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Mellor, G., & St. 
John, W. (2007). 
 
Occupational health 
nurses' perceptions of 
their current and 
future roles. 
 
Journal of Advanced 
Nursing, 58(6) 
 
Australia 
 

Studiens syfte var 
att undersöka vad 
australiensiska 
företagssköterskor 
hade för 
uppfattningar om 
deras nuvarande 
och framtida roller. 

En kvantitativ studie med deskriptiv design.  
Population: 93 företagssköterskor. som var medlemmar av det 
Australiensiska College of Occupational Health Nurses.  
Inklusionskriterier:  
Företagssköterskor som var medlemmar i Australiensiska College 
of Occupational Health Nurses.  
Exklusionskrieterier: 
Ej tydligt angivna.  
Urvalsförfarande: Forskaren mejlade frågeformulären till 416 
medlemmar av det Australiensiska College of Occupational 
Health Nurses. 160 av dessa svarsformulär återsändes. 100 var 
komplett ifyllda men endast 93 stycken (22%) kunde slutligen 
användas för analysen. Medlemmarna i ACOHN valdes eftersom 
de representerar en betydande del av företagssköterskor i 
Australien.  
Beskrivning av studiegrupp: 93 företagssköterskor som var 
medlemmar av det Australiensiska College of Occupational 
Health Nurses.  
Datainsamlingsmetod: Ett frågeformulär med 22 frågor vilka 
återspeglar företagssköterskors praktiska yrkesroller. Tjugo 
stycken av frågorna baserades på verksamhetsförklaringar efter en 
studie av Lusk vilka även tidigare har använts i andra studier som 
velat identifiera yrkesverksamheten ”Health Nursing”. De två 
sista frågorna var hämtade från ACOHN competency standards.  
Analysmetod: Data analyserades med hjälp av statistiska 
analyser.  
 

91,4 % = Grad I 
-hög kvalité 
 
Styrka: 
Studiens resultat 
liknar tidigare 
studier som 
gjorts med 
samma syfte. 
Deltagarna var 
välutbildade och 
erfarna FSK:or.  
 
Svaghet: 
Lågt svars-
deltagande. 
Eftersom en del 
av frågorna 
handlade om 
framtiden kan 
deltagarna 
endast spekulera 
i vad som ska 
hända.  
 

För närvarande deltar 
australiska företagssköterskor i 
traditionell 
kurativ vård och ett 
framväxande hälsofrämjande 
(wellness) arbetssätt, och 
forskning. Men den 
traditionella verksamheten 
dominerar fortfarande. 
Deltagarna uppfattade att 
eftersom den framtida 
verksamheten relaterar till 
hälsofrämjande och (wellness) 
välmående, kommer 
forskningen att vara viktigt för 
deras yrkesutövande och att de 
kommer att behöva ägna mer 
tid åt det. 
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Naumanen-Tuomela, P. 
(2001a). 
 
Concept analysis of 
expertise of occupational 
health nurses applying 
Rodgers's evolutionary 
model. 
 
International Journal of 
Nursing Practice, 7(4) 
 
Finland 
 

Syftet med studien var att 
beskriva 
företagssköterskornas 
kompetens utifrån 
omvårdnadslitteratur inom 
företagshälsovård: 
1. Beskriva egenskaper, 
synonymer och relaterade 
föreställningar av begreppet 
kompetens inom omvårdnad 
inom företagshälsovård. 
2. Beskriva antecedenter och 
konsekvenser av 
expertområdet omvårdnad 
inom företagshälsovård.  
3. Beskriva förändringarna i 
företagssköterskornas 
sakkunskaper. 
4. Definiera 
företagssköterskornas 
kompetens.   
Analysen syftar till att 
identifiera de attribut, 
antecedenter, konsekvenser, 
referenser, synonymer och 
relaterade begrepp av 
intresse. 
 

