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Förord 
 

 
Välkommen till kursen Elevhälsa, O7068H, 7.5 hp. Kursen är en fördjupning i omvårdnad i 
elevhälsa, vilket är ett av distriktssköterskans ansvarsområden. Elevhälsan består av flera 
insatser, där skolsköterskan tillsammans med skolläkare och annan hälso- och 
sjukvårdspersonal ansvarar för elevhälsans medicinska insats. Elevhälsans uppdrag är bland 
annat att främja elevers lärande, utveckling och hälsa (Skollagen, 2010:800).  
 
Kursen utgår från beskrivningen av omvårdnad som finns vid avdelningen för omvårdnad, 
Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet: 
 
Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och 
omvårdnadshandlingar. Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och dennes 
närstående i det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt 
återställa och bevara hälsa.  
 
Omvårdnad inom elevhälsa innebär att förebygga ohälsa och sjukdom och bevara hälsa hos 
eleven och dennes familj. I denna kontext har skolsköterskan ett omvårdnadsansvar för båda 
dessa. Skolsköterskan har en central uppgift, när det gäller att stödja och ge råd angående 
elevers hälsa/ohälsa, psykiska, sociala och fysiska utveckling såväl till föräldrar som till 
personal inom skolans verksamhet. 
 
Med vänliga hälsningar 
Päivi Juuso 
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Kursansvarig, examinator och föreläsare 
 

 
Kursansvarig  
Päivi Juuso (PäJu). Jag är universitetslektor vid avdelningen för omvårdnad, leg. 
sjuksköterska och distriktssköterska med flera års erfarenhet från olika kliniska verksamheter, 
bland annat som skolsköterska. Förutom kursansvar i denna kurs, medverkar jag vid 
seminarier och rättar rapporter och tentamen i kursen. 
 
Examinator 
Birgitta Lindberg (BiLi), är biträdande professor i omvårdnad. Hon är barnsjuksköterska 
med flera års erfarenhet från klinisk verksamhet. Birgitta är examinator i kursen.  
 
Föreläsare 
Åsa Engström (ÅsEn), är professor vid avdelningen för omvårdnad. Hon är 
intensivvårdssjuksköterska med lång erfarenhet från den kliniska verksamheten. I denna kurs 
har hon en inspelad föreläsning om kvalitativ innehållsanalys.  
 
Carina Nilsson (CaNi), är universitetslektor vid avdelningen för omvårdnad. Hon är 
distriktssköterska med lång yrkeserfarenhet från olika kliniska verksamheter. I denna kurs har 
hon en inspelad föreläsning om patientsäkerhet och förbättringskunskap. 
 
Ewa Vikermo Rajala (EwVi), är skolsköterska med flera års erfarenhet som skolsköterska. 
Hon arbetar i Luleå Kommun. I denna kurs kommer hon att hålla föreläsning om 
skolsköterskans roll i dagens elevhälsa, att främja hälsa och förebygga ohälsa hos elever, samt 
om elever med särskilda behov. Hon kommer också att medverka vid seminarium. 
 
Göran Stjärnholm (GöSt), är leg. läkare och specialist inom barn- och ungdomsmedicin och 
skolhälsovård. Han har lång erfarenhet från arbete inom klinisk verksamhet. I denna kurs 
kommer han att ha en föreläsning om skolläkarens roll i elevhälsan, vaccinationer och barn 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  
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Kursens mål 
 

 
Nedan framkommer kursmålen och inom vilka delar i kursen respektive mål examineras. 
Vissa mål förekommer i flera moment i kursen. Kursinnehåll framgår i kursplanen.  
 
Teckenförklaring:  
T = Individuell tentamen 
R = Rapport 
S = Seminarium 
V = VFU 
 
Efter avslutad kurs ska du självständigt kunna: 

S, V - argumentera för ett etiskt förhållningssätt inom professionen  
T, V - beskriva och analysera orsaker som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos elever 
och dennes familj ur genus, jämställdhet och kulturella aspekter  
V - identifiera och analysera betydelsen av den fysiska, psykiska och sociala miljön för 
elevers hälsa och lärande  
T, V - beskriva och reflektera över medicinska och omvårdnadsmässiga 
ställningstaganden angående vaccinationer  
S, V - analysera och reflektera över komplexa situationer relaterade till elever i behov av 
särskilt stöd 
R, V - identifiera behov av förbättringar för en trygg och säker elevhälsa  
T, V - identifiera behov av ledarskap och samverkan i tvärprofessionella team  
R - tillämpa kvalitativa forskningsmetoder för datainsamling och analys  
Alla - tillämpa aktuella lagar och författningar inom elevhälsa  
R - dokumentera vetenskapligt  
V - reflektera över dokumentation av vård och omvårdnad inom elevhälsa  
R - kritiskt granska och värdera forskningsresultat inom elevhälsa  
V - reflektera över sin egen självkännedom och empatiska förmåga  
V - identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin 
kompetens 
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Kursöversikt 

