med dessa barn. Introduktionssamtalen hålls gärna 

gemensamt. Någon har en manlig kurator att samarbeta med och menar att det har flera fördelar då 

genusaspekten är viktig. Hon förtydligar: 

 
 ”Vissa barn har behövt få både ett kvinnligt respektive manligt perspektiv på frågor och 
 funderingar. Det har också varit viktigt för dem att se, att vi som män och kvinnor kan 
 arbeta tillsammans mot samma mål” 
 

Att ha en kurator att samverka med ger en partner att diskutera med och ett större perspektiv att se 

barnet i. Man kan planera strategier och bidra med olika kompetens i behandlingar eller vid 

remitterande vidare. Alla respondenter uttrycker oro och missnöje över ned- eller indragningar av 

kuratorstid på sina respektive skolor. De anser att det inte bådar gott att mista en sådan viktig resurs. 

Kuratorer behövs även  i personalgruppen och i elevhälsoteam etc. tillägger de. Det finns även en 

risk att skolsköterskorna får hantera situationer som egentligen hör hemma inom kuratorns 

ansvarsområde, uttrycker en respondent. 

Pedagogerna är ytterst viktiga samarbetspartners. De innehar stor kunskap och känner barnen bäst 

eftersom de träffar dem dagligen. Skolsköterskorna diskuterar som regel ofta och mycket med 

pedagogerna som de etablerar en både informell och formell kontakt med. De lär av varandra och 

arbetar mot samma mål – att barnen skall må bra och kunna tillgodogöra sig skolan. Några har 

regelbundna elevhälsoträffar där de diskuterar barnen och deras situation i skolan. Dessa träffar 

verkar förebyggande och är ständigt återkommande. Ej att förväxla med elevvårdskonferenser då 

både barn, föräldrar, tolk och skolledare också är med och då ett problem redan uppstått. 

 

Ickeprofessionell samverkan. Samverkan med föräldrar eller vårdnadshavare etableras i så stor 

mån det går – språk- och kulturbarriärer till trots. Första kontakten brukar vara i samband med 

introduktionssamtalet, då information om skolhälsovården  ges. Detta i sin tur leder till olika 

möjligheter för samarbete anser respondenterna. De säger vidare att  många av föräldrarna inte vet 
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om att det finns en skolhälsovård. Ett faktum de blir väldigt tacksamma över. Därefter försöker man 

ha vårdnadshavare med vid hälsoundersökningar, skolläkarbesök och andra samtal eller besök som 

uppstår vid behov. Skolsköterskorna skriver även meddelanden och ringer till dessa föräldrar, som 

till andra föräldrar. Ett likvärdigt samarbete som med svenska barns vårdnadshavare eftersträvas. 

Vid stora språksvårigheter sker kontakten via tolk och håller på så länge som det behövs för att 

korrekt information skall nå fram till berörda parter. Senare, då barnet behärskar språket någotsånär 

kan träffar ske utan tolk, för att öka kontakten och informaliteten upplyser en respondent. 

 

Skolsköterskan som arbetar på gymnasiet lämnar en viktig upplysning. Hon menar att trots att dessa 

barn är i gränslandet mellan barn och vuxna, 16-20 år, har rest runt halva jorden och ofta talar bättre 

svenska än sina föräldrar, så är det ändå viktigt med fortsatt samarbete med föräldrarna. Detta för att 

inte utesluta dem och för att hjälpa till att upprätthålla deras status som föräldrar. Där kan 

skolhälsovården bidra, så att barnen inte blir sina egna föräldrar. Att barnet inte blir ”herre” i 

familjen utan att man markerar att föräldrarna behövs även fortsättningsvis. Hon säger: 

  
 ”Det kan vara lätt att gå den gena vägen, att inte kalla tolk och föräldrar på 
 skolläkartiden osv. Eftersom barnet pratar och förstår svenska så bra. Men det ska inte 
 vara någon skillnad på dessa barn och andra. Är man under 18 år så har 
 vårdnadshavare ansvaret.” 

 

Åtgärdsplanen som stöd  

Syftet med denna delutvärdering var att se om skolsköterskorna hade en möjlighet att erbjuda en 

mer likvärdig elevhälsa och här spelar åtgärdsplanen en betydande roll. För att minska författarens 

tolkning av svaren väljs här att övervägande återge citat ur intervjuerna. I intervjuguiden 

behandlades detta område med följande fråga:  

Har åtgärdsplanen varit något stöd för Dig i att erbjuda nyanlända barn med utländsk 

bakgrund en mer likvärdig elevhälsa?  

 

Koncensus rådde i svaren. Alla tyckte att de hade fått ett stöd i den av projektet skapade 

åtgärdsplanen. Nu var också alla intervjuade skolsköterskor väl insatta i innehållet och de flesta satt 

med i projektgruppen. Svaret kan ha sett annorlunda ut om de intervjuade var skolsköterskor som ej 

medverkade i utformandet av åtgärdsplanen i lika stor utsträckning. Motiveringarna för deras bifall 

lydde enligt följande: Arbete med barnen har blivit mer organiserat . Det har skapats generella 

riktlinjer som alla skall följa så att behandlingen blir lika på de olika skolorna.  Alla arbetar mot 

samma mål och är överens om vilka insatser och resurser som behövs. T.ex.  
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”Det blev nu mer tydligt vad som krävdes av mig som skolsköterska och vad som skulle 
 göras.Tdigare har man vacklat fram och tillbaka om vad som skall ingå i arbetet med 
 den här gruppen barn, men nu är det mera klart”. 
 
  ” Åtgärdsplanen har gett styrka för det egna arbetet och för samarbetet med andra 
 aktörer”.  
 
En del har fått ett bättre samarbete med sina rektorer: 
 
                 ”Det har gett styrka för det egna arbetet och för att kunna informera skolledningen om       
                  hur det ska funka med satsningen på nyanlända barn”. 
 
                ”Skolsköterskorna har fått stöttning när de till skolledarna skall framlägga hur   
                 arbetet skall se ut i framtiden. Det här är vad vi kommer att göra f om nu och det är                       
                inte något som jag  har hittat på själv!”  
 

Likvärdigheten är något som kommenterades  flitigt i intervjuerna:  

 ”Det ska vara lika för alla och det är viktigt”.  
 
 ”Det spelar ingen roll om man kommer från Norge eller är flykting – det är viktigt för 
 alla att det blir ett likadant mottagande”. 
 
     “Familjers behov och förebyggande hälsovård är svårt – men det ska vara lika för alla”. 
 
 
Respondenterna  nämnde att eftersom de sitter med i arbetsgruppen så hänger de med på ett helt 

annat sätt. Någon annan nämner att de har fått ett klart stöd men att det fortfarande finns saker att 

jobba med. 

  

  ”Det är inte klart efter ca 1 år. Det här med hälsoundersökningar och vaccinationer är 
 ännu inte klart då primärvården ej gett klartecken om vem som ansvarar och betalar. Vad 
 som skall göras är klart. Det finns ett jättefint PM om det. Vaccinationer, finns det en grupp 
 som håller på  och jobbar med. Men eftersom det också handlar om ekonomi så är det ännu 
 inte klart. Men frågan har kommit på bordet”. 
 

