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Sammanfattning    
 
Skolsköterskor kan dagligen möta elever med psykisk ohälsa i sitt arbete och har en 
betydelsefull roll att ge stöd och vara till hjälp för att främja elevers hälsa och 
välmående. Den psykiska ohälsan bland elever ökar och det är viktigt att tidigt kunna 
identifiera tecken på ohälsa. Ett samarbete med eleverna, deras familjer och med andra 
instanser är viktigt för att främja elevernas hälsa. Tidigare forskning visar att 
skolsköterskorna saknar viss kunskap och metoder för att möta elever som mår psykiskt 
dåligt och att de även kan känna sig ensamma i sin yrkesroll. Syftet med studien är att 
undersöka skolsköterskors upplevelser av att möta och arbeta med elever som har 
psykisk ohälsa. En kvalitativ studie har genomförts genom intervjuer med tio stycken 
skolsköterskor på grund- och högstadieskolor. Datamaterialet har analyserats med en 
kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Efter analysen framkom två kategorier 
vilka var: att möta elever och föräldrar samt olika sätt att arbeta med elever med psykisk 
ohälsa. Resultatet visar att skolsköterskor möter elever med olika problematik och 
känslotillstånd vilket kan framkalla känslor som maktlöshet, frustration, glädje och 
otillräcklighet hos skolsköterskor. Det framkom att skolsköterskor ställs inför 
utmaningar som till exempel bristande föräldrakontakt och föräldrastöd samt en saknad 
av metoder för att arbeta med psykisk ohälsa. För att kunna ge elever stöd och hjälp är 
det viktigt att skolsköterskor kan vara tillgängliga så mycket som möjligt och att 
samverkan med föräldrar och andra instanser är välfungerande. Arbetslivserfarenheten 
och stödet skolsköterskor får genom handledning upplevdes betydelsefullt för att kunna 
hantera situationer som uppstår. Ytterligare forskning inom området behövs enligt 
författarna.  
 
Nyckelord: skolsköterska, psykisk ohälsa, elever, erfarenhet, kvalitativ, intervjustudie   
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INLEDNING 

Författarna till denna studie är två blivande distriktssköterskor som har några års 
erfarenhet som sjuksköterskor i vården. Vi har valt att undersöka hur skolsköterskor 
upplever det att möta och arbeta med elever med psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan 
ökar bland unga människor vilket gör ämnet angeläget att forska på. Att elever ska må 
bra och få en tillfredställande skolgång anser vi är värdefullt. Vi finner det intressant att 
undersöka hur skolsköterskor arbetar med och kan hjälpa elever till en bättre hälsa, vad 
de har för resurser och kunskaper. Elever i åldrarna 13–15 år är den åldersgrupp som 
studeras i detta arbete och benämns som elever, barn, unga eller unga människor. Det 
kan vara en utmaning för skolsköterskor att både ha tid och tillräckliga kunskaper för att 
kunna hjälpa elever med psykisk ohälsa. Besvär med psykisk ohälsa hos elever kan 
handla om sömnsvårigheter, oro och nedstämdhet. Orsaker till besvären kan vara stress 
över att klara av skolan och den ökade individualiseringen. Den psykiska hälsan 
påverkas också av den snabba tekniska utvecklingen som pågår idag. Det är angeläget 
att eleverna får rätt hjälp i ett tidigt skede för att den psykiska ohälsan inte ska få 
konsekvenser för dem. Att ta reda på vad för upplevelser och erfarenheter 
skolsköterskor har av att hjälpa elever kan bidra till att eleverna får ett bättre 
omhändertagande. Det är viktigt att det finns kunskap om hur skolsköterskor ska arbeta 
och vad de behöver för metoder och stöd för att hjälpa eleverna. Förhoppningsvis kan 
studien bidra med kunskaper om hur skolsköterskor kan arbeta med elever som mår 
psykiskt dåligt.  
 

BAKGRUND 

Elevhälsan 

Den nya skollagen (SFS 2010:800) trädde i kraft 1 juli 2011. Från att tidigare ha varit 
skolhälsovård heter den verksamhet där skolsköterskorna finns idag elevhälsan 
(Skolverket 2013). Enligt skollagen innefattar elevhälsan medicinska (skolläkare, 
skolsköterska), psykologiska (psykolog), psykosociala (kurator) och specialpedagogiska 
kompetenser. Syftet med elevhälsan är att främja elevernas lärande, utveckling och 
hälsa (Skolverket 2014).  
 
Elevhälsan ska finnas till för de elever som riskerar ohälsa. Elevhälsan ska jobba för 
hälsofrämjande undervisning i livsstilsrelaterad ohälsa som alkohol, tobak, andra droger 
samt sex och samlevnad. Mobbning, kränkande behandling och en god arbetsmiljö ingår 
också i de delar som elevhälsan arbetar med (Socialstyrelsen 2013a, ss. 200-203). 
Hälsoarbetet med eleverna ska genomföras i samverkan med elever, vårdnadshavare, 
den pedagogiska personalen och elevvårdspersonalen (Socialstyrelsen 2004, s. 20).  
 
Barn i skolåldern ägnar en övervägande del av sin tid i skolan. Det finns ingen annan 
verksamhet som besitter en sån långvarig kontakt med barn som skolan gör. Även om 
skolans huvudsakliga ansvar inte är att främja psykisk hälsa eller att förebygga psykisk 
ohälsa är det områden som ändå är viktiga för skolans kärnuppdrag avseende demokrati 
och kunskapsförmedling. I skolans styrdokument som bland annat skollagen och 
läroplanen står det dock lite om att miljön är viktig för att främja elevernas psykiska och 
psykosociala utveckling. En beskrivning av skolans uppdrag är: ”Skolans uppdrag är att 
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främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med 
hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar” (Socialstyrelsen 2009, s. 10). Enligt en studie gjort av Clausson, 
Köhler och Berg (2008, ss. 694-695) kan en hälsosam skolmiljö påverka elevers hälsa 
positivt. Det är positivt för skolmiljön när mobbning förebyggs och när det finns 
kvalificerade lärare. Negativa faktorer för elevernas hälsa är när det är stora klasser, 
förekommer nedslitna skolor på grund av ekonomiska påfrestningar och det inte finns 
tid för barn med särskilda behov.  
 

Hälsa  

Begreppet hälsa kan förstås som någonting mångdimensionellt med olika betydelser för 
olika människor. Hälsa kan förklaras som ett tillstånd där hela individen blir sedd och 
beskriver den totala livssituationen (Dahlberg & Segesten 2010, s. 49). Hälsa påverkas 
av biologiska, beteendemässiga och sociala faktorer i omgivningen (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 1). Livskraft och livslust samt upplevelsen av mening och 
sammanhang påverkar också hur en individ upplever sin hälsa. För att individen ska 
erhålla hälsa behöver det finnas en balans mellan vila och aktivitet. Vårdandets mål är 
att uppnå hälsa genom bland annat att stärka och stödja hälsoprocesser hos individen. 
Den kunskap som behövs för detta ska utformas av vårdvetenskapen (Dahlberg & 
Segesten 2010, ss. 101-102). 
 
Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är syftet att stärka individens hälsa. Vårdandet måste 
ha en grund ifrån en vetenskaplig och beprövad erfarenhet. Centralt i vårdvetenskapen 
är att lyssna till individen och förstå hens livsvärld och att kunskapen som förmedlas 
blir individuellt anpassad. Vårdandet måste rikta sig till individens livsvärld för att 
kunna stödja hälsan och välbefinnandet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 181-183). 
Individens egna värld av upplevelser som den bär med sig är livsvärlden. Livsvärlden 
handlar om hur individen upplever sin tillvaro och det sätt vi förstår oss själva på, 
varandra och annat som sker i vår omgivning. Att kunna se hur en sjukdom påverkar en 
individs liv och hur individen påverkas av sin sjukdom är viktigt ur ett patient- och 
livsvärldsperspektiv. Livsvärlden kan beskrivas som unik och personlig för den enskilda 
människan, det som kan upplevas betydelsefullt för en individ behöver inte upplevas 
betydelsefullt för en annan. För att det ska vara ett vårdvetenskapligt och verkligt 
vårdande måste vårdaren klara av att möta och förstå individens livsvärld.  
Välbefinnande är hälsa sett ur ett vårdvetenskapligt perspektiv (Dahlberg & Segesten 
2010, ss. 62, 127-128).   
 
Hälsa rör hela människan och kan ses utifrån att befinna sig i jämvikt och även att 
hälsan inte är konstant. Det är av vikt att individen har en känsla av inre balans och en 
känsla av jämvikt till sin omgivning. Den individ som inte upplever sammanhang och 
där livet inte har någon mening kan inte heller uppleva hälsa (Dahlberg & Segesten 
2010, ss. 49, 77). Vårdvetenskapen är en normativ disciplin som har till syfte att bestå 
och framställas både som en teoretisk och en tillämpad kunskapsbildning. En disciplin 
kan betrakta och bedriva forskning inom det aktuella fenomenet, så kallade 
epistemologiska antaganden. På detta sätt kan en åtskillnad för och sättet att studera 
fenomenet betraktas. Det räcker inte att säga att vårdvetenskapen har patienten i fokus. 
En beskrivning hur vi ser på patienter, hur kunskap om patienter, hälsa och vårdande 
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kan utvecklas bör även göras samt en vårdvetenskaplig beskrivning av hälsa och 
vårdande. En förklaring till ordet perspektiv bör grunda sig i en förståelse av patienten, 
men även begreppen patient, hälsa, miljö och vårdande omfattar vårdvetenskapen 
(Dahlberg & Segesten, 2010, s. 23). Elever bör ha en bra arbetsmiljö och gällande det 
hälsofrämjande arbete ska den fysiska och psykosociala arbetsmiljön vara god. Detta för 
att elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling ska främjas samt att de ska 
kunna nå målen i skolan (Morberg 2012, s. 37). Hälsa, lidande och sjukdom ska förstås i 
relation till individens livsvärld och är fokus i den hälsofrämjande omvårdnaden 
(Svensk sjuksköterskeförening 2008, s. 12). 

 

Hälsobesöken i skolan  

I det hälsofrämjande arbetet som skolsköterskorna gör är hälsobesöken med eleverna en 
viktig del. Eleven besöker skolsköterskan fyra gånger under sin skoltid för ett 
hälsobesök, tre gånger i grundskolan och en gång under gymnasiet. I hälsobesöken 
ingår ett hälsosamtal och en hälsoundersökning av rygg, syn, hörsel och tillväxt 
(Socialstyrelsen 2004, ss. 31-32). 
 