 
Kursen ges vecka 36-44 och går således på halvfart. Kursen innefattas av två veckor 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) men är därutöver helt nätbaserad, vilket innebär att 
undervisning och seminarier sker via nätbaserade informations- och kommunikationsverktyg. 
Kursen är baserad på självständiga studier individuellt och i grupp.   
Vecka Aktiviteter Uppgifter och examination 
36 Kursintroduktion  

Resurstid mån. 31/8, kl. 13 
 
Föreläsningar enligt schemat 
 
Inspelade föreläsningar finns 
tillgängliga på Canvas 
 

Självständiga studier individuellt och i grupp  
 
 
 

37-40 
 

 
 

Självständiga studier individuellt och i grupp 
 

41-42 
 
 
43 
 
44 
 

VFU 
 
 
 
 
 
 

Bedömningssamtal VFU, v. 42 (bokning via lista i 
Canvas) 
 
Hemtentamen, tis. 20/10, kl. 13-17.45 
 
Inlämning Delexamination 1, mån. 26/10, kl. 12 
 
Examinationsseminarium tis. 27/10, kl. 13 
 
Inlämning delexamination 2, sön. 1/11, kl. 20.00 
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Kursens genomförande 

 
 
Pedagogisk grundsyn 
Under denna kurs är ambitionen att du utvecklar en förståelse och djupinlärning av kursens 
mål. Detta betyder att du ser samband mellan begrepp och fenomen som studeras. Ett djup 
inriktat lärande stimuleras av egen aktivitet, i interaktion med andra samt med anknytning till 
din tidigare kunskap och erfarenhet. Klimatet ska präglas av en tillåtande attityd för olika 
åsikter - så att trygghet skapas i gruppen. Vår roll som lärare är att skapa en inlärningsmiljö 
med klara mål, god undervisning och studieuppgifter som stimulerar dig och gör det intressant 
för dig att lära dig stoffet. En förtroendefull relation mellan dig som student och oss som 
lärare är en förutsättning för att du ska våga ställa frågor och känna stöd i ditt lärande. I 
kursen sker lärandet enskilt eller i grupp med hjälp av litteraturstudier, föreläsningar, 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studieuppgifter och seminarier (se beskrivning nedan). 
För att stödja er i er lärande process kommer ni att få feedback på inlämnade uppgifter från 
kursansvarig lärare. 
 
Introduktion 
Kursintroduktion finns tillgänglig i Canvas som inspelning före kursstart som är måndag den 
31/8. Samma dag erbjuds ni resurstid för frågor och genomgång av kursen. Detta sker via 
Zoom och länk finner ni i Canvas i mappen Kursintroduktion. Kursplanen är ett 
värdedokument som ger dig en övergripande bild av kursen. Studiehandledningen är ett 
redskap du har som stöd att genomföra kursen och nå målet med kursen.  
 
Föreläsningar 
Föreläsningar erbjuds inom valda moment i kursen. Dessa ges via Zoom eller som inspelade 
föreläsningar. Åhörarkopior och de inspelade föreläsningarna finns i Canvas. 
 
Enheter 
Syftet med att arbeta i enheter är att ge stöd till dig att nå kursens mål. I denna kurs har ni fyra 
enheter: 1) Elever i behov av särskilt stöd och professionsetik, 2) Patientsäkerhet och 
förbättringskunskap inom elevhälsan, 3) Hälsofrämjande och förebyggande arbete inom 
skolhälsovård/elevhälsa och 4) Ledarskap och samverkan. Enheterna beskrivs närmare i 
bilagor i slutet av studiehandledningen. Ni arbetar individuellt och i grupp och 
gruppindelningar kommer att finnas i Canvas.  
 
Examination  
Examination av kursen sker i flera delar enligt kursplan. Examinationen syftar till att 
utvärdera att du nått kursens mål.  
 
Plagiat 
Inlämningsuppgifter/rapporter/hemtentamen granskas gällande plagiat med 
plagiatkontrollverktyg Urkund. Var noggrann med att ta del av informationen via 
nedanstående länk där du också får tips om hur du undviker plagiat: 
https://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter/Fusk-och-plagiat-
1.82281  

https://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter/Fusk-och-plagiat-1.82281
https://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter/Fusk-och-plagiat-1.82281
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Kursvärdering  
Dina synpunkter är viktiga för att kursen ska kunna utvecklas och det är därför mycket 
värdefullt att du lämnar in en utvärdering på kursen som sker i slutet av kursen.  
 