   
Prioriteringar i arbetet  

 

Med allt mindre tid och med fler indragna kuratorstjänster får skolsköterskorna allt mer att göra. 

Prioritering blir högaktuellt och svårt. Flera av dem prioriterar arbetet med denna utsatta grupp 

barn. En del säger att de försöker följa skolhälsovårdens basprogram med hälsokontroller, 

vaccinationer och hälsosamtal och menar att denna grupp ingår i det ordinarie programmet, så fort 

man lyckas integrera dem i det. Andra menar att dessa barn kräver två eller tre gånger så mycket i 

tid och uppmärksamhet och att tiden inte räcker till då det inte är beräknat efter den belastningen. 

Det tar mycket längre tid att arbeta med denna gupp barn då det krävs tolk och noggrann planering 
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för att kunna utföra ett bra jobb. Antalet skolbarn/ skolsköterska är redan beräknat till vad man 

maximalt hinner med. En informant menar att dessa barns utökade behov inte är inräknat i den 

avsedda tid som skolsköterskan har på respektive skola.Hon säger att om det är ett fåtal nyanlända 

barn på skolan eller om de kommer i en relativ jämn ström under läsåret, så kan det fungera att 

integrera dem i det löpande arbetet om man anstränger sig, planerar och prioriterar sitt övriga arbete 

noga. Men om det kommer ett stort antal eller flera vid samma tidpunkt, då blir det en mer eller 

mindre omöjlig ekvation att lösa, trots hård prioritering. Mer skolskötersketid på de belastade 

skolorna samt att kuratorstjänster ej minskas eller dras in efterfrågas av flera. 

 

En informant tryckte tydligt på att belastningen ökade då kuratorerna fick mindre tid eller drogs in. 

Hon ansåg att det var svårt att hålla den nödvändiga kvaliteten i t.ex. elevhälsoteamet utan den 

kompetens som kuratorn besitter. Det ansågs även viktigt att skolsköterskorna var noga med att inse 

att man inte är kurator och inte förväntas ta på sig den rollen och de arbetsuppgifterna.  

 

 ”Att situationen synliggörs och att rektorer och skolledare inser att det är denna grupp barn 
 som har de största behoven och att det är de elever med de största behoven som skall få den 
  delen av resurserna”. 
 

I någons arbete ingår även särskola, där barn med särskilda behov går. Dessa går ej att prioritera 

bort, utan de skall ha den hjälp de behöver. Alla sa att det var mycket som man känner att man 

skulle vilja göra men som man tyvärr inte hinner med. I gymnasiet står denna grupp barn för de 

flesta spontanbesök, medan det verkar som att i låg- mellan- och högstadiet är mest de svenska 

barnen som besöker skolsköterskan spontant, enligt intervjuerna,. 

 

Reflektioner och förslag till förändringar 

 

Skolsköterskorna hade flera förslag på förbättringar. Förslagen som presenterades av de olika 

intervjudeltagarna presenteras nedan. De är inte hierarkiskt ordnade. 

 

− Att barnen får komma till ETT ställe som har samlad kompetens i form av läkare, 

sjuksköterska, kurator, socialarbetare etc. Att det där finns väl utarbetade fungerande rutiner att 

ta hand om nyanlända, så att de slipper utsättas för samma frågor och undersökningar gång på 

gång. De skulle ha överblick över hälsoundersökningar och vaccinationer etc. Denna arena 

skulle även kunna fungera som mötesplats nyanlända familjer emellan. De kunde träffas och 

knyta kontakter, byta erfarenheter och hjälpa och stötta varandra. Där kunde de ”faddras” in i 

det svenska samhället av andra nyanlända som har varit i Sverige längre tid och som har en 
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genuin förståelse för hur det kan vara. Ett bra och förmodligen uppskattat komplement till den 

svenska professionella hjälpen som finns att få. Det kunde bli ett sätt att nyttja nyanlända 

familjer som resurs, uppmuntra handlingskraft och få dem att känna sig värdefulla. T.ex.  

 

 ”Om jag skulle flytta till USA eller så, då skulle jag önska mig en  sådan plats. Där jag 
 kunde träffa andra ifrån Sverige, eller andra immigranter som man har något gemensamt 
 med ”. 
 

− Att hälsoundersökningarna på vårdcentralerna börjar fungera.  

− Mer skolläkartid och vaccinationsbedömningar 

− Att kuratorerna får finnas kvar på skolorna 

− Att en översyn görs av den ekonomiska situationen på skolorna.  

− Att man slutar att se på dessa barn som på undantag. Att denna verksamhet är lika självklar som 

all annan elevhälsa och att den kräver sina resurser både i tid, pengar och  i  olika 

elevhälsoprofessioner.  

− Att ledningen kan ge tid och utrymme för att etablera mötesplatser på skolan där man kan lära 

av varandra. Pedagogerna innehar en stor kunskap om dessa barn. Att man har ett ”team” kring 

de här barnen där man samarbetar med ankomst- och hälsosamtal  samt den fortsatta elevhälsan. 

− Mer skolskötersketid på skolorna, så att man hinner med dessa barn och deras behov samt 

hinner vara ute mer i grupperna utan tolk, då det finns många språkgrupper i varje klass, så att 

man kan arbeta förebyggande med kost-, motion-, tobak- och alkoholfrågor. 

 

 “Jag skulle önska vara ½ dag i dessa klasser så att de kan lära känna mig och jag kan 
förklara och de kan förstå betydelsen av sekretessen och att den gäller. Att skolsköterskan är 
en egen människa som de har att prata med och att det som de säger till henne stannar där. 
Barnen tror inte på att jag har sekretes gentemot deras föräldrar. De är vana att föräldrarna 
blir involverade i allt”. 
 

− Att all personal på skolorna får samma utbildning inom det här. Inte bara de som arbetar med 

nyanlända barn, utan alla, så att förståelsen för dessa barn ökar och att de då på riktigt kan 

integreras. 

− Att föräldrarna engageras mer. 

 

 “Jag tycker att man också bör kräva lite mer av dessa familjer. Skolplikten gäller alla  och 
flickorna får inte stanna hemma för att  ta hand om sina småsyskon. Det är viktigt  att ge 
barnen ett sammanhang direkt”.   
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Studien och den använda metoden har sina begränsningar. Metoden tillåter inte en generalisering av 

resultatet. Trots tidsbrist och en tidig utvärdering av ett projekt så lyckades en bred orientering i 

forskningsområdet nås. Många av de fynd som bland annat Socialstyrelsen rapporterat genom sina 

stora undersökningar kunde fångas med en liten avgränsad studie. Forskaren kom i direkt kontakt 

med de verksamma i området och fick en känsla av att de upplevde intervjun som meningsfull. 

Önskemål och förslag på förbättringar samlades in och presenteras nu vidare, vilket ger en kreativ 

stämning.  