Studien är en litteraturstudie med deskriptiv 
design. 
Population: 24 stycken vetenskapliga 
artiklar och en teori. 
Inklusionskriterier: 
Urvalskriterierna var vetenskapligt 
granskade forskningsartiklar med inriktning 
på omvårdnad inom företagshälsovården för 
perioden 1982-1998. 
Exklusionskrieterier: 
Ej tydligt angivna.  
Urvalsförfarande: 
Litteraturen för denna studie identifierades 
genom databaser med social- och 
vårdvetenskap. Kumulativ Index till vård- 
och hälsolitteratur (CINAHL) inom 
sammanhang i omvårdnad inom 
företagshälsovården.  Några hittades 
manuellt. Det slutliga urvalet bestod av 24 
vetenskapliga artiklar och en teori. 
Datainsamlingsmetod: Litteraturen för 
denna studie identifierades genom databaser 
med social- och omvårdnadsvetenskap. 
Kumulativ Index till vård- och 
hälsolitteratur (CINAHL). 
Analysmetod: 
Induktiv begreppsanalys. 

89,5 % = Grad I -
hög kvalité 
 
Styrka: 
Väl beskrivet 
tillvägagångssätt 
för studien.  
Uppgifterna kan 
ha berikats genom 
att välja litteratur 
från andra 
hälsorelaterade 
databaser än 
CINAHL.  
 
Svaghet:  
Få vetenskapliga 
studier som söktes 
i CINAHL svarade 
upp till 
författarens syfte.   
Exklusionskriterier 
ej tydligt angivna. 

Antecedens till företags-
sköterskans kompetens 
identifierades som kunskap 
och färdigheter, utbildning, 
erfarenhet, personliga 
egenskaper och 
arbetsrelaterade möjligheter. 
Företagssköterskornas arbete 
ansågs bidra till positiva 
konsekvenser såsom 
kostnadsbesparingar, sundare 
levnadsvanor, högre 
produktivitet, trivsel och 
livskvalitet hos de anställda 
samt förebyggande av 
arbetsrelaterade sjukdomar, 
skador och handikapp. 
Effekterna av kompetensen var 
ekonomiska och hälsomässiga 
fördelar.  
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Naumanen-Tuomela, P. 
(2001b). 
 
Finnish occupational health 
nurses' work and expertise: 
the clients' perspective. 
 
Journal of Advanced 
Nursing, 34(4) 
 
Finland 

Syftet med studien var att 
beskriva samt öka kunskapen 
om finska företags-
sköterskors arbete och 
kompetens utifrån 
klienternas/kundernas 
synvinkel. Det specifika 
syftet var att beskriva 
kundernas uppfattning om: 
 
· De funktioner och mest 
typiska egenskaper i 
företagssköterskornas arbete 
· Förutsättningar och effekter 
av företagssköterskornas 
arbete 
· Förändringar, 
utvecklingsområden och 
expertis i 
företagssköterskornas arbete. 
 

Intervjustudie med kvalitativ 
innehållsanalys. Deskriptiv design. 
Population: 
26 frivilliga kunder hos 2 olika 
företagshälsovårdsinrättningar. 
Inklusionskriterier: 
Klienter med mer eller mindre 
erfarenhet av företagshälsovård och 
företagssköterskor. 
Exklusionskrieterier: 
Ej specifikt angivet. 
Urvalsförfarande: 
Personlig förfrågan på en utav 
företagshälsovårdsinrättningarna och på 
den andra fick forskaren uppgifter av 
personalen om deltagare som ville delta 
i studien.  
Beskrivning av studiegrupp: 
20 kvinnor och 6 män i åldern 26 och 58 
år deltog. Medelåldern var 45 år. 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuerna vilka gjordes via telefon 
eller på företagshälsovårdens 
mottagning och spelades in. Frågorna 
bestod utav öppna frågor framtagna 
utifrån studiens syfte. 
Analysmetod: 
Data analyserades genom kvalitativ 
innehållsanalys. 

93,7 % = Grad I -hög 
kvalité 
 
Styrka:  
De flesta av 
deltagarna hade varit 
kunder hos samma 
FHV under en längre 
tid och de flesta hade 
stor erfarenhet av 
olika FSK:or. 
Forskaren var 
tillräckligt förtrogen i 
ämnet för att förstå 
fenomenet. Studien 
är triangulerad.   
Svaghet:  
De flesta av 
deltagarna var 
kvinnor. Några hade 
bara haft kontakt 
med FSK:a en enda 
gång. En del av de 
öppna frågorna var 
lite svårformulerade.  
Exklusionskriterier ej 
specifikt angivna. 