Litteratur

 
Kurslitteratur 
 
Carlsson Kendall, G. (senaste upplagan). Elever med neuropsykiatriska svårigheter – vad gör 
vi och varför? Lund: Studentlitteratur 

Clausson, E.K., & Morberg, S. (Red.). (senaste upplagan). Skolsköterskans hälsofrämjande 
arbete. Lund: Studentlitteratur 

*Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H. & Öhlén, J. (senaste 
upplagan). Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans 
specialistområden. Lund: Studentlitteratur. 

Heise Löwgren, C. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok för personal inom hälso- och 
sjukvården. Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan hämtas via nätet) 

*Fossum, B. (Red.). (senaste upplagan). Kommunikation, samtal och bemötande. Lund: 
Studentlitteratur. 

*Lundin, K., & Sandström, B. (senaste upplagan). Ledarskap inom vård och omsorg. (2:a rev. 
uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket/Socialstyrelsen (senaste versionen). Vägledning för elevhälsa. Stockholm: 
Socialstyrelsen. (elektronisk resurs) 

*Litteraturen har använts i tidigare kurser 

 

Artiklar och rapporter 

Litteratur med fokus på profession, etik och värdegrund: 
Kangasniemi, M., Pakkanen, P., & Korhonen, A. (2015). Professional ethics  
 in nursing: an integrative review. Journal of Advanced Nursing, 71(8), 1744–1757. 
 doi: 10.1111/jan.12619 
 
Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening (2016). Kompetensbeskrivning 

för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats, EMI. Finns elektroniskt tillgänglig i fulltext.  
 
Litteratur med fokus på hälsofrämjande arbete och elevers hälsa: 
Eriksson, U., Hochwälder, J., Carlsun, Å., & Sellström, E. (2012). Health outcomes among Swedish 

children: the role of social capital in the family, school and neighborhood. Acta Pediatrica, 101, 
513-517. 

 
Socialstyrelsen (2014). Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och 
sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Finns elektroniskt tillgänglig 
i fulltext. 
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Litteratur med fokus på ledarskap i omvårdnad: 
Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Teamarbete och förbättringskunskap, två kärnkompetenser för 

god och säker vård. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet. Finns 
elektroniskt tillgänglig i fulltext. 

 
Litteratur med fokus på kvalitativ metod: 
Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. 

NursingPlus Open, 2, 8-14.  
 
Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 

procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 105-112. 
 
Lagar, författningar och allmänna råd 
Aktuella lagar och författningar inom elevhälsa hämtar du via www.sos.se  
 
Barnkonventionen som svenska lag. Information via https://www.regeringen.se/regeringens-

politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/  
 
 
Examination 

 
Delexamination 1 - Elever i behov av särskilt stöd och 
professionsetik (1.0 hp) 
 
Delexamination 1, finns beskriven under Enhet 1 i bilaga 1. Följ instruktionerna enligt 
beskrivningen. Inlämningstider och seminarietider framkommer i bilagan samt kursöversikten 
ovan. Bedömningskriterier finner du i bilaga 5. 
 

 
Delexamination 2 – Patientsäkerhet och förbättringskunskap 
inom elevhälsan (1.5 hp) 
 
Delexamination 2 finns beskriven under Enhet 2 i bilaga 2. Följ instruktionerna enligt 
beskrivningen. Inlämning sker enligt information på bilagan, samt kursöversikten ovan. 
Bedömningskriterier finner du i Bilaga 6. 

 
Delexamination 3 – Verksamhetsförlagd utbildning (3 hp) 
 
Under två veckor (v. 41 och v. 42) genomför du VFU på en skola med skolsköterskan som din 
handledare. Du följer hen i dennes dagliga arbete. 
 
Inför din VFU tar du kontakt med din handledare för att bestämma tid och informera om 
kursens mål. Tid på VFU ska vara minst 32 timmar/vecka. I slutet av första veckan håller du 
tillsammans med din handledare ett samtal som utgår från bedömningsinstrumentet. Syftet är 
att tillsammans med handledare diskutera styrkor och vad du kan utveckla under resten av 
VFUn.  
 

http://www.sos.se/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/
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Avslutande bedömningsdiskussion sker i trepart mellan dig som student, yrkeshandledare och 
examinerande lärare. I samtalet skall du argumentera för din självskattning gällande förmågor 
och färdigheter utifrån kursens mål och det ska tydligt framgå hur du integrerar teori med 
praktiskt handlande. Bedömningssamtalet utgår från exempel av situationer från VFUn.  
 