 Eftersom varje intervju föranleddes av en diskussion kring begreppen för att konsensus skulle nås 

om deras betydelse, så visade detta även på hur förvirrande användandet av alltför vida begrepp är. 

Genom sin vidd har begreppen varit begränsande vid framställandet av intervjufrågor. Inget 

utrymme har funnits för att byta ut eller vidare definiera begreppen, då studien krävt att 

genomförandet skall ske på det material och de begrepp som använts i åtgärdsprogrammet. 

Samtalen kring begreppen spelades ej in, men det som framkom var intressant och informativt. Det 

skulle vara av intresse att i en annan studie belysa reflektioner och reaktioner  på de vida begrepp 

som används i åtgärdsprogrammet och i annat material som rör migration, jämlikhet och hälsa. 

Hade tiden funnits och ytterligare en forskare medverkat så hade även fokusgruppintervju varit en 

lämplig metod för insamling av data. Det hade då varit ett ypperligt tillfälle att i gruppen klargöra 

och diskutera begreppen och dess innebörd.  

 

Resultatdiskussion 

Det är ett tidigt skede att utvärdera ett åtgärdsprogram som knappt varit i bruk. Åtgärdsplanen har 

ännu inte implementerats till fullo och få har kunnat bilda sig en uppfattning om hur den fungerar. 

Flera olika utvärderingar  från olika infallsvinklar var inplanerade av projektgruppen, varav ingen 

annan blev av förutom denna. Omständigheterna kring nedläggningen av MSU avgjorde att en 

utvärdering skulle lämnas in tidigare än planerat. 

Det är synd att det ej fanns kuratorer att tillgå för intervjuer. Författarens åsikt är att det hade varit 

av stort intresse att belysa deras egen syn på sina arbetsuppgifter i allmänhet samt i förhållande till 

åtgärdsplanen i synnerhet.  

Av än större intresse vore att få en utvärdering från själva målgruppen – de nyanlända barnen och 
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deras familjer. Vad har de för upplevelse av hälsa och skolhälsovård i förhållande till sina 

förväntningar? Fungerar åtgärdsplanen tillfredsställande för dem eller har de synpunkter och tips på 

förändringar? Hur upplever de sina möjligheter till en likvärdig elevhälsa? Detta är en viktig aspekt 

utifrån barnkonventionen där vikten av forskning utifrån ett barnperspektiv betonas (Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset, 2006:3). Det betonades även i en diskussion som författaren hade med docent 

Henry Ascher vid ett besök på Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg, 080428. Dr 

Ascher är även initiativtagare till Rosengrenska kliniken i Göteborg som består av en grupp ideellt 

arbetande vårdpersonal, som erbjuder vård till gömda flyktingar  i Sverige. 

Det ses både som en brist men också som en nödvändighet att arbetet är baserat på intervjuer med 

skolsköterskor som är väl förtrogna med åtgärdsplanen och att de flesta även deltagit i dess 

utformning. En större spridning i resultat samt flera aspekter beräknas ha kunnat bli belysta om 

intervjuer hade kunnat utföras även med skolsköterskor som ej varit lika insatta. Det var dock 

nödvändigt att intervjua denna grupp skolsköterskor p.g.a. att utvärderingen av åtgärdsplanen skulle 

utföras i ett så tidigt skede att andra skolsköterskor som ej är insatta, hade haft svårt att lämna 

synpunkter alls. 

Kunskapsnivån om de nyanlända barnens hemländer varierar stort bland all personal som möter 

dem. Författarens tanke efter att ha studerat en stor mängd material på området är att det redan finns 

en databas på migrationsverket – Lifos, som tillhandahåller viktig och uppdaterad landskunskap om 

de länder som de asylsökande kommer ifrån (URL 1). Samarbete mellan professioner och 

institutioner eftersöks ständigt i processen för att kunna arbeta optimalt med dessa barn. Varför inte 

göra Lifos databas tillgänglig för elevhälso-, skol-, vård-, socialbyrå- och annan personal som 

kommer i kontakt med dessa barn? Då skulle man tillhandahålla en uppdaterad och lättillgänglig 

kunskapskälla med nödvändig baskunskap om politik, etniska konflikter, rättssystem, tillämpning 

av lagstiftning etc. för all berörd personal. På detta vis skulle man mycket enkelt och 

kostnadseffektivt kunna möjliggöra en bred kompetensutveckling för många kategorier av personal. 

Med denna kunskap skulle förståelsen öka för de individuella omständigheterna kring barnen. 

Författaren ser det som en generellt kvalitetssäkrande och kompetenshöjande åtgärd. Dessutom 

skulle samma kunskap nå alla berörda personalkategorier och de skulle kunna utgå från en 

gemensam kunskapsbas i resonemang, planerade insatser och allt annat samarbete med och kring 

barnet. En slutsats är att det också skulle vara en trygghet för barnet att veta att de personer som 

han/hon träffar känner till fakta och historik om den plats som är deras ursprung eftersom det kan 

vara väldigt svårt för dem att förklara sådana saker om de ens känner till dem. Ett önsketänkande är 

att denna databas även kunde kompletteras med uppgifter om landets sociala- ,skol- och hälso- och 

sjukvårds- system. Då skulle de svenska aktörerna kunna förhålla sig mer ändamålsenligt till de 
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barn de träffar samt veta bättre vad de kan förvänta sig i standard, vad gäller utbildning, hälsa och 

social status. 

 

De flesta menar att det inom ramen för de traditionella svenska vårdutbildningarna ej finns någon 

del som handlar om att arbeta med människor från andra kulturer. Befolkningen i Sverige är alltmer 

heterogen och som vårdpersonal möter man ständigt människor med andra kulturella värderingar, 

traditioner och behov i sitt arbete. Det föreligger ett stort behov av tvärkulturell kommunikation och 

transkulturell omvårdnadskunskap, som bör kunna ges inom ramen för vårdutbildningarna så att 

man blir bättre rustad för dessa möten. Den kunskap skolsköterskorna har införskaffat har de fått 

genom sina möten och erfarenheter med barnen. Varje individ har skänkt ny kunskap och nya 

insikter genom sin historia. Vidare tycker de att de kompetensutvecklande föreläsningar och ut-

bildningar som erbjudits dem genom projektet, har varit bra och tillfredsställande. 

Skolsköterskorna  sa vid intervjun att de önskade att dessa utbildningar kunde vara för ALL 

personal på skolorna. De tror att även pedagoger, skolledare och andra som kommer i kontakt med 

barnen skulle ha nytta av kompetensutveckling inom området. Då skulle kompetensen spridas över 

flera kategorier av professioner. Detta skulle gagna barnen menar de och även kvalitetssäkra att 

elevhälsan kan bli mer likvärdig. Elevvården är ju allas ansvar – inte bara skolsköterskornas. 