Företagssköterskornas arbete 
anses omfatta primärt och 
sekundärt hälsofrämjande 
arbete. De viktigaste 
egenskaperna man tycker att 
företagssköterskorna skall ha 
är en helhetssyn, vara 
kundinriktade, 
förtroendeingivande, kunna 
samverka och samarbeta. De 
behöver en omfattande 
kunskapsbas och praktiska 
färdigheter och vara 
tillmötesgående. De förväntas 
utveckla sin kompetens 
kontinuerligt bland annat 
genom att hålla sig á jour med 
de senaste forsningsresultaten. 
Dessutom var det önskvärt att 
de hade ett hälsosamt och 
friskt utseende.  
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Naumanen-Tuomela, P. 
(2001c). 
 
Occupational health nurses' 
work and expertise in 
Finland: occupational 
health nurses' perspective. 
 
Public Health Nursing, 
18(2) 
  
Finland 
 

Studiens syfte var att 
beskriva följande utifrån 
företagssköterskan arbete: 
1. Innehåll och egenskaper  
2. Vad som krävs i yrket 
3. Betydelsen av 
företagssköterskans arbete i 
förhållande till olika parter 
4. Områden som behöver 
utvecklas och förändras  
5. Företagssköterskans 
specialistområden  
 

Tvärsnittsstudie med kvalitativ ansats. 
Population: 20 företagssköterskor. 
Inklusionskriterier: 
Företagssköterskor. 
Exklusionskrieterier: 
Ej tydligt angivet.  
Urvalsförfarande: Personlig förfrågan från 
forskaren.  
Beskrivning av studiegrupp: Totalt 20 
kvinnliga företagssköterskor med 
medelåldern 45 år (range= 21- 61) deltog i 
studien. Samtliga hade arbetat som 
företagssköterskor i genomsnitt i 12 år. 13 
arbetade i Norra Karelen och 7 kom från 
Savolax i Finland. 
Datainsamlingsmetod: 
Ett frågeformulär med öppna teman med 
inriktning på studiens syfte skickades till 
studiens deltagande företagssköterskor per 
post tillsammans med instruktioner om vad 
de skulle skriva om. Data samlades sedan in 
via essäer vilka var handskrivna och 
återsända av de företagssköterskor som 
deltog i studien.  
Analysmetod: 
Data analyserades sedan utifrån syftet med 
kvalitativ innehållsanalys utifrån sju 
huvudkategorier med vardera tre eller fler 
underkategorier.  

87,5 % = Grad I -hög 
kvalité 
Styrka: 
Väl beskrivet 
tillvägagångssätt för 
studien. Deltagarna 
hade en omfattande 
erfarenhet i yrket 
som FHV. De fick 
lång tid på sig att 
besvara 
frågeformuläret och 
antas därför hunnit 
tänkt igenom sina 
svar. Deltagarna 
ansåg att frågorna 
var tydliga och 
begripliga. Insamlad 
data var tillräcklig. 
Svaghet:  
Deltagarna var 
väldigt upptagna och 
det tog dem lång tid 
att besvara de öppna 
frågorna och vissa av 
dem skrev bara korta 
anteckningar.   
Exklusionskriterier ej 
tyligt angivna. 

Studien visade på att arbetet som 
företagssköterska kräver en 
tvärvetenskaplig kunskapsbas, 
yrkeserfarenhet, en del 
personaliga egenskaper och vissa 
andra funktioner. Resultatet av 
företagssköterskans 
hälsofrämjande arbete ansågs 
bidra till en förbättrad hälsa och 
hälsovanor hos arbetstagare, 
högre produktivitet för 
arbetsgivarna samt för 
företagshälsovården och 
besparingar för hälso- och 
sjukvården. Den mest betydande 
förändringen av yrket som skett 
under de sista 20 åren har varit 
från en individuell- och medicinsk 
inriktning till att mer fokusera på 
hälsofrämjande arbete, 
arbetsgemenskap och omvårdnad.  
Kompetensen bör bibehållas och 
utvecklas genom kontinuerlig 
utbildning.   
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Naumanen, P. 
(2006b).  
 