Förberedelser inför bedömningsdiskussion 
 Du som student förbereder samtalet enskilt och utför en självskattning enskilt 
som utgår från omvårdnadssituationer/patientsituationer du varit med om under VFU.  
 Handledaren förbereder samtalet genom att utföra en egen bedömning innan 
samtalet sker, dvs. studenten är inte med i den diskussionen, angående din uppfattning om 
studentens utveckling mot yrkesprofessionen och hur kursens mål har uppnåtts. Handledaren 
ger exempel som stödjer ställningstagandet.   
 Lärarens roll är att utifrån studentens redogörelse ställa frågor som 
komplettering för den slutliga bedömningen. 
 Tid för den avslutande bedömningsdiskussionen är 30-60 minuter.  
 Ifyllt signerat bedömningsunderlag med en sammanfattande bedömning skickas 
till examinerande lärare efter det avslutande bedömningssamtalet. 
 
Betygskriterier för Delexamination 3 - Verksamhetsförlagd utbildning 3 hp 
För betyget Godkänd:  
Ska studenten uppnå färdigheter och förmågor som befinner sig på god måluppfyllelse, samt 
att nedanstående kriterier uppnås: 

- argumentera för ett etiskt förhållningssätt inom professionen  
- beskriva och analysera orsaker som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos elever och 
dennes familj ur genus och kulturella aspekter  
- identifiera och analysera betydelsen av den fysiska, psykiska och sociala miljön för 
elevers hälsa och lärande  
- beskriva och reflektera över medicinska och omvårdnadsmässiga ställningstaganden 
angående vaccinationer  
- analysera och reflektera över komplexa situationer relaterade till elever i behov av 
särskilt stöd 
- identifiera behov av förbättringar för en trygg och säker elevhälsa  
- identifiera behov av ledarskap och samverkan i tvärprofessionella team  
- tillämpa aktuella lagar och författningar inom elevhälsa  
- reflektera över dokumentation av vård och omvårdnad inom elevhälsa  
- reflektera över sin egen självkännedom och empatiska förmåga  
- identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin 
kompetens 
 

 
Delexamination 4 - Individuell skriftlig tentamen (2 hp) 
 
Den individuella skriftliga tentamen utgörs av en hemtentamen enligt nedanstående 
beskrivning.  
 
Tillvägagångssätt: 

• Tentamen öppnas via Canvas och hålls öppen under 8 timmar, vecka 43 tisdag 20/10 
kl. 13.00–17.45. Under tentamen har du kurslitteraturen tillgänglig. Det förutsätts att 
kurslitteraturen är väl bearbetad inför tentamen.  
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• Du kan nå en lärare mellan kl.14.00–15.00 vid eventuella frågor via telefon. 
Telefonnummer framkommer i tentamens försättsblad. 

• Tentamen skall lämnas in via Canvas i avsedd mapp. Mappen stängs kl.18.00. 
Tentamen som inte är inlämnad inom avsedd tid, ingår inte i examinationen.  

• Varje tentamensfråga ska innehålla relevanta referenser i löpande text.   

 
Bedömning sker enligt betygsskala; underkänd, godkänd eller väl godkänd. 
 
Krav för G på tentamen:  
Att du besvarat alla delar av tentamen. 
Att du beskrivit din kunskap i ämnet genom att tydligt förklara och relatera ditt resonemang 
till relevanta begrepp och teorier.  
Att du i alla delar av hemtentamen har på ett tydligt sätt relaterat ditt resonemang till kursens 
litteratur.  
 
Krav för VG på tentamen: 
Att du uppfyllt kravet för G och dessutom uppfyllt följande kriterier: 
Att du visat förmåga att göra synteser, analyser och jämförelser samt visat förmåga att 
värdera, reflektera och kritiskt resonera. 
 
Feedback och besked: 
Feedback och besked om resultatet från hemtentamen ges senast 15 arbetsdagar efter 
tentamenstillfället. 
 
Kursbedömning  

 
 
Krav för Godkänd kurs är att du har:  
Bearbetat uppgifterna i enheterna enligt givna anvisningar 
Genomfört rapport med betyget godkänd (G) 
Genomfört seminarium med betyget godkänd (G)  
Uppnått god måluppfyllelse på VFU 
Skrivit individuell skriftlig tentamen med betyget godkänd (G) 
 
Krav för Väl Godkänd kurs är att du har:  
Bearbetat uppgifterna i enheterna enligt givna anvisningar 
Genomfört rapport med betyget väl godkänd (VG) 
Genomfört seminarium med betyget godkänd (G) 
Uppnått god måluppfyllelse på VFU 
Skrivit individuell skriftlig tentamen med betyget väl godkänd (VG) 
 
Omtentamen  

 
Omtentamen kommer att erbjudas vid nästa omtentamenstillfälle. Mer information om detta 
fås av kursansvarig.  
 