 

Omvårdnad bör kännas meningsfull och vara fördelaktig för alla oavsett kulturell tillhörighet menar 

M. Leininger är sjuksköterska och innehar en PhD i socialantropologi i USA (Leininger, 2001). Hon 

har ägnat stor del av sitt liv åt att forska kring betydelsen av att sjuksköterskor innehar 

mångkulturell kunskap för att kunna tillgodose alla sina patienters olika vårdbehov ur ett kulturellt 

perspektiv. Redan 1970 definierade hon ett formellt studieområde som fokuserade på kulturella 

värderingar, tro och praktik inom omvårdnad som kunde erbjuda en kulturspecifik och/eller 

kulturellt universell omvårdnad till individer, familjer, grupper och samhällen. Detta studieområde 

kallas ”transcultural nursing” eller fritt översatt till svenska; transkulturell omvårdnad. 

Transkulturell omvårdnad fokuserar på att genom komparativ kunskap om omvårdnad inom olika 

kulturer och kulturer med mångfald, kunna erbjuda människor en möjlighet att återerövra eller 

vidmakthålla hälsa och välbefinnande, eller möta död, handikapp eller kronisk sjukdom på ett 

meningsfullt sätt i relation till sin tro, värderingar och livsstil.  

 

Leininger (2001) myntade termen ”cultural congruent care” som översatt betyder kulturellt 

anpassad omvårdnad, som en del i sin teori om kulturell omvårdnad. Vikten av kulturell omvårdnad 

har sedan år 2000 hörsammats på en statlig nivå i USA och utomlands och blivit ett viktigt koncept 

i utbildning, forskning och praktik. Leiningers vision var att denna disciplin skulle kunna utgöra ett 



 

 25 

framstående ramverk för alla områden inom omvårdnad innan sekelskiftet. Detta ansåg hon var av 

vikt för att kunna ge tillfredsställande vård åt nya och gamla immigranter såväl som 

ursprungsbefolkningar i olika länder. 

 ” I therefore promoted care as the essence and dominant domain of nursing and the heart of 

transcultural nursing. I held that care was powerful in healing and that there could be no curing 

without caring” (Leininger, 2001). Här har vi kanske något att ta lärdom av och adaptera inom de 

svenska vårdutbildningarna. 

 

Ytterligare en del som hade varit av stor vikt att belysa är skolledningens förhållande och 

inställning till åtgärdsplanen . Det är de som sätter de ekonomiska och strukturella ramar inom vilka 

ett elevhälsoarbete kan ske. Det hade varit ett bra sätt att aktualisera ärendet och föra upp det på 

skolledningarnas agenda samt höra om de aktuella prioriteringarna inom skolledningen. Det ses 

som en omöjlighet att erbjuda en mer likvärdig elevhälsa, hur hårt elevhälsopersonalen än jobbar, 

om inte skolledningarna är med och stöttar denna åtgärd. 

 

Flera skolsköterskor samarbetar med kurator och har då möjlighet till ömsesidig handledning med 

denne. Stor oro och besvikelse yttras av flera då de upplyser mig om att kuratorstjänsten på deras 

skola har eller skall dras in, eller minskas ner till ett fåtal timmar/vecka under hösten, 2008. En del 

saknar redan kurator på sin skola. Deras reaktion på detta är att det rimmar dåligt att ställa krav på 

att erbjuda en mer likvärdig elevhälsa och i samma andetag dra in kuratorstjänster. Kuratorer fyller 

en viktig funktion i elevhälsoarbetet med denna målgrupp i synnerhet och med alla elever på skolan 

i allmänhet. 

 

Vikten av en ankomstintervju med utrymme även för samtal om svåra saker som har hänt, styrks 

vidare i det arbete med flyktingbarn som utförts i Lycksele 1986-1992 . Att kunna fråga om psykiskt 

mående och genomlidna trauman kräver kunskap och mod. Helt i fas med barnläkarens och 

psykologens upplevelser i Lycksele har skolsköterskorna ansökt om utbildning inför ”det svåra 

samtalet” inom ramen för projektet till hösten 2008.(Gustafsson & Lindkvist, 1990; Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset, 2006:3)  

 

Skolsköterskorna var som regel nöjda med att åtgärdsplanen har skapats och att det pågår ett fortsatt 

arbete som fokuserar på nyanlända barns hälsa. De anser att det är viktigt att ämnet belyses och lyfts 

fram så att strukturerade åtgärder kan definieras enligt generella riktlinjer, främst lokala, men gärna 

även nationella. Detta har eftersökts även i tidigare studier (Shahnavaz & Ekblad, 2002; Angel & 

Hjern, 1992; SoS 1995:4; SoS 2000-51-001; Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2006:3). Angående 
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skolsköterskornas förslag till förbättringar kommenteras ett jämförbart material. En 

fokusgruppintervju som genomfördes med skolsköterskor i en av södra Stockholms invandrartäta 

kommuner, Botkyrka, år 2002, deltog 5 skolsköterskor och lämnade även de förslag på förbättringar 

(Shahnavaz & Ekblad, 2002). Slutsatsen är att de förslag till förändringar som man föreslog i 

Botkyrka 2002 överensstämmer till stor del med de som respondenterna i denna studie har 

föreslagit. 

 

Kritisk granskning av arbetet 

Författaren vill här lämna en kommentar kring begreppen som använts i studien. Med begreppen 

följer en diskrepans som anses väsentlig och som genomsyrade arbetet. Begrepp som  likvärdig,  

elevhälsa och utländsk bakgrund är inte  lätthanterliga. Det är vida begrepp som genom sin bredd 

tappar en del av väsentligheten i sin betydelse. Man har alltmer börjat använda neutrala och vida 

begrepp för att komma bort från stigmatisering och utnötta begrepp som genom tiden kopplats ihop 

med nedvärderande termer, som tex. ” Barn med utländsk bakgrund” . Begreppet syftar på alla barn 

som är födda utomlands eller har en eller bägge föräldrar som är det. Detta begrepp skall då täcka 

hela spektrat av barn – från en inflyttad familj från ett närliggande område: geografiskt, kulturellt 

och ekonomiskt sett ( t.ex. från ett annat skandinaviskt land) över adoptivbarn som inlemmas i ett 

annars svenskt hem eller barn till mödrar från t.ex. Thailand som funnit en svensk partner och 

senare tar hit sina thailändska barn ( barn med familjeanknytning) till traumatiserade flyktingbarn 

(asylsökande eller kvotflyktingar) som kommer ensamma eller med familj från ett krigs- eller 

naturkatastrof- drabbat land och som har varit med om de mest fruktansvärda saker. Alla dessa 

individer och deras bakgrund förväntas rymmas inom samma begrepp i detta arbete. I kombination 

med nästa vida begrepp – ”likvärdig” så blir det hela alltmer absurt. Hur skall man kunna ens 

diskutera likvärdighet när förutsättningarna är så katastrofalt olika? Ytterligare en nivå och kanske 

den viktigaste i relation till begreppen ”likvärdig” och ”utländsk bakgrund” är att en del av dessa 

barn lever under hot om avvisning från landet. De är asylsökande och i väntan på besked från 

migrationsverket så lever de fortfarande i en situation av flykt. En tid av oro, rädsla, skräck och 

förmodligen en känsla av bristande tillhörighet och engagemang för en situation som de ej säkert 

vet om den kommer att bli permanent. De har heller ingen möjlighet att styra över sin situation eller 

planera för en framtid som är oviss. På den korta tid som stod till förfogande så har försök gjorts att 

utvärdera skolsköterskornas upplevelse  av sitt arbete med nyanlända barn med utländsk bakgrund 

och i förhållande till åtgärdsplanen. Förhoppningarna är att deras synpunkter och önskemål 

framkommer genom detta arbete och att det läggs vikt vid det, då det är skolsköterskor som i stor 
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del implementerar åtgärdsplanen. Kurator är en profession som gör ett stort och värdefullt arbete 

med barn och kollegor i skolorna, där de även har en handledande uppgift. Det har framkommit 

genom detta arbete att det är oerhört viktigt att de får finnas kvar. Stor kritik riktas mot de ansvariga 

för indragningar och nedskärningar i kuratorers tjänster. Effekterna av detta misstag kan visa sig i 

en ökning av psykisk ohälsa hos skolbarn och i bristande handledning av övrig personal.  