I hälsosamtalen under högstadiet diskuteras ämnen och livsstilsfrågor som bland annat 
skolsituationen, hälsoproblem, psykisk hälsa, kamratrelationer, fysisk aktivitet, kost, 
pubertet, förändringar i familjeförhållandena, alkohol, narkotika, tobak och sexualitet. 
Eleverna har här en möjlighet att samtala utifrån sig själva och kan också diskutera om 
sådant som upplevs svårt, som de inte kan prata med sina föräldrar om (Socialstyrelsen 
2004, ss. 36, 47-48). Hälsobesöken bör genomföras så tecken på psykisk ohälsa, 
negativa beteenden som påverkar skolarbete och avvikelser i utvecklingen går att 
upptäcka (Socialstyrelsen 2004, s. 32).  
 
Hälsobesöken kan ses som viktiga tillfällen att skapa goda relationer till elever och 
föräldrar. Om eleverna uppsöker skolsköterskorna när de har problem har den goda 
relationen betydelse för att hjälpa dem (Socialstyrelsen 2004, ss. 25, 30). En studie visar 
att det upplevdes lättare och vanligare att bedöma den psykiska hälsan jämfört med den 
fysiska hälsan när eleverna besökte skolsköterskan spontant. Under hälsobesöket 
fokuserades det främst på den fysiska hälsan (Clausson, Köhler & Berg 2008, s. 692).  
 
I en studie med syftet att granska innehållet och samspelet mellan elever och 
skolsköterskor i hälsosamtalet framkom det att eleverna mest pratade om 
skolsituationen, deras sömn och relationer med kompisar. De pratade mindre om olika 
sjukdomstillstånd. Eleverna hade en begränsad möjlighet att påverka samtalen och 
pratade mindre än skolsköterskorna, men blev bekräftade för sina önskemål och behov 
(Golsäter, Lingfors, Sidenvall & Enskär 2012, ss. 263-264). Det är eleverna som 
bestämmer vad som ska diskuteras i samtalet, även om skolsköterskorna också behöver 
ta hänsyn till om en eventuell ohälsa föreligger (Tinnfält 2012, ss. 174-175). 
Skolsköterskorna försökte få eleverna delaktiga i samtalen och vara lyhörda för vad de 
ville prata om samt vara öppen för deras berättelser. Trots det framkommer det i en 
studie att skolsköterskorna ställde mer slutna än öppna frågor i hälsosamtalen. 
Författarna diskuterar också om varför psykosomatiska symtom inte diskuterades i 
högre utsträckning i dessa samtal (Golsäter et al. 2012, s. 264).  
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Skolsköterskans roll  

Inom den hälsofrämjande omvårdnaden ska skolsköterskan se eleven utifrån 
individuella behov och förväntningar och se eleven som en unik person. Fokus ska vara 
på det hälsosamma hos eleverna och skäl ska ges för att levnadsvanor ska förändras 
samt att hälsorisker aktivt ska förhindras. Det är viktigt att skolsköterskan har kunskap 
om vad som bidrar till barns utveckling och hälsa samt hur barn- och ungdomar som 
befinner sig i riskzonen för ohälsa tidigt kan upptäckas (Morberg 2012, ss. 47–48). 
Skolsköterskan är en viktig person inom skolan för att upptäcka om en elev riskerar att 
fara illa enligt socialtjänstlagen eller om en elev är i behov av särskilt stöd. Hänsyn 
måste också tas till att hälso- och sjukvården i skolan är frivillig (Socialstyrelsen 2004, 
ss. 21, 39).  
 
Skolsköterskorna har det huvudsakliga ansvaret för arbetet med hälsofrämjande insatser 
i skolan (Reuterswärd & Lagerström 2010, s.159). Det hälsofrämjande arbetet 
underlättas när det fanns en tydlig organisationskultur och en ansvarsfördelning i 
skolan. Skolsköterskorna skapar relationer på ett individuellt plan och de besitter en 
position där de har möjlighet att delge hälsobehov till unga människor. De har en 
betydelsefull position i skolan, att både kunna jobba med hälsa och utbildning med 
elever (Bartley 2004, s. 62). För att skolhälsovården ska kunna arbeta hälsopreventivt 
med eleverna behövs ett förtroendefullt samarbete med dem och föräldrarna. 
(Socialstyrelsen 2004, s. 18). Då skolsköterskorna ska arbeta förebyggande med psykisk 
ohälsa behöver de modeller och metoder att arbeta utefter (Clausson 2012, s. 187). 
Begreppen primärt, sekundärt och tertiärt arbete benämns som centrala i det 
förebyggande arbetet. Det primära hälsofrämjande arbetet handlar om att förebygga att 
sjukdomar och riskbeteenden uppstår. Det sekundära om att begränsa sjukdomar och 
riskfaktorer i ett tidigt skede. Det tertiära arbetet innebär att återfall av sjukdom ska 
förhindras och att kroniska tillstånd uppstår och fortskrider vilket innefattar fysisk och 
psykosocial funktionsnedsättning hos individen (Borup 2012, s. 59).  
 
Tidigare var skolsköterskans roll inriktat på att förebygga sjukdomar, men idag handlar 
det mer om att arbeta mot en hälsofrämjande inriktning (Morberg 2012, s. 47). 
Empowerment är ett centralt begrepp inom hälsofrämjande arbete och handlar om att 
hälsofrämjande aktiviteter tillhandahålls på mer lika villkor (Moyse 2009, s. 12). 
Genom empowerment kan skolsköterskan vara en samarbetspartner för elever och 
stödja och handleda dem att ta kontroll över och fatta egna beslut som rör deras hälsa 
(Borup 2012, ss. 138-139). Samhällets utveckling påverkas av den enskilda individens 
hälsa. Det är viktigt att alla kan ha ett liv som är hälsosamt och att allas välbefinnande 
oavsett ålder främjas vilket ingår i målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Att 
investera i hälsa kan leda till en utveckling av samhället (Regeringskansliet 2015).  

För att motivera elever till en hälsosam livsstil är enskilda och motiverande samtal en 
central del i skolsköterskors arbete (Dina & Pajalic 2014, s. 4). Motiverande samtal är 
en metod i kommunikation som kan användas i samtal för att få fram elevens 
motivation till förändring. I metoden är fokus på det som sker nu gällande problem och 
intressen och inte på det som har passerat. Målet är att eleverna själva ska komma fram 
till skälen för förändring (Borup 2012, s. 144).  
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En god omvårdnad innefattas av en dokumentation som är tillförlitlig. Studier visar på 
att skolsköterskor dokumenterar lite om elevers psykiska hälsa. Det är betydelsefullt att 
dokumentera om elevernas psykiska problem för att lättare kunna följa upp dem 
(Clausson, Einberg & Teider 2012, s. 121). Varje elevbesök bör dokumenteras för att 
skolsköterskorna ska kunna se möjliga hälsoförändringar från föregående besök 
(Clausson, Berg & Janlöv 2015, s. 207).  

 

Vad påverkar ungas hälsa 

Den psykiska och fysiska hälsan hos elever påverkas av olika faktorer. Kost, sovvanor 
och motion kan påverka den fysiska hälsan positivt och negativt. Den psykiska hälsan 
påverkas negativt av familjefaktorer som till exempel stressande relationer, upptagna 
föräldrar och gränslös uppfostran. Elevers hälsa kan påverkas positivt genom att de har 
engagerade föräldrar (Clausson, Köhler & Berg 2008, ss. 693-694). Om den sociala och 
ekonomiska familjesituationen är problematisk kan eleven exponeras för en psykisk 
påfrestning och drabbas av långvarig fysisk och psykisk ohälsa (Franzén 2004, s. 1). 
Psykisk ohälsa hos unga kan uppkomma utan att det finns några faktorer bakom som 
kan förklara detta (Socialstyrelsen 2004, s. 32). Saker som kan ha betydelse för elevers 
psykiska hälsa kan vara att deras vardag har förändrats på flera sätt genom en snabb 
teknikutveckling. Ytterligare faktorer som kan påverka deras psykiska hälsa kan vara att 
det idag är en minskad framtidstro på dem och att det i samhället har skett en ökning av 
individualiseringen (Folkhälsomyndigheten 2014, s. 61). Barn som mår psykiskt dåligt 
kan visa det på olika sätt. En del tystnar, matvägrar, blir aggressiva och andra skadar sig 
själva (Franzén 2004, s. 1). Psykisk ohälsa kan också visa sig som oro, psykosomatiska 
symtom, vantrivsel, koncentrationssvårigheter, depression, självdestruktivitet, brister i 
skolarbetet och relationsproblem (Socialstyrelsen 2004, s. 32). Andra anledningar till 
psykisk ohälsa kan vara när elever råkar ut för mobbning, skilsmässa eller är 
asylsökande, vilket beskrivs kunna bidra till oro hos eleverna och att de därför besöker 
skolsköterskan oftare, visar en undersökning gjord i Sverige (Clauson, Köhler & Berg 
2008, s. 692).  

 

Definition av psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa är ett begrepp för att förklara olika tillstånd som nedstämdhet, oro och 
sömnsvårigheter (Folkhälsomyndigheten 2013, s. 5). Psykiska besvär kan skifta från att 
handla om mildare psykiska problem som oro och nedstämdhet, till att vara allvarligare 
problem som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos (Folkhälsomyndigheten 
2016, s. 1). Att må dåligt kan även röra sig om att ha huvudvärk, ont i mage och rygg. 
Fysiska och psykiska besvär hänger många gånger ihop med varandra 
(Folkhälsomyndigheten 2013, s. 5). Ohälsa kan förstås utifrån WHO´s (1946) definition 
av hälsa ” Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande” (Dahlberg & Segesten 2010, s. 47). Hälsa kommer ifrån det fornsvenska 
ordet haelsa som kan kopplas till hel. Synonymer till hälsa är bland annat hälsotillstånd, 
välbefinnande, friskhet och god fysisk. Enligt Eriksson 1984 (se Dahlberg & Segesten, 
2010, s. 49) är känslan av välbefinnande ett uttryck hos individen för att hälsa ska kunna 
upplevas.  
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Psykisk ohälsa bland unga 

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar i hela populationen och inte bara 
bland utsatta grupper. Varför den psykiska ohälsan ökar är oklart (Socialstyrelsen 
2013b, s. 8). I Sverige ökar problem som nedstämdhet, sömnsvårigheter och oro bland 
ungdomar (Folkhälsomyndigheten 2014, s. 11).  
 