The health promotion 
of aging workers from 
the perspective of 
occupational health 
professionals. 
 
Public Health 
Nursing, 23(1) 
  
Finland 

Syftet var att beskriva följande 
utifrån äldre arbetstagares 
perspektiv:  
(1) den kvalitativa definitionen 
av äldre arbetstagare (>45 år),  
(2) den kvalitativa definitionen 
av hälsofrämjande av äldre 
arbetstagare,  
(3) beskrivning av individuella 
hälsofrämjande faktorer för 
äldre arbetstagare,  
(4) beskrivning av 
hälsofrämjande faktorer på 
arbetsplatsen i förhållande till 
äldre 
arbetare,  
(5) en beskrivning av 
hälsofrämjande faktorer inom 
företagshälsovården för äldre 
arbetstagare,  
(6) beskrivning av de 
samarbetspartners som deltar i 
det hälsofrämjande arbetet och  
(7) beskrivningen av 
effekterna av hälsofrämjande 
arbete beträffande äldre 
arbetstagare som presenteras 
kvantitativt i procent.

Studiens design är en tvärsnittsstudie med kvalitativ 
ansats. 
Population: 
16 stycken deltagare som arbetar inom 
företagshälsovård. Av dessa var totalt 10 
företagssköterskor.  
Inklusionskriterier: 
Personal inom företagshälsovård som deltog i ett 
hälsofrämjande projekt för äldre arbetstagare.  
Exklusionskrieterier: 
Ej specifikt angivet. 
Urvalsförfarande: Strategiskt urval. 
Beskrivning av studiegrupp: 10 företagssköterskor, 
tre läkare, en psykolog, en sjukgymnast och en 
assistent som samtliga deltog i hälsofrämjande 
projekt för äldre arbetstagare i Norra Karelen i 
Finland. Medelåldern på deltagarna var 45,6 år 
(intervall 32-55 år). Tre av deltagarna var män. 
Datainsamlingsmetod: Ett frågeformulär med öppna 
frågor skickades via e-post till personal inom 
företagshälsovård. De insamlade uppgifterna bestod 
av 10 essäer på totalt 51 sidor som var individuellt 
(eller i par) besvarade.  
Analysmetod: Data analyserades kvalitativt med 
innehållanalys.  

95,8 % = Grad I -hög 
kvalité 
Styrka: 
Väl beskrivet 
tillvägagångssätt för 
studien. Deltagarna var 
erfarna i yrket och 
representerade olika 
FHV-enheter. 
Tillräckligt med 
uppgifter samlades in 
för analysen. Studiens 
resultat liknade 
tidigare studier som 
gjorts.  
Svaghet: 
Två grupper skrev 
mycket korta essäer 
vilket kan försvaga 
kvalitén på 
uppgifterna. 
Exklusionskriterier ej 
tydligt angivna. 

Majoriteten av deltagarna 
i studien uppgav att 
hälsovanor, enskilda 
arrangemang på 
arbetsplatsen, en god 
arbetsmiljö, 
hälsokontroller, 
rådgivning och tillgång 
till omvårdnad var viktiga 
hälsofrämjande faktorer. 
Förbättrad hälsa, 
arbetstillfredsställelse och 
att motivation av 
arbetstagarna var de 
faktorer man ansåg som 
inverkade 
hälsofrämjande. 
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Naumanen, P. 
(2007). 
 
The expertise of 
Finnish occupational 
health nurses. 
 