 

 

Tack  

Ett tack riktas till Henry Ascher som tog sig tid till ett möte på Nordiska Högskolan För 

Folkhälsovetenskap i Göteborg i våras. Vårt samtal kring flyktingbarnens situation i Sverige och 

hans arbete med Rosengrenska kliniken inspirerade mig vidare i mitt arbete.
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Ordlista – användbara termer för denna uppsats 
 
Avvisning – Avlägsnandebeslut som en person kan få inom tre månader från den dag han eller hon 
ansökte om uppehållstillstånd. Den asylsökande kan överklaga Migrationsverkets beslut, men har 
inte rätt att stanna kvar i Sverige och vänta på resultatet av sitt överklagande. 

Barn- och ungdomsenhet – Ansvaret för de ensamkommande  barnens boende överfördes den 1 
juli 2006 till kommunerna. Därmed upphörde verkets barn- och ungdomsenhet. 

Flyktingförklaring, FF – Migrationsverket kan utfärda ett dokument som förklarar att en person är 
flykting. Utfärdas i regel samtidigt som det permanenta uppehållstillståndet. 

Flyktingkvot – Det antal flyktingar som regeringen beslutat att Migrationsverket under ett år ska 
föra över till Sverige för bosättning här 

Genève-konventionen – FN´s flyktingkonvention från 1951 angående flyktingars rättsliga 
ställning. Sverige och ett hundratal andra länder har skrivit under den. Det innebär att sverige skall 
pröva varje asylansökan och ge de människor asyl , som är flyktingar enligt konventionen. Enligt 
konventionen är flyktingar personer som har välgrundade skäl att vara rädda för förföljelse på grund 
av:  

ras 

nationalitet 

religiös eller politisk uppfattning 

kön 

sexuell läggning eller 

tillhörighet till viss samhällsgrupp 

Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter, men det kan också vara så att 
myndigheterna inte kan ge trygghet mot förföljelse för enskilda personer. 

God man – En person som ska ta tillvara barnets intressen om föräldrarna själva inte kan göra det. 
Utses av kommunen. 

Härstamningsprincipen – Föräldrarnas medborgarskap är enligt svensk lag avgörande för vilket 
medborgarskap deras barn får. Jämför territorialprincipen. 

Invandrare – Någon vedertagen definition av begreppet ”invandrare” finns inte och har egentligen 
aldrig funnits. För att i statistiska sammanhang räknas som ”invandrare” ska en person vara 
folkbokförd i Sverige. Ofta görs en indelning i två kategorier; födda i Sverige eller födda i utlandet 
respektive har svenskt eller utländskt medborgarskap. 

Landskunskap – Handläggarna och beslutsfattarna behöver stor kunskap om de länder som de 
asylsökande kommer ifrån. De håller sig ständigt informerade om den aktuella situationen i de 
länder de arbetar med. Det gäller det politiska läget, etniska konflikter, rättssystemet, tillämpning av 
lagstiftning med mera. All viktig landkunskap är samlad i en databas (Lifos) på verket. 

LMA – Lagen om mottagande av asylsökande med flera. 

LMA-kort – Bevis som intygar att någon är asylsökande ( med foto). Utfärdas av 
Migrationsverket. 

Medborgarskap – Medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande mellan en stat och en 
individ (medborgare) antingen automatiskt vid födseln eller efter en anmälan eller en ansökan. Det 
mest påtagliga beviset på det svenska medborgarskapet är det svenska passet och att man som 
svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige 

Migration – Personers rörelse mellan länder, dvs in- och utflyttning 



 

 

Migrationsdomstol – Migrationsverkets beslut i utlännings- eller medborgarskapsärenden kan 
överklagas till migrationsdomstolar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Migrationsdomstolarnas 
beslut kan överklagas till högsta instans – Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i  
Stockholm. 

Mottagningsenhet – Enhet på migrationsverket med ansvar för bl a boende, ersättning, organiserad 
sysselsättning och självmant återvändande efter avvisningsbeslut. 

Territorialprincipen – Ett barn blir medborgare i det land på vars territorium det föds. Gäller inte i 
Sverige. 

Utlänning – En utlänning är enligt utlänningslagen en person som inte är svensk medborgare 

Uppehållsrätt -  Medborgare i EU/EES- länderna har rätt att uppehålla sig i medlemsstaternas 
territorier på ungefär samma villkor som landets egna medborgare. En person med uppehållsrätt ska 
registrera sig hos Migrationsverket. 

Uppehållstillstånd – En utländsk medborgare som vill stanna i Sverige mer än tre månader måste 
ha uppehållstillstånd ( gäller inte EES-medborgare och deras anhöriga) Kan vara tidsbegränsat eller 
permanent. ( PUT= Permanent uppehållstillstånd ) 

UNHCR – FN´s flyktingorgan. Huvudkontoret finns i Genève. I Stockholm finns ett kontor för de 
nordiska och baltiska staterna. 

Utvisning – Avlägsnandebeslut som en person kan få tre månader efter den dag han eller hon 
ansökte om uppehållstillstånd. 

(www.migrationsverket.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1a) 

Kortfattad beskrivning av åtgärdsprogrammet 

 
I Sundsvalls kommun har inte kartläggningen av nyanlända elevers fysiska och psykiska hälsa 
fungerat tillfredsställande. Man har inte kunnat garantera att alla barn i behov av elevvård har 
nåtts,ej heller att de blivit erbjudna någon form av hälsoundersökning.Barn med utländsk bakgrund 
har inte alltid erbjudits samma förebyggande hälsovård som svenska barn vad gäller 
hälsoundersökningar och vaccinationer. Hälsovårdsutbudet ser även olika ut utifrån orsaken till 
varför man fått uppehållstillstånd, tex om man kommit som flykting, anhöriginvandring eller om 
föräldrarna kommit som arbetskraftsinvandring. 

