
UTVÄRDERING AV SKOLHÄLSOVÅRDEN Våren 2018



Enkäten skickades via Helmi till vårdnadshavarna i maj 2018

Två veckor tid att svara på enkäten

161 svar



85%

15%

93%

7%



TANKAR ANGÅENDE DEN OMFATTANDE 
HÄLSOGRANSKNINGEN

”Den är värdefull och likaså möjligheten för förälder att närvara”

”Skolläkaren frågade frågor men fick en känsla av att oberoende vad jag svarade 
så gick hon bara vidare. även om jag tyckte att frågorna jag eller mitt barn svarade 
på skulle ha kunnat diskuterats vidare” 

”Jättefint att läkaren hade svenska som modersmål och var dessutom kunnig”

”Bra att föräldern skall vara med”

”Bra med två besök, ett till hälsovårdare och ett till läkare, ger olika synvinkel och är 
en satsning och ger ordentligt med tid, att se eleven och familjen. Enkäten inför 
granskningen är bred och omfattande” 



”Funderar ifall det är nödvändigt att föräldrarna närvarar under läkargranskningen 
då det inte direkt är något speciellt. Läkaren kollar vissa grejer men ingenting aom
föräldrarna behövs till. Barnet har kontakt med hälsovårdaren sedan tidigare så 
torde vara helt okej”

”Läkaren skulle ha kunnat varit lite mera nogrannare och andvänt tiden bättre och 
hela tiden”

”Inte någon särskild nytta av den”

”Den har varit bra och lagom omfattande. Tagit upp viktiga saker rörande eleven” 











TANKAR, KOMMENTARER OCH ÖNSKEMÅL 
ANGÅENDE SKOLHÄLSOVÅRDEN

”Tack, tycker att ni har ett empatiskt och proffsigt grepp. Ni gör ett värdefullt jobb!” 

”Tack för ert genuina intresse för våra barn! Skolhälsovården är jätte viktig och
fungerar jätte bra!”

”Vi har varit väldigt nöjda med den service vi har fått”

”Kunde bättre ta hänsyn till problem”

”Har kanske inte riktigt någon klar bild av skolhälsovården, när och hur man kan
kontakta etc. Lite mer "marknadsföring" av vad ni gör till föräldrarna kanske? Och
hur man helst ska kontakta. Egna barn fått hjälp med små skavanker o huvudvärk mm 
- så det funkar nog helt tydligt i praktiken :)”



”Synd att skolhälsovårdaren inte finns på plats alla dagar”

2Som utvecklingsförslag kunde helmi-meddelenaden svaras på snabbare, eller så 
borde det finnas en annan kanal, förutom att ringa”

”Kunde bättre ta hänsyn till problem”