Lycka till! 
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      Bilaga 1 
Enhet 1 - Elever i behov av särskilt stöd och Professionsetik 
(Utgör delexamination 1) 
 
Enligt FN:s barnkonvention är det viktigt att bevara och förbättra verksamheter som ska 
tillgodose barns och ungdomars behov. Skolhälsovården har således ett viktigt uppdrag och är 
en resurs i skolan. Prioriterade arbetsområden bör enligt Socialstyrelsen (2014) vara elever 
med behov av särskilt stöd, elevers fysiska, psykiska och sociala miljö samt t ex 
livsstilsrelaterade hälsorisker.  
 
Begreppen profession och professionsetik används alltmer, fastän begreppen yrke och 
yrkesetik kan anses mer inarbetade i Sverige. Professionsetik handlar om vad yrkesmässig 
kompetens och identitet innebär etiskt för den enskilda och professionen och fokuserar utifrån 
ett etiskt perspektiv vad det innebär att arbeta med människor. Det är inte enbart yrkesmässiga 
ideologier, metoder, regler och riktlinjer som styr ett sådant arbete, utan även medmänsklighet 
hos den professionella (Christoffersen, 2017). Skolsköterskans arbete är självständigt och 
förmågan att kunna arbeta oberoende utan daglig kontakt med kollegor i det team man tillhör, 
ställer höga krav och kan också ibland vara betungande.  
 
Syftet med denna delexamination är att du genom studier individuellt och i grupp ökar din 
förståelse för och förmåga att kunna reflektera över komplexa situationer relaterade till 
elevers behov av särskilt stöd. Därtill är syftet att du reflekterar över betydelsen av 
professionsetik i dessa möten/situationer. 
 
Som stöd för er inlärning kommer ni att ha kurslitteratur, föreläsningar, VFU och tidigare 
seminarium. Denna delexamination examineras därefter genom medverkan på ett 
examinationsseminarium den 27/10 (se information nedan).  
 
Förberedelse inför seminarium:  
Egna studier 
Studera kurslitteraturen gällande elever i behov av särskilt stöd. 
Skriv ner dina reflektioner utifrån nedanstående frågeställningar. Tänk på att 
frågeställningarna är övergripande, det kan således finnas aspekter i varje frågeställning som 
du kan behöva ta hänsyn till vid inläsning och reflektion: 

- Vilka kan orsakerna vara att elever är i behov av särskilt stöd under begränsad tid eller 
under längre tid?  

- Vilket ansvar har elevhälsan för att uppmärksamma, identifiera och stödja elever med 
behov av särskilt stöd? Vad innebär detta utifrån lagstiftning, samverkan, delaktighet 
gällande både eleven och dennes föräldrar.  

- Vilka metoder kan skolsköterskan använda för att stödja elever som är i behov av 
särskilt stöd? 

- Hur kan skolsköterskans kunskapssyn påverka mötet med övrig personal inom 
elevhälsa/andra instanser? 

- Vilka konsekvenser kan det ge? 
- Hur skulle du/ni som skolsköterska agera i dessa situationer? 
- Relatera ert resonemang ovan till ett professionsetiskt förhållningssätt. 
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Forts. Bilaga 1 
Arbete i basgruppen 

- Diskutera gemensamt era reflektioner utifrån ovanstående 
- Gå in i Canvas i mappen för Enhet 1, och se vilket ert tilldelade område är. 
- Fördjupa er i detta område och ta gärna stöd från ovanstående frågeställningar samt 

era egna reflektioner, liksom föreläsning/ar. 
 

 
Förberedelse inför examinationsseminarium 27/10: 

- Förbered en kortfattad Power Point presentation baserat på tilldelat område, med 
hänvisning till kursens litteratur samt till minst en artikel som ni sökt via databaserna 
och som har relevans för ert valda område. Ett tips är att ni lägger in referenslista sist i 
er presentation. 

- Förbered också 2-3 frågeställningar med utgångspunkt i ert tilldelade område som ni 
vill lyfta till diskussion under seminariet och som grundar sig i ert tilldelade område. 

- Lägg in er presentation och era frågeställningar i avsedd mapp i Canvas enligt nedan:  
Inlämning Canvas mappen Delexamination 1, senast måndag 26/10-20, kl. 12 

- Ta del av de andra gruppernas presentationer och frågeställningar. 
 