Avsaknad av gemensamma riktlinjer, oklarheter kring rollfördelningen om vem som skall göra vad 
och kartläggningen av vad som har gjorts präglade ojämlikheten i elevhälsa. Elever med utländsk 
bakgrund har i snitt lägre måluppfyllelse i skolan än svenskfödda barn. Detta föranledde behovet av 
en förändring. I Sundsvall har ett utvecklingsarbete inom och mellan olika skolenheter samt mellan 
MSU (Myndigheten för skolutveckling) och Sundsvalls kommun föregått under 2004-06. Ur detta 
arbete har utvecklats strategier för att förbättra mottagande, kartläggning av kunskaper och behov, 
anpassning av lärandemiljö, modersmåls- och svenskaundervisning, integrering etc för nyanlända 
barn och ungdomar. Detta resulterade i ett ”Strategiprogram för mångfald och likvärdighet”; Dnr 
528/06 619 som antogs av barn och utbildningsnämnden 2006-10-30  

En av de planerade strategierna innebar att utveckla elevvården för nyanlända barn och elever. För 
att uppnå en mer likvärdig skola så behöver även elevhälsan utvecklas för att skapa förutsättningar 
för ett ökat välmående bland elever med utländsk bakgrund och därmed en möjlighet för dem att nå 
en högre måluppfyllelse. 

Ett projekt påbörjades som finansierades med medel från MSU. Arbetsgruppen som ansvarar för 
projektets genomförande består av skolläkare, skolsköterskor, skolledare, förskolepersonal, en 
psykolog och en specialpedagog. Projektet skapade 070102 en ”Åtgärdsplan för en mer likvärdig 
elevhälsa för nyanlända barn och elever med utländsk bakgrund ”(Bil 1) 

I april 2007 anställdes en skolsköterska som samordnare för projektet på 10%. Inom ramen för 
denna åtgärdsplan vill sundsvalls kommun erbjuda alla elever en likvärdig elevhälsa. Följande 
arbete har påbörjats: 

� Arbetsgruppen har utarbetat två blanketter/PM med frågeställningar som ett introduktionssamtal 
med nyanlända elever bör innehålla. Det ena handlar om fysisk hälsa (Bil.3)och det andra (Bil.4) är 
stöd för innehåll i ett psykosocialt samtal med eleven och dess vårdnadshavare om barnet ej är 
myndigt. Tanken är att blanketten rörande fysisk hälsa används av skolsköterskan och blanketten 
rörande psykosocialt mående används av skolsköterska, kurator eller psykolog. Målet är att alla 
elever ska få ett psykosocialt samtal inom fyra veckor efter att de har börjat i en skola i sundsvalls 
kommun. 

� Personalen inom elevhälsan på respektive skolor i sundsvall har fått information om dessa 
blanketter och tanken med genomförandet. Blanketterna har utvärderats och reviderats under april-
08 ( Bil. 5) Endast små justeringar var nödvändiga. 

� Arbetsgruppen har även utarbetat två blanketter som skall användas för att rekvirera 
journalhandlingar från asylhälsovården respektive sjukvården för att underlätta journalhanteringen 
mellan kommun och landsting. 

� Skolläkaren har skrivit till primärvårdschefen L. Moberg , LVN för att reda ut vad en 
hälsoundersökning för nyanlända barn/ungdomar ska innehålla , vem som erbjuder den och bär 
ansvaret för att den utförs, samt vem som står för kostnaderna. 

� Skolläkaren har varit i kontakt med smittskyddsläkaren för att få stöd i frågor kring vaccinationer 



 

 

och med primärvården för att skapa ett samarbete med dem, kring ansvaret över att alla barn skall 
ha tillgång till de vaccinationer som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet. 

� En skriftlig presentation av vad skolhälsovård, kurator och psykolog har för uppgift i skolan har 
gjorts under januari-08. Denna skrift skall vara ett stöd i introduktionssamtalet för personalen och 
tydliggöra vilket stöd elever och föräldrar kan få. 

� Kompetensutveckling för elevvårdande personal har påbörjats. Föreläsningar har givits om 
barnuppfostran i andra länder, samt hur man på bästa sätt tar om hand nyanlända barn/elever på 
förskola/skola. Nyligen gav en kvinnlig psykolog från Irak en föreläsning om livet i sitt hemland, 
situationen för barnen där, PTSD etc. Samordnaren i gruppen har deltagit i en föreläsning om 
ungdomar och hedersrelaterat våld. 

� Arbetsgruppen har fått ta del av hur kommunens integrationsenhet fungerar. 

� Samordnaren har varit på två möten med gruppen som arbetat fram ett lokalt strategiprogram för 
mångfald och likvärdighet i sundsvalls kommun och där fått ta del av 

hur det pedagogiska arbetet för denna elevgrupp är upplagt. Hon har vid dessa tillfällen 

delgett dem information om arbetsgruppens arbete. 

� Ett möte med representanter från primärvårdens asylhälsovård och Barn och 

ungdomspsykiatrins asylteam ägde rum 071128 för att få information om deras arbete och 

diskussion kring samarbetsformer. 

� Arbetsgruppens minnesanteckningar läggs ut digitalt så att alla som arbetar inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen i sundsvalls kommun har tillgång till information om 

arbetsgruppens arbete (Delrapport till MSU, Bil 4) 

� En träff med kommunens skolledare är inbokad 08-05-06 för att delge dem information om 

orsaken till projektet, arbetgruppens arbete samt den föreslagna åtgärdsplanen. 

Arbetgruppens insatser skall utvärderas såväl kvantitativt som kvalitativt och delges i en 

slutredovisning till MSU i augusti, 2008. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 1b) 
     2007-01-02 

Åtgärdsplan för 

En mer likvärdig Elevhälsa för nyanlända barn och elever med utländsk 

bakgrund 

 
Kommun: Sundsvalls kommun 
Skola: Gemensamma verksamheter 
Ansvarig chef: Ing-Mari Åslund bitr. skoldirektör 060 – 198430,  
ing-mari.aslund@skola.sundsvall.se 
Kontaktperson:  Kjell-Åke Lysell skolöverläkare 060 – 191000, Gun-Inger Soleymanpour 
processledare 070 – 19 16 273 
 
Om medel beviljas kommer 300 000 kr att fördelas enligt följande  

• anställning av samordnare på 10 % i 2 år och för administration ca 100 000 kr 
• kompetensutveckling för elevvårdande personal (föreläsningar, studiebesök, litteratur mm) 

200 000 kr 
 
 
Koppling till övergripande mål  
Lokalt strategiprogram för ökad mångfald och likvärdighet, Sundsvall 2006 
Barnkonventionen 
Skollag (skolhälsovård) 14 kap. 1§-7 
Grundskoleförordningen (samverkan) 3 kap. 2§  
Skolplanens värdegrund 
 
 
Bakgrund 
Idag fungerar inte kartläggning av nyanlända elevers fysiska och psykiska hälsa på ett 
tillfredställande sätt i Sundsvalls kommun. Vi kan inte garantera att vi når alla nyanlända barn och 
elever som behöver elevvård samt att alla nyanlända barn har erbjudits någon form av 
hälsoundersökning. Det är oklarheter i rollfördelning, vad har gjorts tidigare och vad ska göras för 
elevens fysiska och psykiska välmående. Elever med utländsk bakgrund har i snitt lägre 
måluppfyllelse än svenskfödda barn. I Sundsvalls kommun har vi under 2004 – 2006 utvecklat 
strategier för barn och elevers lärandemiljö mm. En av våra planerade strategier för framtiden är att 
utveckla elevvården för nyanlända barn och elever. 
 