Även bland skolsköterskor beskrivs upplevelser av att den psykiska ohälsan hos 
ungdomar hade ökat bland både killar och tjejer under de senaste två åren. De upplevde 
också att den fysiska hälsan hade försämrats men inte lika mycket som den psykiska 
hälsan. Stress upplevdes vara ett vanligt problem som kunde ge uttryck i hälsoproblem 
och självskadebeteende hos barn (Clausson, Köhler & Berg 2008, s. 692). Elever i 
åldern 13 och 15 år uppgav att de trivs bra i skolan och att de har en positiv syn på deras 
egna prestationer i skolan. De uppgav dock att de var stressade över skolarbetet och 
orsaken till detta kan vara betygen och de nationella proven (Folkhälsomyndigheten 
2014, s. 7).  
 
En studie ifrån England belyser hur skolsköterskorna arbetar med ungdomar som 
uppvisar allvarliga emotionella och beteendemässiga svårigheter som fall av 
självskadebeteenden, aggressiva beteenden, missbruk, depression och självmordstankar. 
De problem som skolsköterskorna upplevde som jobbigast var de elever som levde med 
våld och missbruk i hemmet och även de som hade någon form av självskadebeteende 
(Wilson et al. 2007, ss. 451-452).  
 
För att ohälsan bland elever ska kunna upptäckas krävs det att skolpersonalen omkring 
dem är observanta och lyhörda då deras sätt att reagera kan vara svårtolkade 
(Socialstyrelsen 2004, s. 32). Resultatet ifrån en undersökning gjord i Skottland kom 
fram till att när skolsköterskorna samtalade med elever framkom det orsaker som kunde 
bidra till deras mentala hälsa. Det kunde vara skilsmässa hos föräldrarna, missbruk och 
våld i hemmet och dålig relation med kamrater (Membride, McFadyen & Atkinson 
2015, s. 21).  
  

Familjens betydelse  

I skolsköterskornas arbete med elever med psykisk ohälsa är ett familjeperspektiv 
motiverat och det är värdefullt att involvera familjen. Föräldrar kan också behöva 
omtanke och stöd (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 119-120). Det är angeläget att 
föräldrarna ska ha huvudansvaret för elevens hälsa (Socialstyrelsen 2004, s. 25). En 
skyddande resurs mot ohälsa kan vara goda familjeförhållanden. En riskfaktor för 
elevens ohälsa kan vara brister i relationen till föräldrarna. I unga år är kontakten till 
föräldrarna en viktig del i livet. Relationen till jämnåriga vänner får en mer betydande 
roll högre upp i åldrarna. Under uppväxten kan det upplevas svårare att kommunicera 
med sina föräldrar desto äldre eleven blir (Folkhälsomyndigheten 2014, ss. 46-47).  
En uppgift för skolsköterskan är att ha familjesamtal med föräldrar till elever som visar 
tecken på psykisk ohälsa (Clausson 2012, s. 187).  
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Tidigare forskning 

I en studie undersöktes skolsköterskornas upplevelser av att arbeta med elevers hälsa. 
Inom skolhälsovården ansågs det vara viktigt att ge individuellt stöd, att vara 
tillgängliga och ha tid för eleverna. Det framkom att planerade och spontana besök var 
viktiga verktyg för interaktion med eleverna och för att kunna ge stöd. För att lösa 
psykosociala problem i ett tidigt skede var enskilda möten med eleverna en lyckad 
strategi. Skolsköterskorna upplevde att elever och vårdnadshavare krävde att de skull 
vara tillgängliga, men att detta kunde vara en svårighet i diverse situationer. De 
beskriver det som att deras dörr alltid står öppen för eleverna. Upplevelsen var att de 
nästan kunde ses som en mamma för eleverna och verkade som en talesman för dem 
och familjen (Morberg, Dellve, Karlsson & Lagerström 2006, ss. 239-240). 
 
I en annan studie beskrivs att etiska dilemman kan uppstå för skolsköterskor i samtal 
med elever när de inte vill att skolsköterskan ska berätta för någon vad de samtalat om, 
till exempel i samtal som kunde handla om något inom familjen (Tinnfält 2012, s. 181). 
Många gånger visste skolsköterskorna mycket om eleverna men kunde inte berätta 
något på grund av sekretess. De var angelägna om att uppehålla kontakten med eleven 
och utefter det så vidtogs åtgärder (Solum & Schaffer 2003, s. 334). Om skolsköterskan 
behöver göra en anmälan till Socialtjänsten ansågs det angeläget att eleverna var med 
och bestämde hur och när anmälan skulle göras (Tinnfält 2012, s. 181).  
 
Skolsköterskorna uttrycker en saknad av att inte ha en kollega som de kan diskutera sitt 
arbete med. När de ställs inför akuta situationer och svåra beslut kan det leda till känslor 
av sårbarhet, maktlöshet och osäkerhet på grund av att de är ensamma i sin profession. 
De upplevde att de fick agera i många situationer som annan personal på skolan inte 
lyckades hantera. Skolsköterskorna fick finnas till hands som stöd åt personalen när de 
uppstod komplicerade och känsliga problem. Att ha en kollega att prata med kan leda 
till en personlig utveckling och utveckling i sitt arbete. Det framkom också att de 
upplevde hinder i att arbeta med hälsa. Begränsningarna som upplevdes var att deras 
arbete inte prioriterades tillräckligt av rektorerna, utbildning var låg prioriterat och att 
de inte kunde utveckla eller ge kvalité i hälsofrågor samt att det var svårt att vara 
tillgängliga. Skolsköterskorna ansåg att rektorerna inte var intresserade eller inte visste 
om deras kompetens, deras arbete eller vilken nytta de gjorde. Att dokumentera och att 
följa riktlinjer var tidskrävande. En upplevelse var att skolsköterskans jobb 
undervärderades och att det var svårt att bibehålla kunskaper då de arbetade ensamma 
(Morberg et al. 2006, ss. 239-240, 243). Skolsköterskor kan behöva handledning och 
stöd för att utveckla sin roll som medarbetare (Clausson & Berg 2008, s. 308). En annan 
studie visar att skolsköterskorna kände en osäkerhet inför arbetet relaterat till dåligt 
självförtroende och oerfarenhet. Detta på grund av att de inte hade tillräckligt med 
utbildning och kunskap för att stödja eleverna och deras familjer (Wilson, Furnivall, 
Barbour, Connelly, Bryce, Phin & Stallard 2007, s. 451). Positiva faktorer för elevernas 
hälsa är när samarbetet med andra instanser fungerar bra (Clausson, Köhler & Berg 
2008, s. 694). Reuterswärd och Lagerström (2012, ss. 158-159) kom i sin studie fram 
till att det fanns skillnader gällande antalet skolor och elever som skolsköterskorna 
ansvarade för. På en skola hade skolsköterskan ansvar för drygt 600 elever medans en 
annan hade ansvar för 900 elever på tre skolor (Reuterswärd & Lagerström 2012, ss. 
158-159).  
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Det kan förekomma brister i tillgången till skolpsykologer, specialpedagoger och 
kuratorer på skolan (Socialstyrelsens 2013a, s. 202). För att förhindra att den psykiska 
ohälsan leder till psykisk sjukdom hos elever är det viktigt att tidigt identifiera 
problematiken och kunna ställa diagnos och påbörja behandling (Socialstyrelsen 2013b, 
s. 8). Ett tecken på en ökad risk för problem i vuxen ålder är psykiska problem i unga år 
(Socialstyrelsen 2004, s. 19). Psykisk sjukdom hos barn och ungdomar kan eventuellt i 
framtiden bli ett folkhälsoproblem (Socialstyrelsen 2013b, ss. 7-8).   

 
PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning visar att skolsköterskor upplever att de har otillräcklig kunskap att 
möta och arbeta med elever med psykisk ohälsa. För att förebygga psykisk ohälsa hos 
elever är det viktigt att tidigt kunna identifiera och hantera tecken på ohälsa och kunna 
vidta åtgärder. Här har skolsköterskorna ett viktigt ansvar för att främja elevers hälsa 
och välbefinnande. De kan vara till hjälp för elever att hitta sätt att må bättre och på så 
sätt skapa möjligheter för eleverna att fullfölja skolgången. Det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet har betydelse för såväl eleven, familjen som samhället. 
Skolsköterskor kan möta utmaningar i sitt arbete och därför behövs kunskap om hur de 
arbetar och upplever sin situation. Verktyg behövs för att skolsköterskorna ska kunna 
arbeta med elever som mår psykiskt dåligt. Eleverna spenderar mycket av sin tid i 
skolan och resurser behövs för att ge stöd och hjälpa dem med psykisk ohälsa för att de 
ska må bra. Eftersom psykisk ohälsa bland högstadieelever kan bli ett folkhälsoproblem 
behöver det förebyggande och hälsofrämjande arbetet prioriteras.  
 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka skolsköterskors upplevelser av att möta och 
arbeta med elever som har psykisk ohälsa.  
 

Frågeställningar  

Hur upplever skolsköterskan mötet med elever som mår psykiskt dåligt?  
Hur arbetar skolsköterskan med elever med en psykisk ohälsa?  
 

METOD 

En kvalitativ studie med en induktiv ansats har använts för att beskriva 
skolsköterskornas upplevelser. Med en induktiv ansats analyseras en text på en 
förutsättningslös nivå och tolkas för att sedan beskriva variationer i texten (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2012, s. 188). Datamaterialet har samlats in med intervjuer. En 
kvalitativ studie kan bidra med kunskaper för att förstå hur deltagarna upplever ämnet 
som studeras genom att deltagaren får beskriva fenomenet fritt utifrån sina erfarenheter 
(Kvale & Brinkmann 2014, ss. 41-43).  
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Urval 

För att genomföra detta arbete intervjuades 10 skolsköterskor på kommunala och 
fristående högstadieskolor och grundskolor i Västra Götaland. Antalet deltagare i en 
kvalitativ studie tenderar vara mellan 15, plus minus 10, vilket motiverar författarnas 
val av 10 deltagare. Utifrån ett för litet antal intervjupersoner kan det vara svårt att göra 
en analys och att dra slutsatser, samtidigt som ett allt för stort antal kan vara svårt att 
hantera och bearbeta. De antal informanter som ska delta i studien bör beaktas i 
förhållande till den tid och de resurser som finns att tillgå för undersökningen (Kvale & 
Brinkmann 2014, s. 156).  
 
Inledningsvis kontaktades sex verksamhetschefer och sju rektorer för att få medgivande 
om att intervjua skolsköterskor inom deras verksamhet. Fem verksamhetschefer gav sitt 
medgivande till studien. En verksamhetschef gav inte sitt medgivande på grund av olika 
skäl som gjorde att skolsköterskorna inte kunde medverka. Kontakt togs också med sju 
rektorer där alla gav sitt medgivande till studien.  
 