Examinationsseminarium 
Under seminariet medverkar skolsköterska Ewa Vikermo Rajala och kursansvarig lärare. Er 
uppgift i basgruppen är att presentera er Power Point samt därefter diskutera era 
frågeställningar med övriga grupper, Ewa och kursansvarig lärare. Ni har 30 
minuter/basgrupp för presentation och diskussion och respektive grupp förväntas ansvara för 
tiden och tillhörande diskussion. Viktigt att var och en av deltagarna i basgruppen är aktiva 
under presentation och diskussion av egna området men också de andra gruppernas områden.  
 
Kriterier för bedömning av delexamination finner du i Bilaga 5.  
 
Feedback och besked: 
Feedback och bedömning ges skriftligt efter seminariet.  



 14 

 
      Bilaga 2 
Enhet 2 - Patientsäkerhet och förbättringskunskap inom 
elevhälsan (Utgör Delexamination 2) 
 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) är elevhälsans uppdrag att bidra till att skapa en miljö som 
främjar elevers lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska således stödja elevernas 
utveckling mot utbildningens mål. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är målet 
för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. För 
skolsköterskors uppdrag innebär detta att elevernas hälsa ska ligga i fokus, inte enbart under 
skoltid utan i ett livsperspektiv (Socialstyrelsen, 2016). Hälso- och sjukvårdspersonal är också 
skyldig att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls (SFS 2010:659). Skolsköterskors 
uppdrag regleras av båda ovanstående organisationer; skollagen (2010:800) och hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30). För att skolsköterskor ska kunna möta kraven på en god vård 
måste de ständigt förbättra kvaliteten i sitt arbete och medverka vid utveckling av 
verksamheten.  
 
Uppgift  
Syftet med uppgiften är att planera ett förbättringsarbete inom elevhälsan. Presentation av 
planen görs i en rapport. I denna uppgift arbetar ni i par om två studenter.  
 
Egna studier 

- Studera kurslitteraturen med fokus på patientsäkerhet och förbättringskunskap.  
- Lyssna till de inspelade föreläsningarna som finns tillgängliga via Canvas.  
- Samtala med era handledare under första veckan av VFU och berätta om denna 

uppgift samt om denne har förslag på områden som hen ser som möjliga 
förbättringsområden för att säkerställa en trygg och säker vård och omvårdnad till 
eleverna. Fråga också om du kan genomföra en intervju med handledaren efter att ni 
formulerat ett syfte för just er rapport.  

- Baserat på era respektive samtal med handledare väljer ni ett område att fokusera på 
att ge förslag på förbättringsarbete.  

- Inhämta informerat samtycke från handledarna för en intervju. Glöm inte att fråga om 
lov att spela in intervjun. Informera om att data endast kommer att användas för denna 
uppgift och att all data kommer att förstöras och likaså den inspelade intervjun när 
uppgiften är avslutad. Intervjutiden ska vara cirka 8-15 minuter.    

- Transkribera varsin intervjun ordagrant. 
- Analysera därefter de transkriberade intervjuerna med kvalitativ innehållsanalys.  

 
Rapportens utformning 
Bakgrund (ca ½ sida) 

- Inled med att kort beskriva bakgrunden till problemområdet och varför det valda 
området anses viktigt att utveckla/förbättra. Förbättrings- utvecklingsidén skall 
anknytas till kurslitteratur om förbättringsarbete, kvalitetsutveckling, patientsäkerhet, 
lagar och författningar samt till den verksamhet problemet hör hemma i. Det skall 
klart framgå vad som är hämtat från litteraturen och vad som är författarens egna 
tankegångar. Avsnittet ska logiskt leda fram till syftet. 

 
Syfte  - vad vill ni göra? 
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     Forts. Bilaga 2 
Mål  

- Formulera en tydlig och konkret målformulering. Vad vill ni uppnå med arbetet? 
 
Metod och resultat (ca ½-1 sida) 

- Beskriv kortfattat deltagare, datainsamling och analys med teoretisk anknytning till 
metodlitteratur. Beskriv resultatet i korthet. 

 
Planering av förbättringsarbetet (ca 1 sida)  

- Med utgångspunkt i ert resultat väljer ni ett förbättringsarbete att fokusera på. 
- Beskriv den kvalitetsutvecklings metod eller modell du valt att utgå från (t ex. Nolans 

modell, PDSA, Genombrottsmetoden m.fl.). Förankra resonemanget till 
kurslitteraturen.  

- Redogör därefter för planering av förbättrings- och utvecklingsarbetet. Beskriv 
mätmetoder och hur dessa kommer att presentera och visualisera de mätningar som 
görs under processen. Beskriv hur planering av förbättringsarbetet kommer att 
utvärderas. 

 
Diskussion angående betydelsen (ca ½ sida) 

- Diskutera vilken betydelse utvecklings- förbättringsarbetet kan få för 
omvårdnaden/vården inom elevhälsa. 

