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School health professionals’ experiences of health promotive interventions with a 
physiotherapeutic perspective in a Swedish school context - a qualitative study 
 
Du tillfrågas om deltagande i ovanstående intervjustudie.  
 
Studier visar på att barn och unga är mer stillasittande och detta ses som en riskfaktor för att utveckla 
hälsorelaterade besvär och sjukdomar. Det finns evidens för att skolmiljön fyller en viktig roll i det 
hälsopromotiva arbetet och att det är framgångsrikt att arbeta tvärprofessionellt. 
Fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar med hälsopromotion inom många olika verksamheter t ex hälso- 
och sjukvården, men är en ovanlig yrkesgrupp i skolan.  
 
Syftet med studien är att undersöka skolpersonals erfarenheter av hälsofrämjande interventioner med ett 
fysioterapeutiskt perspektiv.  
 
Studien är en kvalitativ intervjustudie där jag skulle vilja göra en intervju med Dig. Intervjun kommer 
handla om dina erfarenheter med hälsopromotion i grundskolan i egenskap av alt tillsammans med 
sjukgymnast/fysioterapeut. Den beräknas ta cirka 60 min och genomförs av Anna Rönnefeldt. Jag 
erbjuder plats för intervjun alternativt att Du själv föreslår plats. Om inte det är möjligt kan intervjun 
genomföras med hjälp av Skype for Business. 
  
Med Din tillåtelse vill jag gärna spela in intervjun. Inspelningen och annat insamlat material kommer att 
förvaras inlåst och förstöras när studien slutförts. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att du behöver ange varför. Den 
information Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, och förvaras inlåst på ett separat USB-minne  så 
att inte någon obehörig får tillgång till den. Resultatet kommer att redovisas så att ingen enskild individ kan 
identifieras. 
 
Om Du vill delta ber jag Dig underteckna samtyckesblanketten och skicka tillbaka den i bifogat 
förfrankerade svarskuvert till …..  senast  …. datum.  
 
Studien ingår som ett examensarbete i masterprogrammet för Medical Science vid Lunds universitet. 
Studien kan komma att publiceras. 
 
 
Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna mig eller min handledare.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Anna Rönnefeldt 
Leg fysioterapeut 
Studerande på masterprogrammet i 
Medical Science 
e-post: an6700ro-s@student.lu.se 
 

 Handledare 
Catharina Sjödahl Hammarlund 
Docent 
Inst för Hälsovetenskaper 
e-post: catharina.sjodahl_hammarlund@ 
med.lu.se  
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Samtyckesblankett       
 
 
 
Jag har tagit del av informationen om School health professionals’ experiences of health promotive 
interventions with a physiotherapeutic perspective in a Swedish school context - a qualitative study  
 
Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när som helst 
utan att behöva ange orsak.  
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien. 
 
 

 
 
Underskrift av studiedeltagare 
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Ort, datum 
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Underskrift  
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Telefonnummer 
 

 
 
Underskrift av student 
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Ort, datum 
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Underskrift 
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Telefonnummer 
 

 