 För att uppnå en mer likvärdig skola så tror vi att även elevhälsan bör utvecklas för att elever med 
utländsk bakgrund ska nå högre måluppfyllelse och ett ökat välmående. Barn med utländsk 
bakgrund har inte alltid erbjudits samma förebyggande hälsovård, tex hälsoundersökning och 
vaccination som svenskfödda barn. Det kan även se olika ut, utifrån varför man fått 
uppehållstillstånd i Sverige (t.ex. flykting eller arbetskraftsinvandring). Vi vill nu försöka skapa 
bättre förutsättningar genom att erbjuda alla elever en mer likvärdig elevhälsa. För förskolebarnen 
gäller det att ytterligare förbättra samarbetet mellan BVC och förskola och att alla berörda 
uppdateras om nyanlända familjers behov och möjligheter till förebyggande sjukvård. Även inom 
gruppen barn och elever med utländsk bakgrund (asylsökande, flykting, anknytning m.fl.) är 
olikheten stor på grund av den förebyggande hälsovården som har erbjudits i hemlandet, och vad 
och vem som erbjuder hälsovård när barnet kommer till Sverige. De delar av elevvården som vi ser 
som mest angelägna att utveckla är samordningen mellan skolans hälsovård och landstingets 



 

 

förebyggande insatser för nyanlända. Det gäller såväl rollfördelning, vem gör vad och själva 
innehållet, vad som ska göras? Vi ser det också angeläget att utveckla en form för samtal som 
kartlägger elevens psykosociala mående. Syftet med samtalet är att se barnets behov så tidigt som 
möjligt så att stödåtgärder/elevvård kan erbjudas i tid allt för att stödja elevens lärandeprocess. 
Eftersom vi vet att ett gemensamt förhållningssätt bland personalen och en gemensam kunskapsbas 
kring nyanlända barn/elevers behov och bakgrund är en framgångsfaktor i skolan så ska också detta 
fortsätta utvecklas i Sundsvalls skolor. 
 
 
Förväntade effekter 
Genom planerande insatser, kommer fler nyanlända barn/elever med utländsk bakgrund som flyttar 
till Sundsvalls kommun, att erbjudas en mer likvärdig elevvård och hälsoundersökning. Likvärdig 
oavsett varför man kommer till Sverige och likvärdig med den förebyggande hälsovård som 
barn/elever som är födda i Sverige erbjuds. Det i sig ska leda till att fler barn/elever med fysiska och 
psykiska svårigheter tidigare kan upptäckas och erbjudas stöd. Vi förväntar oss att detta ska leda till 
en bättre lärandesituation och därmed ge de nyanlända barnen bättre förutsättningar att nå målen i 
skolan. 
Förväntade effekter: 
att fler nyanlända barn/elever med utländsk bakgrund erbjuds hälsoundersökning. 
Likvärdigheten ökar mellan alla nyanlända, genom att grupper inte särbehandlas beroende på varför 
man kommer till Sverige. Alla får samma tillgång till hälsoundersökning, psykosocialt samtal och 
övrig sjukvård.  
 att arbetsgång och roller är tydliga mellan rektor, skolhälsovård och Landstinget hälsovård, 
alla nyanlända barn/elever erbjudas hälsovård efter individuella behov. 
att alla nyanlända barn/elever erbjuds ett kartläggande psykosocialt samtal, inom fyra 
veckor, och därmed kan evt. stödinsatser både inom och utanför skola ges i ett tidigt skede. 
Förväntningar är att tidig insats och ett samarbete mellan - vårdnadshavare, skola och sjukvård ska 
ge barn/elever större möjligheter för eleven att nå målen i skolan 
att elevhälsans personal ökar sin kulturkompetens, och på så sätt kan de känna sig tryggare i 
yrkesrollen och erbjuda barn/elever och dess vårdnadshavare en mer relevant bemötande. 
Kompetent personal är en framgångsfaktor för eleverna 
att elevhälsan hittar rutiner för hur de kan fånga upp och reda ut vilka vaccinationer ett barn/elev 
saknar 
fler barn/elever med utländsk bakgrund får vaccinationer via elevhälsan 
 
Insatser 
Under perioden 2007 –2008  

• Kommer en arbetsgrupp att bildas med olika företrädare (skolläkare, sköterska, kurator och 
rektor samt specialpedagog) för Sundsvalls skolors elevvård.  

• Att bjuda in samarbetspartner till att bilda en referensgrupp. Migrationsverket, folktandvärd, 
Socialtjänst, Habilitering, Integrationsenheten, BUP och  Primärvården. 

• En person anställs (skolsköterska, skolpsykolog eller skolkurator) på 10 %. Denna  person 
kommer att fungera som samordnare för insatserna. 

• Erbjuds elevvårdande personal kompetensutveckling i form av studiebesök, 
erfarenhetsutbyte och studiedagar. Fokus ska vara elevvård i andra länder, kulturkunskap, 
olika religioner samt andra kommuners erfarenheter av elever med utländsk bakgrund för att 
ge förförståelse för de nyanlända barnens situation och behov. 

• Får skolhälsovårdsöverläkaren i uppdrag att utveckla samarbetet med Landstinget rörande 
roller och funktioner. Det kan handla om vem som erbjuder hälsoundersökning och vad en 
hälsoundersökning ska innehålla för nyanlända barn och ungdomar. Frågetecken kan behöva 
rätas ut, hur når man familjerna, vem ansvarar för och erbjuder hälsoundersökning för 
nyanlända barn, måste det vara olika beroende på varför man kommit till Sverige? 



 

 

• Ska det ske en utveckling av vaccinationsprogrammet, en modell ska utformas där vi 
säkerställer vad barnet tidigare fått för vaccination och vad som behöver kompletteras. 

• Ska rutiner för psykosociala samtal för nyanlända barn och elever utvecklas. 
 

Utvärdering 
Under hösten 2008 kommer vi att utvärdera de olika insatserna såväl kvalitativt som kvantitativt 
genom att mäta antalet elever som  blivit erbjuden psykosocialt karläggningssamtal, antalet remisser 
som skickats från elevvården, antalet apatiska flyktingbarn och genom att följa upp hur många 
elever som fått vaccination och hälsoundersökning 
att intervjua 5% (ca 15 familjer) av alla nyanlända , om deras upplevelse av ankomsten och 
kontakter med elevvården 
att jämföra måluppfyllelsen för elever i år 9 på två skolor, som varit kort tid i Sverige 2006 och de 
som varit kort tid i Sverige 2008 
att följa upp via en enkät, till skolledare, skolsköterskor och kuratorer, om de erbjuder en mer 
likvärdig elevhälsa än tidigare. Och i så fall, vilka faktorer är det som har påverkat likvärdigheten. 
 