Efter det kontaktades 13 skolsköterskor via telefon eller mail, av vilka 10 skolsköterskor 
svarade ja till att delta i studien. Tre skolsköterskor tackade nej av personliga skäl, hög 
arbetsbelastning på jobbet och en av dem var osäker på om hon skulle kunna vara helt 
anonym och ville med anledning av detta inte delta.  
 
De verksamhetschefer, rektorer och skolsköterskor som tillfrågats om att delta har fått 
både muntlig och skriftlig information om studien. På vissa skolor var det rektorn på 
skolan och på andra skolor var det verksamhetschefen för elevhälsan som var ansvarig 
för skolsköterskorna. Informationsbrev angående studien mailades till 
verksamhetschefer, rektorer och skolsköterskor (bilaga 1 och 2). 
 
De skolsköterskor som deltog var alla kvinnor i åldrarna mellan 39-69 år. Fem 
skolsköterskor hade en specialistutbildning till distriktssköterska och fem hade en 
specialistutbildning till barnsjuksköterska. Deltagarna hade varit yrkesverksamma 
mellan 1,5 månad till 47 år och flertalet hade jobbat minst tio år. 

 

Datainsamlingsmetod  

Datamaterialet samlades in med hjälp av semistrukturerade livsvärldsintervjuer, vilka 
handlar om intervjupersonens livsvärld och hur personen tolkar och beskriver sina 
upplevelser inom det aktuella området. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 127-128) 
skriver att välbefinnande, lidande, hälsa och sjukdom utspelar sig i och genom 
individens livsvärld. Att vårda med livsvärlden som grund betyder att förstå, se och 
beskriva samt förklara sjukdom, hälsa, vård och lidande utifrån individens perspektiv. 
Kvale och Brinkmann (2014, ss. 45-46) menar att livsvärlden är den värld individen 
lever i dagligen, vardagslivet som oberoende av förklaringar upplevs här och nu. 
Livsvärldsintervjun utgår ifrån teman och liknar ett vardagssamtal men skiljer sig ifrån 
det på grund av sitt syfte. Intervjuaren vill ur informantens vardagsvärld och perspektiv 
förstå teman.  
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Författarna kontaktade informanterna via telefon och mail som fick bestämma plats och 
tid för intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes i skolsköterskornas arbetsrum eller i 
ett närliggande samtalsrum under deras arbetstid. Intervjuerna spelades in med en 
telefon och varade mellan 25 till 54 minuter. En intervjuguide med frågeområden har 
använts som stöd för intervjuerna. Utifrån informanternas livsvärld vill intervjuaren 
förstå och beskriva mening och betydelser. Intervjuaren måste ha kunskap om ämnet 
som studeras för att tolka det som informanterna samtalar om (Kvale & Brinkmann 
2014, ss. 19, 45-46). Förändringar kan göras under intervjuns gång med tanke på 
frågornas form och ordningsföljd för att fånga in intervjupersonens karakteristiska svar 
(Kvale & Brinkmann 2014, s. 166).  
 
Innan intervjuerna påbörjades informerade författarna informanterna om syftet med 
studien och att allt material behandlas konfidentiellt samt att det skulle förstöras efter att 
studien var avslutad. Skolsköterskorna hade fått information om att de skulle tillfrågas 
om sina erfarenheter och berätta om ett möte med en elev som mår psykiskt dåligt. Som 
stöd för intervjuerna hade författarna också förberett sig med en intervjuguide med tre 
bakgrundsfrågor, en inledningsfråga och olika uppföljningsfrågor (bilaga 3). Alla 
informanter fick samma öppningsfråga i början av intervjun: ”Skulle du kunna berätta 
om ett möte du har haft med en ungdom som mår psykiskt dåligt?”. Uppföljningsfrågor 
användes för att få informanten att berätta mer om den aktuella händelsen. Frågor som: 
”Hur kunde du hjälpa eleven?”, ”Hur upplevde du det?” Ibland behövdes inte dessa 
frågor då informanterna berättade utförligt kring det aktuella problemet.   
 
De första två intervjuerna genomförde författarna tillsammans, men transkriberingarna 
gjordes separat. I nära anslutning till intervjuerna skrevs de ut och inspelat material 
raderades från telefonen. Innan de resterande intervjuerna gjordes enskilt, diskuterades 
de två första intervjuerna med handledaren utifrån intervjuernas styrkor och möjliga 
förbättringar.    

 

Dataanalys  

En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats har använts där intervjutexterna 
har analyserats öppet och förutsättningslöst. I den kvalitativa ansatsens pendlar de som 
analyserar mellan närhet och distans och blir en slags medskapare i arbetsprocessen. 
Analysen grundar sig på människors berättelser om deras upplevelser. Den 
transkriberade texten ska läsas igenom för att få en helhetsbild av varje intervju, den så 
kallade analysenheten. Texten ska bearbetas och analyseras med likheter och skillnader 
för att få fram olika underkategorier och kategorier. Kategorier innefattar det textnära 
och framträdande innehållet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 188-189, 193).  
 
Analysprocessen utgår ifrån begreppen analysenhet, meningsenhet, kondensering, kod 
och kategorier. Analysenheten utgörs av intervjuer eller av observationsprotokoll. En 
meningsenhet innebär att meningsbärande delar tas ut ifrån texten som svarar mot 
studiens syfte. Genom att kondensera meningsenheterna blir texten kortare och 
lätthanterligare, utan att innebörden i meningsenheten försvinner. Innehållet ska därefter 
lyftas till en högre logisk nivå, vilket benämns som att abstrahera och koda texten. 
Koden är en kortfattad beteckning som beskriver meningsenhetens innehåll. Koder med 
liknande innehåll sorteras under en underkategori. Underkategorier som är likartade 



11 
 

ordnas i kategorier. Det ska finnas passande kategorier så att all data som motsvarar 
syftet ska inkluderas i analysen (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 190-191). 
 
Analysen påbörjades med att datamaterialet lästes noggrant flera gånger. 
Meningsbärande enheter togs därefter ut genom att de stycken eller meningar som 
svarade på studiens syfte markerades. Den texten som inte svarade på syftet togs bort. 
Därefter kondenserades meningsenheterna. De kondenserade meningsenheterna 
benämndes med en kort mening eller enstaka ord som beskrev deras innehåll och 
innebörd, vilket sedan bildade koder. Koder med liknande innehåll sorterades i 
underkategorier, vilket resulterade i nio underkategorier. Underkategorierna sorterades 
därefter i två kategorier. I resultatet presenteras kategorier och  
underkategorier i löpande text och illustreras även med citat från intervjuerna. 
 

Etiska överväganden  

Vid forskning finns det etiska krav att ta hänsyn till. Ett av de kraven handlar om 
informerat samtycke och innebär att forskaren måste informera om syftet med studien 
och om det finns några fördelar och risker med att delta. Det betyder också att den 
tillfrågade själv får bestämma om sin medverkan i studien och att den när som helst kan 
avbrytas. Deltagarna ska också informeras om konfidentialiteten, det vill säga att all 
data som samlas in inte kan härledas till deltagarna och att ingen obehörig kan del av 
datamaterialet. Med konfidentialitet menas också för vem materialet ska vara 
tillgängligt, vilket är bra att komma överens om innan intervjuerna börjar (Kvale & 
Brinkmann 2014, ss. 107-109). Lagen om etikprövning enligt de senaste ändringarna 
(SFS 2015:320) avser forskning av människor. I 1 § handlar det om bestämmelser om 
etikprövning av forskning vilket avser människor och biologiskt material från 
människor. Syftet är att skydda den enskilda människan och ha en respekt för 
människovärdet vid forskning (Regeringskansliet, 2016). 
 
Tillstånd har hämtats ifrån verksamhetschefer om att få kontakta skolsköterskor för 
deltagande i studien. Verksamhetscheferna har fått både muntlig och skriftlig 
information om studien och de har lämnat ett skriftligt samtycke till att skolsköterskor 
får kontaktas (bilaga 2). Skolsköterskorna fick också muntlig och skriftlig information 
om studien och de som ställde sig positiva till att delta har därefter lämnat ett skriftligt 
samtycke. De har också informerats om att de deltar anonymt och frivilligt samt att de 
kan avbryta deltagandet när de vill (bilaga 1).  
 
Skolsköterskorna fick innan intervjun information om att allt som kan avslöja deras 
identitet blir avidentifierat. Det förekommer inga risker för skolsköterskorna att delta i 
studien. Deltagarna och skolornas namn har tagits bort och likaså datamaterial som 
skulle kunna härledas till informanterna. Det är endast författarna och handledaren som 
har haft tillgång till och läst datamaterialet. Fördelar för skolsköterskorna kan vara att de 
får möjligheter att uttrycka sig och berätta om sina upplevelser och erfarenheter, vilket 
kan vara en positiv erfarenhet. Skolsköterskorna kan prata om ämnen som kan upplevas 
känsliga för dom, vilket kan innebära att intervjun upplevs som känslomässigt 
påfrestande (Kvale & Brinkman 2014, ss. 227-228).  
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RESULTAT 

Skolsköterskornas upplevelser av att möta och arbeta med ungdomar som har psykisk 
ohälsa beskrivs i två kategorier och nio underkategorier. Kategorierna är att möta elever 
och föräldrar och olika sätt att arbeta med elever med psykisk ohälsa.  
 
Tabell 1. Kategorier och underkategorier 
Underkategori Kategori 
Möta olika känslor 
Att stå inför utmaningar  
Orsaker till psykisk ohälsa  

Att möta elever och föräldrar 

Tillgänglighet  
Relationer 
Stödja och stärka eleven och familjen  
Att skapa möjlighet till samtal  
Samverkan med andra 
Erfarenhet  

Olika sätt att arbeta med elever med 
psykisk ohälsa 

 

Att möta elever och föräldrar 

Skolsköterskorna beskriver att de står inför olika utmaningar i mötet med elever och 
föräldrar. En utmaning är när elever riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. De möter 
också olika känslor ifrån eleverna och mötena kan väcka både positiva och negativa 
känslor hos skolsköterskorna. De känner att arbetet är givande när de kan finnas till 
hands för eleverna. Kategorin att möta elever och föräldrar beskrivs utifrån tre 
underkategorier, vilka är: möta olika känslor, att stå inför utmaningar och orsaker till 
psykisk ohälsa. 