  
Rapportens alla delar förutom resultat delen ska ha en teoretisk förankring till relevant 
kurslitteratur samt eventuell övrig litteratur.  
 
Rapportens formalia 
Teckensnitt Times New Roman, 12 
1,5 radavstånd 
Logisk struktur med försättsblad och rubriksättning  
Vetenskapligt språkbruk  
Referensteknik och referenslista enligt APA (se Canvas) 
Max 4 sidor exkl. försättsblad och referenslista 
 
Plagiatkontroll genomförs på inlämnad rapport 
 
Inlämning via Canvas i mappen ”Delexamination 2”, 1/11-20, kl. 20. 
 
Feedback och besked 
Feedback och besked om resultatet från rapporten ges senast 15 arbetsdagar efter 
inlämningsdatum. Kriterier för bedömning av delexamination finner du i Bilaga 6.  
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      Bilaga 3 
Enhet 3- Hälsofrämjande och förebyggande arbete inom elevhälsa 
 
Hälsofrämjande insatser innebär att arbeta med friskfaktorer för att uppnå generella 
hälsovinster (Skolverket/Socialstyrelsen, 2016). Hälsofrämjande omvårdnad innebär att 
människor är kapabla till hälsa och välbefinnande oavsett sjukdom och ohälsotillstånd. 
Förhållningssättet vid hälsofrämjande insatser ska utgå från dialog, delaktighet och jämlikhet i 
mötet med personen. Inom elevhälsan är det viktigt att eleven blir sedd och förstådd som en 
unik person med individuella behov, värderingar och förväntningar. Eleven är själv expert på 
sin egen ohälsa och har också den bästa kunskapen om sin kropp vilket förutsätter att denne 
görs delaktig i dialog med t ex skolsköterskan (Svensk sjuksköterskeförening, [SSF], 2010). 
Förebyggande insatser har ett specifikt problemområde i fokus och tenderar att bli mer 
uppdelat i enskilda åtgärder (Skolverket/Socialstyrelsen, 2016). Enligt WHO (2009) innebär 
inte sjukdomsförebyggande arbete att enbart förebygga sjukdom, utan också att hindra 
utbredning av sjukdomar och minska redan uppkomna konsekvenser av dem. Omvårdnad 
inom elevhälsan innefattar både hälsofrämjande insatser och förebyggande insatser och 
skolsköterskan ska på ett systematiskt och målinriktat sätt kunna utföra 
sjukdomsförebyggande insatser för elevers hälsa. 
 
Syftet med uppgiften är att du reflekterar över orsaker som främjar hälsa och förebygger 
ohälsa hos elever. Därtill ska du genom studier individuellt och i grupp, fördjupa kunskaperna 
med stöd av litteratur samt resonera kring betydelsen av insatser från elevhälsan relaterat till 
hälsa/ohälsa. Uppgiften ska inte lämnas in utan har till syfte att stödja dig i din inlärning och 
förberedelse inför hemtentamen. 
 
Förslag till arbetsgång: 
Studera självständigt kurslitteraturen gällande orsaker till hälsa/ohälsa hos elever, hur ohälsa 
främjas och vilka insatser elevhälsan kan göra för att främja hälsa/förebygga ohälsa. Diskutera 
därefter i din basgrupp, ta då gärna stöd av nedanstående frågeställningar. Besvara 
frågeställningarna genom att relatera ditt resonemang till kursens litteratur och ev. annan 
litteratur.  

 
Förslag till frågeställningar att utgå från: 

- Reflektera över begreppen hälsofrämjande respektive förebyggande och beskriv 
därefter vad som utgör hälsofrämjande faktorer respektive faktorer som förebygger 
ohälsa hos eleven och dennes familj 

- Reflektera över betydelsen av genus, jämställdhet och kultur i skolsköterskans 
hälsofrämjande arbete 

- Identifiera och analysera betydelsen av miljön för elevers hälsa och lärande med fokus 
på den fysiska, psykiska och sociala miljön 

- Beskriv betydelsen av hälsobesök för att följa upp elevers utveckling och identifiera 
tecken på ohälsa/sjukdom och avvikelser i utvecklingen hos elever 

- Beskriv innehållet i de årsklassrelaterade hälsobesöken och skolsköterskans roll i 
dessa, samt hur dessa dokumenteras 

- Beskriv och analysera betydelsen av de öppna mottagningarna inom skolhälsovården 
för elevers hälsa och lärande 

- Resonera hur aktuella lagar och författningar kan tillämpas i relation till ovanstående 
frågeställningar 
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      Bilaga 4 
Enhet 4 – Ledarskap och samverkan 
 