Nursing & Health 
Sciences, 9(2) 
 
Finland 
 

Syftet med denna 
kvantitativa studie 
var att beskriva 
företagssköterskor
s egen syn på sin 
verksamhet, 
liksom funktioner, 
förutsättningar 
och fördelar med 
deras expertis. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie.  
Population: 373 företagssköterskor. 
Inklusionskriterier: Att de var företagssköterskor som 
arbetade i företagshälsovård eller hälso- och sjukvården.  
Exklusionskrieterier: 
Ej tydligt angivna. 
Urvalsförfarande: Var tredje finländska 
företagshälsovårdsenhet, 344 utav av totalt 1080, valdes 
systematiskt ut genom ranomisering från finska register över 
företagshälsovårdsenheter. Därefter söktes tillåtelse för att be 
företagssköterskor inom dessa enheter att få delta i studien.  
Beskrivning av studiegrupp: Frågeformuläret skickades ut 
till 468 företagssköterskor på 213 enheter.373 återsändes 
varav 368 var kvinnor och 5 män.  Medelåldern var 46 år.  
Datainsamlingsmetod: Data är insamlad genom ett 
strukturerat förtestat frågeformulär. 
 
Analysmetod: Data analyserades med statistiska analyser. 

93,7 % = Grad I -
hög kvalité  
Styrka: 
Styrkan i studien 
gällde enkäten, 
urvalet och 
deltagarna. 
Frågeformuläret 
hade kontrollerats 
av experter och 
provkörts. 
Populationen 
valdes 
systematiskt ut 
från ett register 
genom 
randomisering. 
Hög svars-
frekvens (80%).   
Svaghet: Det 
fanns få studier 
som gjorts 
tidigare att 
relatera resultatet 
till. 1/3 av 
sköterskorna 
ansåg att det var 
svårt att svara på 
vissa av frågorna. 

Resultatet visar på att i verksamheten för 
företagssköterskan ingår att arbete med 
anställda, arbetsplatser och 
samarbetspartners, administrativa 
uppgifter och kontorsarbete och vissa 
andra uppgifter. Den viktigaste 
expertegenskapen var att ha en 
helhetssyn och lyssna till kunderna. 
Företagssköterskornas arbete 
inkluderade hälsofrämjande aktiviteter 
som fokuserade på arbetstagare och på 
arbetsplatsen.  I hälsofrämjande på 
arbetsplatsen ingår arbetsplatsbesök, 
rådgivning, aktiviteter för att 
upprätthålla arbetsförmågan, projekt, 
och förhandlingar med 
arbetsplatsrepresentanterna. 
Fortbildning och en positiv attityd var de 
mest nödvändiga förutsättningarna för 
expertisen. Det framgick också att 
företagssköterskorna behöver utveckla 
sin kompetens kontinuerligt eftersom de 
spelar en nyckelroll för att främja 
arbetstagarnas hälsa. 
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Wilkinson, C. (2008). 
 
Policy, progress and 
occupational health. 
 
International Nursing 
Review, 55(3) 
 
England 
 

Denna artikel är avsedd att 
utforska en dimension av 
folkhälsan genom 
hälsofrämjande som metod. 
Förslag har gjorts om 
utvecklingen av den roll som 
företagssköterskan har, 
särskilt när det gäller 
forskning, utvärdering och 
informationsutbyte genom 
regionala och nationella 
nätverk. 
 
 

Systematisk litteraturöversikt 
med 34 referenser varav 17 
är vetenskapliga artiklar.  
 
 
 

Styrka: 
Refereegranskad.  
 
Svaghet: 
Är inte utformad som en 
vetenskaplig artikel med 
metodbeskrivning o s v.  

Hälsofrämjande på arbetsplatsen 
håller på att utvecklas och förväntas 
bli en norm i de flesta 
organisationer i framtiden. 
För närvarande vilar finansieringen 
av detta på stora företag. Men detta 
måste också uppmuntra till 
deltagande även från små och 
medelstora företag. 
Företagssköterskor befinner sig i en 
idealisk position för att ta fram 
insatser för förbättrad hälsa 
förutsatt att de har rätt stöd, 
utbildning och infrastruktur. 
Sjuksköterskor måste också bygga 
upp sin kunskapsbas, som för 
närvarande är begränsad. De 
sjuksköterskor som arbetar i privata 
företag behöver knyta kontakter 
med dem i den offentliga sektorn 
för att utbyta idéer och information, 
såväl som beprövade 
utvärderingsmetoder och 
tillvägagångssätt. Detta kommer att 
möjliggöra deras fortbildning såväl 
som att de ger sin organisation mer 
tydligt fokus på att förbättra hälsa. 

 