 

Möta olika känslor  

Skolsköterskorna hamnar ibland i känslomässiga möten med elever och föräldrar. 
Erfarenheter ifrån möten med elever är att det ställs höga krav på dem i skolan och att 
de kan må dåligt för att de inte vet vart de ska söka hjälp. Det kan ta tid innan hjälpen 
har etablerats och under tiden behöver eleverna bära runt på olika känslor.  

 
Men jag tycker, min upplevelse och min känsla är att många 
ungdomar mår jättedåligt och dom vet inte vart dom ska vända sig för  
att få hjälp. Alltså dom bär det själva mest. (9) 

 
Skolsköterskorna möter elevers olika känslor så som aggression, ångest, panikattacker, 
ledsamhet och frustration. När förtroendet brister mellan skolsköterskan och eleven kan 
eleven reagera med aggression och visar detta på olika sätt. Det finns också elever som 
är ledsna över att inte passa in bland kompisar på skolan. Eleverna kan börja gråta när 
de ska prata med skolsköterskan om något jobbigt.  

 
Man behöver vara ärlig i samtalen med eleverna, våga säga detta, då 
man inte alltid kan hjälpa dom. Jag har haft möten där de gått ut och 
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inte varit så glada på en, bemött dom fel eller sagt något som inte var 
bra. (9) 

 
Skolsköterskorna får också möta föräldrarnas känslor. Det kan handla om att 
möta deras upprördhet gentemot skolan, då skolan inte hjälper deras barn 
tillräckligt eller att föräldrarna kan vara oense som skapar en aggression mellan 
dem. Skolsköterskorna beskriver att det både kan handla om en jobbig situation 
för eleven, då de inte vill gå till skolan och svårigheter hemma. Det finns även 
en positiv känsla av tacksamhet hos föräldrarna över skolans hjälp med att 
stödja deras barn och skolsköterskor upplever att de också får möta trevliga och 
tacksamma elever.  
 
Skolsköterskorna beskriver känslor av att ”bli galen”, känna sig maktlös eller att arbetet 
upplevs outhärdligt och jobbigt och att elevernas beteenden kan vara svåra att hantera. 
De beskriver också erfarenheter av att känna aggression, frustration, oro eller att vara 
ledsen. Skolsköterskorna känner frustration och maktlöshet när de inte kan hjälpa 
eleverna, när de själva inte vill ta emot hjälp och när inte tillräcklig hjälp från skolan ges 
till eleverna. Att vara två skolsköterskor på en skola upplevdes som positivt då de kunde 
prata om sina känslor och upplevelser med varandra. Skolsköterskorna upplever att de 
och kollegorna på skolan inte alltid har den kunskap som behövs inom olika områden, 
såsom exempelvis kring elevers psykiska mående. Ibland kan en osäkerhet uppstå hos 
skolsköterskorna om de har kompetens att hjälpa eleverna och om de skulle kunna ha 
hanterat elevsituationen annorlunda.  

 
Det blir väldigt kraftfullt och man riktigt känner att man tar in det i 
hela kroppen, det var svårt att värja sig ibland. Det var svårt ibland 
tycker jag. (10)  

 
Självskadebeteenden upplevs som påfrestande och sorgligt. En skolsköterska berättade 
om en situation som blev kritisk, där eleven blev skickad direkt från skolan till barn och 
ungdomspsykiatrin. En svår situation kan också vara när ett barn far illa. En 
skolsköterska beskriver att hennes sätt att samla energi efter jobbiga möten med elever 
var att ta några minuter för sig själv.   

 
Sen kan jag tycka och tänka och känna när dom går ut härifrån, så 
kan jag känna att jag måste stänga dörren fem minuter. Nu måste jag 
andas och dricka lite te, öppna fönstret och vara liksom, wow, liksom 
så här. Då är det ju jobbigt, klart att det är jobbigt, men inte där och 
då. (8) 

 
Stöd ifrån sin familj hjälpte skolsköterskorna att orka med sitt jobb och det ansågs 
betydelsefullt att ha ett liv utanför skolan där de kunde samla krafter. Skolsköterskorna 
beskriver att de ”tar med sig eleverna hem” och funderar på dem på sin fritid. En del 
beskriver att de känner en oro för eleverna. I en del elevärenden behöver de granska sig 
själva för att kunna hjälpa eleverna på ett bra sätt. Det kan handla om att reflektera över 
hur olika situationer kunde hanterats. Att avsluta arbetsdagen med en känsla att de kan 
göra skillnad för en elev och att eleven får ett bra stöd ifrån skolan underlättar det 
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fortsätta arbetet. Det känns meningsfullt och roligt att hjälpa eleverna och att kunna lösa 
kritiska situationer.  

 
Ibland går man hem och känner att idag gör jag en skillnad. Jag 
kunde hjälpa henne. Då känner man att ja. Alla dagar är inte sådana. 
Man får ta vara på guldkornen för att orka fortsätta, man gör faktiskt 
skillnad för några. (5)  

 

Att stå inför utmaningar  

Skolsköterskorna ställs inför olika utmaningar i sitt arbete. En utmaning är när 
det brister i kontakten med elever och föräldrar och detta tar mycket tid och 
kraft från skolsköterskorna. Det kan förekomma brister i föräldraskapet 
gentemot barnet där en skolsköterska beskrev det som att vissa föräldrar varken 
finns där psykiskt eller fysiskt för sina barn. De beter sig omoget, är 
egenfixerade och inte närvarande. Ur skolsköterskornas perspektiv tycks det 
som om föräldrarna i vissa situationer inte kan sätta sig in i barnets värld och se 
hur dåligt de mår. Likaså kan de ha svårt att ge hjälp och söka hjälp till sitt barn 
på grund av bristande kunskap eller bristande resurser. Detta medför att det kan 
bli svårare för skolsköterskorna att hjälpa eleverna då föräldrarna har en 
betydelsefull roll.  

 
Där man vet att dom mår dåligt och dom mår dåligt på grund av saker 
och ting som händer hemma. Där tycker jag att det är jobbigt…ingen 
hjälp ifrån föräldrarna att hjälpa sitt barn. Dom förstår inte hur de 
ska hjälpa sitt barn och de vill inte eller kan inte eller vill inte ta det 
stödet som jag rekommenderar. (8) 

 
Skolsköterskorna kan få föräldrarna emot sig när de uttrycker sin uppfattning om 
eleven, då föräldrarna kan ha en annan uppfattning. Föräldrarna kan dölja viktig 
information eller säga att skolsköterskan inte får prata med deras barn och detta kan på 
sikt leda till en orosanmälan till socialtjänsten ifrån skolans håll. Det är svårt för 
skolsköterskorna att arbeta vidare om inte föräldrarna är delaktiga i processen.  
 
Svåra ställningstagande kan inbegripa skolsköterskornas tystnadsplikt. Exempelvis när 
eleverna inte vill att föräldrarna ska involveras eller när elever som mår dåligt inte vill 
bli hjälpta. Skolsköterskorna beskriver att ibland får de träffa föräldrarna var och en för 
sig när de har separerat och har svårt för att samarbeta. En del föräldrakontakter tar 
mycket tid i anspråk på grund av att skolsköterskan blir involverad i familjen. Det kan 
handla om långa och svåra samtal med oroliga föräldrar som är engagerade i sina barn. I 
möten med elever och familjer kan det vara svårt för skolsköterskan att förhålla sig 
professionellt. 
 
Det framkommer en saknad av metoder för att kunna hjälpa eleverna. En skolsköterska 
beskrev att riktlinjerna säger att de ska jobba med psykisk ohälsa men inte hur. 
Skolsköterskorna som arbetar på skolor med färre antal elever beskriver att de har tid att 
hjälpa eleverna. Tiden fanns inte alltid när de hade ansvar för ett större elevantal och att 
spridningen av elevernas åldrar då kunde blir för stor. Skolsköterskorna kan känna sig 
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ensamma i sin yrkesroll som exempelvis i den medicinska rollen, då en skolsköterska 
var utan skolläkare under en period.  

 
Det är jättejobbigt och jag hade varit tacksam om det funnits någon 
kurator å vända sig till men det är en bristvara i dagens skolor. Det 
kan hända att det har blivit bättre men jag har oftast stått väldigt 
ensam i sådana situationer. (4)   

 
Att arbeta med elever upplever skolsköterskorna som ett omsorgsfullt arbete, att 
elevärenden engagerar dem och även att kunna hjälpa eleverna att må bättre upplevs 
meningsfullt. Skolsköterskorna beskriver att arbetet med och att ta lärdom från eleverna 
är givande och även att förkovra sig genom litteratur. Många elever kommer till 
skolsköterskans rum och det kan upplevas av både parter som värdefullt. En svårighet i 
mötet med eleverna kan vara att skolsköterskorna känner empati för eleven. En 
skolsköterska beskriver att de inte kan ge upp hoppet om att kunna hjälpa eleverna. 

 
Det är aldrig försent. Har man den inställningen att det är försent så 
då får man gå hem och pensionera sig då, liksom. Då kan man sluta 
arbeta, sitta och softa på sin altan. (8)  
 

 

Orsaker till psykisk ohälsa    

Skolsköterskorna upplever att det finns olika anledningar till att elevernas ohälsa ökar. 
På olika sätt vill de försöka förstå elevernas situation och vad de upplever som 
besvärligt och som bidrar till deras upplevda ohälsa. Det kan handla om många olika 
faktorer såsom krav utifrån eller från eleven själv. En skolsköterska beskriver att de 
sociala medierna är en bidragande orsak till den psykiska ohälsan och att även 
föräldrarna använder sociala medier och då tar barnen gärna efter deras beteende.  
 
En del elever kan ha svårigheter med att kommunicera och berättar inte utförligt om hur 
de mår, utan stänger gärna in det och bär det inom sig själva. Detta gör det svårt för 
skolsköterskorna att hjälpa eleverna. Det kan vara svårt att få eleverna att förstå att de 
mår dåligt och motivera till en förändring. Skolsköterskorna ser ibland hur dåligt 
eleverna mår och försöker på alla sätt att hjälpa, men hjälpen når inte fram.   