Skolsköterskan ska samverka med andra professioner inom elevhälsan, såsom t ex skolläkare, 
kurator, psykolog och specialpedagoger. De ska därtill samverka även med rektor, lärare och 
övrig personal för att elever ska få det stöd de behöver för att nå utbildningens mål. I 
skolsköterskans uppdrag ingår även att samverka med andra professionella utanför skolan, 
såsom t ex personal inom barnhälsovård, vårdcentraler och socialförvaltning. Detta ställer 
stora krav på att kunna arbeta självständigt och kunna fatta egna beslut samt vara väl 
förankrad och trygg i sitt eget kunskapsområde (Morberg, 2012). Förutom ett 
samverkansansvar har skolsköterskan ett ledarskapsansvar utifrån den ställning denne har i 
organisationen (Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
Kurslitteraturen ger dig möjlighet att studera ledarskapsteoretiska utgångspunkter, att leda 
omvårdnadsarbete, vikten av teamarbete och konflikthantering (Lundin & Sandström, 2015).   
 
Uppgift 
Syftet med uppgiften är att du ska fördjupa dina kunskaper om betydelsen av ledarskap och 
samverkan i skolsköterskans profession. Syftet är också att du ska reflektera över din egen 
kunskapssyn och förstå vad detta kan innebära i mötet med annan personal inom elevhälsan 
och andra instanser. Uppgiften ska inte lämnas in utan har till syfte att stödja dig i din 
inlärning och förberedelse inför hemtentamen. 
 
Tillvägagångssätt  
Egna studier 
Studera kurslitteraturen gällande ledarskap och samverkan.  
Skriv ner dina reflektioner utifrån nedanstående punkter. Utgå från din erfarenhetsbaserade 
kunskap:  
– Vilka olika ledarstilar har du mött i din yrkesutövning? 
– Vilken erfarenhet har du av dessa? 
– Din syn på teamarbete och ledarskap 
– Din erfarenhet av konfliktlösning från tidigare arbetsplatser 
 
Arbete i basgruppen 
Jämför och diskutera dina egna reflektioner och erfarenheter utifrån punkterna ovan 
tillsammans i din basgrupp. 
-Likheter och skillnader mellan er erfarenhetsbaserade kunskap och litteraturen 
-Vad kan ni enas om i gruppen med utgångspunkt från era reflektioner och litteraturen? 
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      Bilaga 5 
Kriterier för bedömning av delexamination 1 (1.0 hp) 
Kriterier  Uppfyller ej Uppfyller i ringa 

utsträckning 
Uppfyller i god 
utsträckning 

Att du under seminariet har 
visat förmåga att kunna 
presentera, diskutera och 
reflektera kring komplexa 
situationer relaterade till 
elever med behov av särskilt 
stöd 

   

Att du vid seminariet visat 
förmåga att självständigt 
kunna redovisa ert valda 
område samt  

   

Att du i diskussionen visat 
förmåga att i ditt resonemang 
relatera till kurslitteratur. 

   

Att du visat förmåga att 
kritiskt granska och värdera 
forskningsresultat inom 
elevhälsa 

   

Att du varit väl förberedd och 
aktivt deltagande under hela 
seminariet 

   

 
Bedömning sker enligt betygsskala; underkänd och godkänd 
 
För betyget G, ska samtliga kriterier uppfyllas i god utsträckning.  
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      Bilaga 6 

Kriterier för bedömning av delexamination 2 (1.5 hp) 
Kriterier Uppfyller ej Uppfyller i 

ringa 
utsträckning 

Uppfyller i 
god 
utsträckning 

Uppfyller i 
mycket god 
utsträckning 

Att det i rapporten finns en 
tydlig beskrivning och ett 
resonemang utifrån 
begrepp/frågeställningar 
enligt anvisningarna. 

    

Att du visat förmåga att 
kunna tillämpa kvalitativa 
metoder för datainsamling 
och analys 

    

Att du visat förmåga att 
kunna tillämpa lagar och 
författningar av relevans 
genom att anknyta dem till 
rapportens innehåll 

    

Att alla delar enligt 
anvisningarna är 
inkluderade och bearbetade 
i rapporten 

    

Att det i rapportens alla 
delar finns en förankring i 
kursens litteratur. 

    

Att rapporten är skriven 
med ett vetenskapligt 
språk, som innefattar ett 
gott språkbruk och en god 
referensteknik.  

   
 

 

 
Bedömning sker enligt betygsskala; underkänd, godkänd och väl godkänd 
 
För betyget G, ska samtliga kriterier uppfyllas i god utsträckning.  
För betyget VG, ska samtliga kriterier uppfyllas i mycket god utsträckning.  
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