Erfarenhetsutbyte 
Spridning av erfarenheterna kommer att ske löpande, minst en gång per termin, till all elevvårdande 
personal via kontaktpersoner och via arbetsgruppen. En slutrapport kommer att skrivas av 
samordnaren i december 2008. En gång per termin ska arbetsgruppen bjuda in förvaltningsledning 
och rektorer till en informationsträff, där de beskriver det löpande arbetet.  
Det står MSU fritt att ta del och sprida erfarenheterna till andra kommuner. 
 
Tidsplan 
December 2006 – december 2008 
Delrapport till MSU 2007-11-01 
Slutrapport 2008-12-01 
Sundsvalls Kommun 
07 01 02 
Ing-mari Åslund 
Biträdande skoldirektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 
Skolhälsovården 070906 
 
 

 

Introduktionssamtal för nyanlända elever med utländsk bakgrund. 
 
 Namn: 
 Personnummer: 
 
Boende i Sverige:Flyktingförläggning 
                            :Annat boende 
 
Tidigare boende i hemlandet: 
Stad: 
Landsbygd: 
Flyktingläger: 
 
Bott i annat land än hemlandet innan ankomsten till Sverige: 
 
Anhöriga i hemlandet: 
 
 
Fysisk hälsa 

Har du/barnet blivit hälsoundersökt i hemlandet: 
Har du/barnet  vårdats på sjukhus: 
                                                       i hemlandet 
                                                       i annat land än Sverige 
                                 i Sverige 
 
Har du/barnet  blivit hälsoundersökt sedan ankomsten till Sverige? 
Av: 
Asylhälsovården 
Vårdcentral 
Sjukhus 
 
Har du/barnet kontakt med sjukvården i Sverige idag? Ev. medicinering. 
 
 Har du/barnet fått blodtransfusion? 
 
Tidigare sjukdomar: 
Kända ärftiga sjukdomar? 
 
Nuvarande hälsotillstånd: 
 
Har du/barnet långvarig hosta? 
Viktnedgång? 
TBC i omgivningen? 
Andra problem från luftvägarna? 
Upprepade infektioner med feber? 



 

 

Hudinfektioner-sår? 
Diarré, mag-tarmbesvär? 
Syn/hörsel? 
Huvudvärk? 
Känd allergi? 
 
Känner du dig frisk? 
Tycker du att ditt barn är friskt? 
 
Vaccinationer: 

Har du/barnet blivit vaccinerad i hemlandet? 

 
I så fall vilka vaccinationer? 
 
Finns vaccinationsdokument/kort 
Finns BCG-märke (ofta vä. överarm) 
 
 
Datum: 
Skolsköterska: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

Bilaga 3 
 
Skolhälsovården 070906 

 

Psykosocialt samtal för nyanlända elever med utländsk bakgrund. 
 
Namn: 
Personnr:  
 

Det första psykosociala samtalet bör ha nedanstående innehåll för att få en uppfattning om 
elevens situation samt för att hjälpa och stödja eleven på bästa sätt. 

 

Fråga om eleven är nervös,orolig, har humörsvängningar eller koncentrationssvårigheter. 
Fråga även om sömn och mardrömmar. 
 
Fråga också om eleven har upplevt svåra trauman som t.ex   
krig,förföljelse, tortyr, fångenskap och sexuellt våld. 
 
 
Som avslutning är det viktigt att fråga om elevens/föräldrarnas familj/hemsituation: 
Egna resurser: 
Behov av stöd:  
 
 
 
Datum: 
Skolsköterska/Kurator: 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Bilaga 4  
 

Förfrågan om deltagande i intervju 
 

I Sundsvalls kommun pågår ett projekt som  skapat en åtgärdsplan för att erbjuda 
barn med utländsk bakgrund en mer likvärdig elevhäsa. 
Detta projekt skall nu utvärderas 
Jag heter Kim Kubista och läser vidareutbildningen till distriktssköterska på MIUN. 
I utbildningen ingår att skriva en uppsats på D-nivå. 
Jag har på uppdrag av arbetsgruppen för projektet blivit erbjuden att utföra en del av 
projektets utvärdering.  
Detta arbete blir min D-uppsats och även en användbar del-utvärdering av projektet 
som skall vidarebefordras till Myndigheten för skolutveckling. 
 
Syftet med min del-utvärdering är att belysa elevhälsoarbetet med nyanlända 
barn med utländsk bakgrund, ur ett skolsköterskeperspektiv. 
Därför är jag beroende av Din medverkan i en intervju. 
 
Intervjun är av semistrukturerad karaktär och kommer att bestå av 8 – 10 frågor. 
Jag planerar att kunna skicka ut frågorna per mail till deltagarna i förväg. Ni får då 
god tid på er för  förberedelse och eftertanke samt utrymme för att själva formulera 
kommentarer och åsikter.  
 
Intervjun beräknas ta max 1 timme. 
Planerade intervjudagar är Måndag 19/5 samt Tisdag 20/5 ;  V.19. 
 
Skulle Du kunna tänka dig att deltaga i en intervju och i så fall vilken tid skulle 
passa Dig? 
 
Svara vänligen snarast till : kimkubista@hotmail.com 
eller per tel : 0622-20002 eller 0706-817628 
 
Många Vänliga Hälsningar Kim Kubista 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 5 
 
 

Intervjuguide  
Individuell  intervju med skolsköterskor i Sundsvalls kommun 

 
Presentation: Ett studieprotokoll med förtryckta uppgifter fylls i  

Namn: 
Arbetsplats / skola- antal barn på skolan samt åldrar på barnen: 
Redogör kort för Din utbildning, yrkeserfarenhet och hur länge Du tjänstgjort på nuvarande 
arbetsplats:  
 

Huvudfrågor 
 

Berätta om rutinerna kring hälsosamtal med barn med utländsk bakgrund hos Er. 
 
Vilka erfarenheter har du av att arbeta med elevhälsa hos nyanl. b. m. Utl. Bakgr.? 
 
Vilka kunskaper har Du om dessa barns behov? 
 
Hur samverkar Du med barnens föräldrar/vårdnadshavare ? 
 
Vilka andra samarbetar Du med när det gäller hälsa hos nyanl.b m. Utl. Bakgr.? 
 
Har åtgärdsplanen varit ett stöd för Dig i att erbjuda nyanl. B m utl.bakgr 
en mer likvärdig elevhälsa? 
 
Vilka är dina reflektioner kring kompetens, utbildning och handledning inom området 
elevhälsa för nyanlända barn med utländsk bakgrund? 
 
Med allt fler barn och allt fler arbetsuppgifter blir prioritering en aktuell fråga. Hur 
prioriterar Du i ditt arbete? 
 
Vad skulle Du önska / vilja förändra för att kunna erbjuda  nyanl. B m utl.bakgr en mer 
likvärdig elevhälsa? 
 

Ytterligare frågor kan bli aktuella i mån av tid. 
 
Vad fungerar bra? 
 
Vad fungerar mindre bra? 
 

 
 