 
Det är svårt när dom inte vill, liksom prata, stänger in det. Frågar 
mig, det går ju bra, men ändå är det kaos. Det är ju att kunna komma 
in på eleverna. (3)  

 
Det finns elever som inte dyker upp hos skolsköterskan vid avtalad tid. Andra elever 
kan komma upprepade gånger och söka för samma symtom, men dessa besök inser 
skolsköterskorna på sikt kan stå för något annat. Skolsköterskorna måste gräva djupare 
för att förstå att det kan röra sig om en psykisk ohälsa. Ett problem som upplevs ha ökat 
senaste tiden och som kan vara ett dilemma är elever som sitter hemma. Orsakerna till 
detta är många och ligger inte bara på skolans ansvar.  
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Olika sätt att arbeta med elever med psykisk ohälsa  

Skolsköterskorna strävar efter en god relation med elever och föräldrar och upplevelsen 
är att de på olika sätt kan hjälpa dem. Eleverna och föräldrarna kan få stöd genom 
samtal och vägledning enligt skolsköterskorna. För att klara av sitt arbete tar 
skolsköterskorna hjälp av andra professioner. Livserfarenhet och arbetslivserfarenhet 
upplevs ha betydelse för att klara av sitt arbete. Skolsköterskorna beskriver betydelsen 
av att ha handledning och få möjlighet att reflektera över svåra situationer som 
värdefull. Kategorin olika sätt att arbeta med psykisk ohälsa beskrivs utifrån sex 
underkategorier, vilka är: tillgänglighet, relationer, stödja och stärka eleven och 
familjen, att skapa möjlighet till samtal, samverkan med andra samt erfarenhet.  
 

Tillgänglighet  

Att vara tillgänglig innebär att ta sig tid för eleverna. Skolsköterskorna finns som ett 
stöd för de elever som behöver hjälp och beskriver det som att de strävar efter att ha 
dörren öppen så mycket som möjligt för de här eleverna. Detta kan upplevas svårt 
ibland när skolsköterskorna måste prioritera bland sina arbetsuppgifter. 

 
Så då får man ge dom den plats de behöver å ge dem den tiden de 
behöver. (2) 

 
Skolsköterskorna beskriver att de försöker vara tillgängliga för de elever som söker 
hjälp även om det kan innebära att de får avbryta något som de för tillfället jobbar med. 
De ansåg det positivt när eleverna själva tog kontakt, oavsett vad de ville prata om. Det 
framkom önskemål om att ha mer tid för eleverna medan någon skolsköterska berättade 
att hon hade mer gott om tid. När eleverna anförtrodde sig till skolsköterskorna 
upplevde de att det blev en bekräftelse på att de gör ett bra jobb. När skolsköterskorna 
är engagerade i en elev som mår dåligt prioriterar de detta vilket tar tid från andra 
uppgifter och elever. Denna situation kan leda till en känsla av otillräcklighet.  

 
Så är det ju i olika perioder. Då får man lägga undan andra saker. 
Jag hann ju med mitt dagliga ändå, basprogrammet och sådär. Men 
då hann jag ju inte ta några andra sådana elever, det fick jag ju inte 
plats med. Uppdrag utanför och i klassrummet och så det går ju inte. 
(10)  

 
Att vara tillgänglig för eleverna kan även innebära att skolsköterskorna uppmärksammar 
de elever som de vet är i riskzonen för psykisk ohälsa och är observanta på tecken på 
illabefinnande. Många gånger kan det vara tillräckligt att de hälsar på eleverna på 
morgonen eller bara pratar lite med dem för att bilda sig en uppfattning om hur eleverna 
mår. Att finnas till hands skapar trygghet för eleverna beskriver skolsköterskorna.  

 
Ja det är ju att man får vara tillgänglig, att kunna vara där och 
lyssna, om de behöver prata av sig till exempel. (3) 
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Relationer 

Det är viktigt att få en god relation till eleverna men även till föräldrarna. För att en bra 
relation ska bildas beskrivs trygghet och tillit vara viktigt. En god relation anses 
betydelsefullt för att eleverna ska kunna få hjälp.  

 
Jag försöker att etablera en kontakt med eleven. Det är ju liksom en 
långsiktig relation vi ska ha. Jag vill att eleverna ska ha förtroende 
och att de kan lita på en då. (8) 

 
Genom att ha träffat eleverna under flera år finns det förutsättningar för att det uppstår 
en trygg relation. Detta kan underlätta för eleverna att vid behov söka hjälp hos 
skolsköterskorna. För de elever som har återkommande kontakt med skolsköterskorna 
skapas det ofta en god relation. Förtroende kan byggas genom att vara närvarande bland 
eleverna och till exempel visar sig i klassrummet. På det viset kan skolsköterskorna lära 
känna eleverna och lättare tolka deras symtom, samtala med och vid behov hjälpa dem. 
När ett förtroende skapats kan det bibehållas genom att skolsköterskorna gör eleverna 
delaktiga i planeringen för att de ska må så bra som möjligt. När en regelbunden kontakt 
avbryts av exempelvis längre ledighet menar skolsköterskan att de kan få börja om igen 
för att återfå elevens förtroende. För att etablera en god relation till föräldrarna anses 
dialogen vara viktig.  

 
Man skapar sig relationer med vissa elever, absolut och särskilt om de 
återkommer hela tiden. Så får man en relation. För ibland blir det ju 
så att man blir familjen eller hur man ska uttrycka det. (1) 
 
Men just att man blir någons bundsförvant för livet känns det som när 
man går igenom såhär svåra saker. (4) 

 

Stödja och stärka eleven och familjen 

För skolsköterskornas arbete med elevernas hälsa är det angeläget att både föräldrar och 
barn är engagerade. De elever som har psykisk ohälsa försökte skolsköterskorna träffa 
regelbundet. Det upplevdes viktigt att snabbt kunna bedöma situationen och veta hur en 
elev vill bli bemött. Skolsköterskorna upplever att elever behöver stöd i form av ett 
lugnt bemötande där de ger trygghet, lyssnar och vägleder utan att ge för mycket råd. 
Det framkom att elever kunde upplevas sakna ett vuxenstöd och att skolsköterskorna 
och kuratorerna fick vara det för dem. För att skolsköterskorna ska kunna utföra sitt 
arbete kan de behöva ha färdiga planer och tydliga strategier för hur de ska bemöta och 
hjälpa eleverna. Stödet som ordnas kan vara hemundervisning, att anpassa skoldagarna 
och ordna en trygg tillvaro i skolan. Det ansågs viktigt att arbetet med eleven fortskred 
och en känsla av frustration framkallades när arbetet inte gjorde det. 
 

Vi ska jobba här och nu, mycket av det som går bra ska vi göra mer 
av. (8) 

 
Ett prioriterat arbetssätt är att förebygga psykisk ohälsa genom olika åtgärder. En 
skolsköterska berättade att hon kan be kuratorn att starta gruppaktiviteter för att stärka 
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eleverna. En annan skolsköterska berättade att hon informerade elever och föräldrar om 
hälsofrämjande faktorer. I arbetet med att stödja eleverna upplevs det vara en svår 
balansgång. Skolsköterskorna vill inte ta över för mycket utan låta eleverna tänka själva, 
men meningen är ändå att de ska känna sig avlastade i sina tankar och känslor.  
 

Man tar det en stund, sen så lägger man tillbaka det när dem går på 
något sätt. Paketerar in det i någon slags förhoppning om att det är 
någonting att jobba på, å något man kan tänka på, något som är 
positivt. (2) 

 
Skolsköterskorna har en skyldighet gentemot eleverna att informera om när det är 
nödvändigt att ta kontakt med föräldrarna. De måste ha föräldrarnas medgivande för att 
eleven ska kunna diskuteras i elevhälsoteamet. De berättade om situationer när de fått 
anstränga sig för att föräldrarna ska bli engagerade och trots att de har varit tydliga med 
elevens problem så vill inte alla föräldrar involvera sig. Exempelvis berättade en 
skolsköterska att hon i efterhand ångrat att hon inte varit mer påstridig om att få 
föräldrarna involverade. Ibland gjordes uppföljningen av elevernas hälsa med 
föräldrarna till exempel genom telefonkontakt. Skolsköterskornas ansvar är att se till 
hela familjen och ha förståelse för deras situation. Ibland kan skolsköterskorna vara till 
stöd genom att bara finnas och lyssna på föräldern och många föräldrar upplevdes vara i 
behov av bekräftelse. En del elever vill inte gå till skolan vilket kan innebära att 
föräldrarna behöver hjälp och stöd i att hantera sådana situationer. En skolsköterska 
beskrev att föräldrarna måste lyftas fram och bli delaktiga i sitt barns hälsa. När 
föräldrarna samarbetar, är delaktiga och ger stöd till sitt barn underlättar det arbetet med 
eleverna, enligt skolsköterskorna.  
 

Vi skolsköterskor är väldigt duktiga på det, att se familjen. (6) 
 

Att skapa möjligheter till samtal  

I skolsköterskornas arbete ingår det att samtala med elever och föräldrar. För att lyckas 
skapa en god kommunikation ställs det därför krav på deras sätt att samtala. Några 
skolsköterskor som gått kurs i motiverande samtal upplevde det som positivt och att det 
kunde användas i samtalen med eleverna. För att eleverna ska berätta om sin upplevda 
hälsa försökte skolsköterskorna skapa ett öppet samtalsklimat genom att ställa öppna 
frågor. Frågorna kunde vinklas rätt för att eleverna ska se det positiva som finns i livet 
och lyfta fram deras starka sidor. En del elevsamtal ansågs svårare än andra och då är 
det viktigt att innehållet anpassas efter den enskilda eleven. När eleverna har svårt att 
öppna sig i samtalen måste skolsköterskorna respektera detta och hitta strategier för 
fortsatta samtal.  

 
Jag kan ju inte gräva, det måste ju komma fram, jag är ju ingen 
terapeut, vill hen prata så får hen det, man kan ju inte tvinga någon. 
(3)  

 
En strategi för att skapa ett bra samtal var att byta miljö och till exempel promenera med 
eleven. Det beskrivs kunna få eleverna att reflektera över sina problem på ett 
konstruktivt sätt. Det framkom även att humor ibland kunde bidra till ett bra samtal.  
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Det kan finnas skillnader i hur försiktig eller frågande skolsköterskorna vågade vara i 
samtalen med eleverna. En skolsköterska berättade att hon var eftertänksam i sina 
samtal på grund av att hon inte ville uttrycka sig fel medan en annan skolsköterska 
ibland ställde svåra och raka frågor till eleverna. En annan skolsköterska beskriver att 
hon dokumenterar om vad de samtalat om för att lättare kunna följa upp samtalen.  

 
Jag vet inte hur man är när man samtalar å sådär, inte gå igång själv 
utan hålla sig lugn liksom. Bemöta med ett lugn så. Å inte gå med i 
allt det här liksom fast man tar ju in det ändå. Någonstans. Det går 
inte helt att hålla. (10) 

 
I skolsköterskornas arbete ingår även att ha en rak och tydlig kommunikation med 
föräldrarna vilket ibland kan innebära att de behöver ställa svåra frågor. Att som 
förälder få prata om det som upplevs svårt med sitt barn kan vara lugnande och hjälpa 
föräldern i processen att hantera att barnet inte mår bra upplevde skolsköterskorna. 
Skolsköterskan och föräldrarna kanske inte alltid har samma uppfattning om vad som är 
bäst för barnets hälsa men genom möten kan de diskutera olika synpunkter och komma 
fram till lösningar.  

 
Då hade man lugnat henne, jag tror att det var ganska bra att man 
fanns där. Där hon kunde få prata om sin oro och ångest. Jag tror att 
det hjälpte men det var ett litet pris där. (10) 
 

Samverkan med andra 

Skolsköterskorna beskriver hur de samverkar med andra instanser för att eleverna ska 
erhålla en bättre psykisk hälsa. De har medicinska kunskaper men kan inte göra allt 
själva utan kan ibland behöva hjälp från andra. Det upplevdes bra att flera professioner 
fanns engagerade i elever med psykisk ohälsa och att de jobbade i ett team.  

 
Man får ju vara klok och ta hjälp av andra, så är det ju. (2) 

 
Arbetet innebär att samarbeta med exempelvis kuratorer, dock skiljer det sig i när i 
processen skolsköterskor initierar detta. Kuratorn kunde ge råd och stöd till 
skolsköterskorna och samarbetet dem emellan upplevdes som välfungerande. Det var en 
trygghet att veta att kuratorn var involverad i familjerna.  

 
Då kan jag och kuratorn bolla med varandra lite, hur man ska tänka 
kring eleverna och så. (1) 

 
Skolsköterskorna berättar också att de kunde ta hjälp från pedagoger som arbetar nära 
eleverna och kunde ha bra kontakt med föräldrarna. Ibland måste skolsköterskorna fatta 
svåra beslut och när detta inträffar ansågs det tryggt att de fick stöd av kollegorna. Det 
beskrevs som positivt att ha ett bra samarbete med elevvårdsteamet. Att ha handledning 
och prata med andra skolsköterskor upplevdes bra. Under handledningen fick de 
möjlighet att reflektera över sådant som de upplevde var jobbigt samt att de kunde få 
råd och stöd, och att få handledning kunde vara ett stöd. 
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Det var ett stort frågetecken och ibland kände man att man gick fel 
spår och det var jättesvårt. Vid ett par tillfällen tog jag upp detta 
också och det kändes ju skönt. (10) 

 
Oftast var det föräldrarna som sökte vård på barn och ungdomspsykiatrin efter 
skolsköterskan inrådan. I andra situationer kunde det vara skolsköterskorna som tog den 
kontakten. Ett välfungerande samarbete med barn och ungdomspsykiatrin ansågs viktigt 
för att eleverna ska uppnå en bättre hälsa och när det inte fungerade upplevdes det som 
svårt. Skolsköterskorna hade skiftande erfarenheter från denna samverkan. Det 
framkom också upplevelser om bristande samarbete med den pedagogiska personalen, 
andra professioner på skolan och instanser utanför skolan. En skolsköterska berättade 
om när hon hade behövt råd och vägledning utav en psykolog men psykologen ansåg att 
det inte var hens ansvar vilket upplevdes svårt.  

 
Sen är det depressioner, såna grejer, det ligger ju inte riktigt på våra 
bord, men man kan ju se att de mår dåligt men vi får liksom remittera 
dom vidare och det är väl när man inte får napp ifrån Bup som man 
kan känna att, oj, vad gör vi nu? Men när dom känner att det inte 
ligger på dom, utan att det ligger på skolan. Det kan vara pingpong 
fram och tillbaka så. (1) 

 

Erfarenhet  

Skolsköterskorna beskriver att erfarenheten som har kommit med åren har lärt dem hur 
de ska förhålla sig till olika situationer. Utifrån livserfarenheter och tidigare 
arbetslivserfarenheter kan de ge stöd åt elever och föräldrar som har det svårt. Att vara 
ny i yrket upplevdes inte alltid som lätt och kunde leda till en osäkerhet i yrkesrollen.  

 
Här kändes det ganska skönt att jag hade jobbat länge som 
skolsköterska för detta var ju under senaste åren här nu. Det hade 
varit tuffare i början. Det var väl erfarenheten som man använde 
också. (10) 

 
Genom att ha upplevt svåra situationer själva upplevdes det lättare att stötta familjerna i 
deras kriser. Några skolsköterskor berättade att erfarenheter från att själv ha barn kunde 
vara vägledande för att hantera yrket och lättare förstå föräldrarna i deras situation. 
Upplevelsen var att livets skola gjorde att skolsköterskorna blev duktiga i sin profession 
och ibland hjälpte det dem mer i yrket än vad deras utbildning gjorde.   

 
Dels är det som yrkesperson, men också livserfarenhet, mina barn och 
barnbarn och allt stökigt i livet. Ingenting är oväsentligt. Jag kan 
stötta andra föräldrar i svåra situationer, antingen för att jag har 
varit där själv eller att jag har upplevt det på annat sätt. (4) 

 
Att ha erfarenheter från att ha jobbat med barn tidigare och vårdat familjer i kris kunde 
stärka skolsköterskorna i deras yrkesroll och kunde vara en resurs för att klara av jobbet. 
Arbetslivserfarenheten kan hjälpa dem att inse sina begränsningar i arbetet och att sätta 
tydliga gränser mot elever och föräldrar. Att ha kunskap om barn kan göra att 
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skolsköterskorna har en trygg grund att arbeta utefter. När de var nya i yrket upplevde 
de att viss kunskap saknades men det var något som de kunde lära sig med åren. 
Skolsköterskorna förklarade att utbildningar finns att tillgå samt att litteraturen är viktig.  

 
Jag skulle aldrig satt mig på denna stol utan den bakgrund jag har. 
Erfarenheten hjälper dig. Jag har användning för min utbildning å 
framförallt att man har jobbat i flera år. Att man har en grund att stå 
på. (5) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 
ansats, med tanke på att skolsköterskorna berättar om sina upplevelser av ämnet som är 
studiens syfte. Den här metoden används inom vårdvetenskap och beskriver tolkning av 
texter och ansågs därför passa bra för detta examensarbete (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2012, ss.187-188).  
 
Det var ett tidskrävande arbete att få tag på informanter och samla in data. 
Informanterna fick välja tid och plats för intervjuerna och detta bidrog förhoppningsvis 
till att de kände sig trygga, avslappnade och kunde berätta om sina upplevelser. 
Spridningen gällande skolsköterskornas åldrar och yrkeserfarenhet kan öka studiens 
giltighet. Det hade även varit intressant om det deltagit någon manlig skolsköterska men 
det fanns ingen inom de verksamheter som tillfrågades. Förekommer det både manliga 
och kvinnliga deltagare i en studie kan det ge en större variation i resultatet vilket kan 
påverka studiens giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). Genom det 
valda antalet deltagare kan eventuellt studiens överförbarhet försvagas med tanke på att 
antalet inte är så stort.  
 
Att göra intervjuerna har varit svårt. Författarna har läst om intervjuteknik i ”Den 
kvalitativa forskningsintervjun” (Kvale och Brinkmann 2012, ss. 141-182). En viktig 
del i förberedelserna av intervjuerna var att få en balans mellan antalet frågor där 
informanterna kunde berätta så utförligt som möjligt kring varje fråga, att få till frågor 
med kvalitet samt att intervjuerna skulle hålla en rimlig tidsram. Efter att några 
intervjuer var genomförda blev det mer naturligt att ställa relevanta frågor vilket gjorde 
intervjuerna bättre vilket i sin tur påverkar arbetets kvalité. Studiens syfte kunde 
besvaras genom att uppföljningsfrågor ställdes vilket påverkade studiens giltighet, 
vilket handlar om hur sanna resultaten är för det som var avsett att beskrivas (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2012, s. 197). Efter att de två första intervjuerna var 
transkriberade lästes de av handledaren. Intervjuerna diskuterades tillsammans med 
handledaren för att åstadkomma förbättringar till resterande intervjuer. 
 
De två första intervjuerna genomfördes tillsammans och författarna upplevde efter dessa 
intervjuer att det var lättare att intervjua en och en vilket bidrog till att ett större enskilt 
ansvar togs. Att genomföra intervjuerna en och en kan innebära en risk för studiens 
tillförlitlighet eftersom författarna inte har exakt samma bakgrund och erfarenhet. De 
resterande åtta intervjuerna gjordes enskilt och kan skilja sig åt i intervjuteknik och 
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vilka frågor som ställts, vilket kan resultera i en större variation i deras svar. Det 
behöver inte betyda att resultat inte är giltigt. För att intervjuerna ska knyta an till 
varandra har de inletts med samma öppningsfråga. Forskaren är delaktig och 
medskapare av texten och resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, ss. 197-
199).  
 
Till en början trodde inte författarna att intervjuerna skulle bli så innehållsrika. Under 
intervjuerna visade det sig att skolsköterskorna hade mycket erfarenhet och berättade 
utförligt kring olika elevärenden. Det upplevdes svårare för några av de skolsköterskor 
som intervjuades och var verksamma vid en skola från förskoleklass till årskurs nio, att 
bara diskutera 13-15- åringar, jämfört med skolsköterskor som bara arbetade med elever 
på högstadiet. Detta kan ha påverkat studiens giltighet och det går inte att garantera att 
alla exempel berör elever i exakt de åldrar som var tänkt för arbetet (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2012, s. 197).  
 
Genom att författarna hade läst in sig på området hade en förförståelse skapats, vilket 
kan ha påverkat hur intervjufrågorna ställdes. Det behöver inte varit negativt för studien. 
Förförståelsen kan göra att författarna blir mer mottagliga genom att bilda sig en 
djupare förståelse av ämnet samt att upptäcka ny kunskap. Författarnas bakgrund som 
utbildade sjuksköterskor och en mångårig arbetslivserfarenhet från vården kan tolkas 
som positivt då detta varit till hjälp för att utforma intervjufrågornas innehåll och 
följdfrågor (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 197-198). Förförståelsen kan ha 
bidragit till att författarna har varit öppna för olika svar på intervjufrågorna. 
 
Innan intervjuerna påbörjades informerade författarna informanterna om studiens syfte 
samt att det var angeläget att deltagarna berättade om sina upplevelser och de känslor 
som uppkommit. Det skapas alltid en personlig kontakt mellan de båda parterna i en 
intervju och detta kan leda till en spännande och lärorik upplevelse (Kvale & 
Brinkmann 2014, s. 165) en kontakt som författarna till detta arbete fick erfara. 
Skolsköterskorna berättade om upplevelser kring mötet med eleverna, men hade ibland 
svårt att delge sina egna tankar och känslor. Författarna kände inte informanterna sedan 
tidigare och detta anses främst som en styrka i studien, men till viss del även som en 
svaghet. En styrka då författarna kommer med tämligen neutrala värderingar gentemot 
informationslämnaren som person. En svaghet jämfört om man känt personen, att 
snabbare kunnat komma in på specifika exempel för att förklara olika situationers 
komplexitet. Med tanke på författarnas ämnesval skulle intervjun kunna skapa 
känslomässiga reaktioner hos informanterna genom att de fick berätta om sina egna 
upplevelser om svåra elevärenden. Skolsköterskornas engagemang i arbetet med 
eleverna kan även beröra författarna på olika sätt och detta har diskuterats mellan 
författarna. Exempelvis har författarna blivit berörda av de möten som skolsköterskorna 
berättat om som har framkallat starka känslor hos skolsköterskorna. Det kan till 
exempel vara när elever har mått dåligt en längre tid och då blir det svårt att hjälpa dem 
eller när föräldrarna inte involverar sig i sina barn. 
 
Transkriberingarna utfördes i nära anslutning till intervjuerna och författarna läste 
varandras transkriberingar för att erhålla förslag till förbättringar till nästkommande 
intervjuer. Att läsa varandras transkriberingar kan öka tillförlitligheten av studien 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s.198). Transkriberingarna var tidskrävande då 
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några intervjuer var upp emot 54 minuter långa samt att skolsköterskorna ibland pratade 
snabbt och att det var svårt att höra vad dem sa och få allt nerskrivet. Erfarenheten hos 
den som transkriberar och inspelningens kvalité har också inverkan på hur lång tid 
transkriberingarna tar (Kvale & Brinkmann 2014, s. 220). 
 
Att transkribera sina egna intervjuer är en betydelsefull del i analysprocessen vilket 
författarna fick erfara (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 118). Under analysens 
gång insåg författarna att det var lättare att tolka och analysera de intervjuer och 
transkriberingar som de själva hade utfört. Varje författare blir mentalt närmare de 
intervjuer som utförts på egen hand. Det kan därmed uppkomma en viss favorisering av 
vissa intervjuer som tar mer utrymme än planerat och det kan medföra att information 
från andra intervjuer uteblir. Detta har författarna varit medvetna om och således försökt 
att förhindra genom att vara noggranna med att alla intervjuer har fått lika stor plats.  
 
Författarna upplevde att datamaterialet blev stort vilket bidragit till att analysen har varit 
både tidskrävande och svår. Det var svårt att ta ut meningsenheter och de upplevdes bli 
för stora för att inget material skulle uteslutas. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012, s. 190) bör inte meningsenheterna vara för stora, då de blir svåra att hantera och 
placera in under rätt kategori. Författarna upplevde också att kodningen var en utmaning 
under analysen då skolsköterskornas upplevelser passade in under många av 
underkategorierna. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 191, 193) skriver att de 
meningsenheter som tas ut inte får passa in under flera kategorier och detta kan vara 
svårt när studier handlar om upplevelser. Genom att två författare har medverkat i 
studien kändes det viktigt att diskutera innehållet tillsammans för att se om texterna 
analyserats rätt, så inte väsentlig information borttagits. Det kan handla om att 
författarna har olika tolkningar gällande syftet utifrån intervjuerna och den 
transkriberade texten. Även att syftet både handlar om skolsköterskornas upplevelse av 
mötet och arbetet.   
 
Studiens trovärdighet kan stärkas genom att någon som är insatt i forskning och i ämnet 
har granskat kategorier för att se om de överensstämmer med innehållet i texten, att 
tolkningen är trovärdig och att benämningarna är rimliga (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2012, s. 198). Att ha haft en handledare som följt vårt analysarbete, läst 
intervjuerna och diskuterat kategorier och benämningar kan bidra till att stärka studiens 
trovärdighet. 
 
Läsaren kan bedöma resultatets giltighet med hjälp av att det förekommer citat i 
resultatet och att analysarbetet och urvalet är noga beskrivet (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012, s. 198). Datamaterialet är ingående bearbetat vilket borde innebära en 
styrka för studien och författarna anser att studiens resultat tydligt svarar på syftet vilket 
ökar giltigheten. Författarna anser att denna studie kan ge en kunskap som 
skolsköterskor kan ha användning av i sitt arbete att främja elevers hälsa och för att en 
god och utvecklande arbetsmiljö ska erhållas. Resultatet kan överföras till liknande 
verksamheter.  
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Resultat diskussion 

I resultatet framkom erfarenheter av känslomässiga möten. Skolsköterskor står inför 
olika utmaningar bland annat när det förekommer brister i föräldraskapet, svåra 
föräldrakontakter, svårigheter att hjälpa vissa elever, att vara ensam i sin yrkesroll och 
saknad av verktyg för att hjälpa elever. Skolsköterskorna arbetar kontinuerligt med att 
skapa goda relationer till både elever och föräldrar. En central del av skolsköterskornas 
arbete är att samtala med och att vara tillgängliga för eleverna, men känslan av att inte 
räcka till för dem upplevs vara svårt. Det upplevdes betydelsefullt att ha handledning 
där skolsköterskorna kunde ventilera svåra situationer. Det framkom också att det är 
värdefullt att engagera familjen för att arbetet med eleven ska fortlöpa. Att samverkan 
med andra professioner är välfungerande anses viktigt för att eleverna ska kunna få rätt 
hjälp.  

 

Känslor hos skolsköterskan   

Skolsköterskorna beskriver att de möter elever med olika psykiska problem, möten som 
väcker känslor av maktlöshet och frustration hos dem. Dessa känslor kan uppstå när 
skolsköterskorna inte kan hjälpa eleverna eller när rätt hjälp inte kan erhållas ifrån 
skolan. Självskadebeteende hos elever beskrivs som sorgligt och påfrestande. I likhet 
med resultaten beskrivs i en annan studie att skolsköterskor kände en maktlöshet då de 
inte kunde åstadkomma förändringar för eleverna som mådde psykiskt dåligt även om 
olika metoder för att hjälpa eleverna hade använts (Dina & Pajalic 2014, s. 4). På 
liknande sätt beskrivs i en annan studie att elevsituationer kan upplevas jobbiga där 
skolsköterskor möter elever som inte vill ta emot hjälp. Skolsköterskorna i den studien 
hade också bekymmer med oroande beteenden som exempelvis självskadebeteenden 
(Wilson et al. 2007, ss. 451- 452).  
 
Resultatet visar att när skolsköterskorna var upptagna med en elev som tog mycket tid i 
anspråk blev det svårt att hjälpa andra elever med liknande behov, eller engagera sig i 
andra projekt vilket kunde leda till en känsla av otillräcklighet. I likhet med resultatet 
visar tidigare forskning att skolsköterskorna kunde känna sig otillräckliga och att det 
ibland upplevdes svårt när de var ansvariga för att vidta åtgärder. Det framkom en 
frustration när de inte hade tillräckligt med tid och inte kunde göra några stora 
förändringar för eleverna (Dina och Pajalic 2014, s. 5).  
 
Skolsköterskorna som medverkade i studien upplevde det som en bekräftelse på att de 
gjorde ett bra jobb när eleverna återkom. Det beskrevs som positivt när eleverna kom 
självmant och sökte hjälp. Detta överensstämmer med resultatet ifrån en annan studie 
där skolsköterskorna upplevde det positivt när eleverna kom tillbaka vilket tolkades som 
att de gjorde ett bra jobb (Croghan, Johnsson & Aveyard 2004, ss. 382-383). I resultatet 
ifrån denna studie framkom det också att föräldrarna och eleverna visade en tacksamhet 
gentemot skolan för den hjälp som eleverna fick. Skolsköterskorna upplevde det 
meningsfullt och roligt att kunna hjälpa eleverna. Detta kan även ses i likhet med 
Morberg et als. studie (2006, s. 240) där de beskriver att skolsköterskorna fick 
uppskattning av elever och föräldrar. Författarna till denna studie upplever att 
skolsköterskorna blir involverade i olika projekt som rör de elever som har problem, för 
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att det ska fungera för dem i skolan. I och med intervjuerna framkom det att skolorna 
arbetar på olika sätt för att skapa en bra miljö för eleverna.  

 

Ensam i yrkesrollen  

Resultatet visar på att skolsköterskorna för det allra mesta är ensamma i sin profession 
på skolan vilket ibland kan upplevas svårt. En del situationer kan upplevas 
komplicerade och då kan det vara jobbigt att stå ensam i yrkesrollen och tankar som 
”gjorde jag rätt i den här situationen” och ”skulle jag gjort något annorlunda” kan 
uppstå. I en studie där skolsköterskor blivit intervjuade kände de sig ”utanför” och inte 
välkomna i arbetet på skolan. Skolsköterskor ansåg att utanförskapet dock kan uppfattas 
som positivt i vissa situationer av eleverna. Det kunde upplevas lättare att samtala med 
någon annan professionell än lärarna (Klein, Sendall, Fleming, Lidstone & Domocol 
2012, s. 712). I en annan studie nämner författarna att skolsköterskor inte bör ha hela 
ansvaret för att hjälpa elever med problematik som exempelvis huvudvärk. Detta med 
tanke på att de har begränsat med resurser och att de är avskärmade ifrån andra 
sjukvårdsinrättningar (Lazdowsky, Rabner, Caruso, Kaczynski, Gottlieb, Mahoney & 
Lebel 2016, s. 651). Att arbeta ensam kan också innebära att skolsköterskorna 
självständigt kan styra och planera över sitt arbete (Morberg et al. 2006, s.240). 
Resultatet i denna studie visar att det var en skola som hade två skolsköterskor där de 
kunde prata om upplevelser och känslor med varandra och detta upplevdes som positivt 
av skolsköterskan på den skolan. Det framkom också att skolsköterskorna inte alltid fick 
den återkoppling de ville ha ifrån andra professioner på skolan och detta upplevdes som 
svårt. I Croghan, Johnsson & Aveyard (2004, s. 382-383) studie beskriver 
skolsköterskor att deras chefer inte visste vad de gjorde på dagarna och vilken stress de 
utsattes för och vad det innebar för dem. På liknande sätt beskriver Morberg et al. (2006 
s. 240) om att skolsköterskor upplever att de får lite bekräftelse ifrån rektorer och lärare. 
De nämner också att det kollegiala stödet upplevs vara viktigt. Här finner författarna det 
betydelsefullt att skolsköterskorna har en rektor och chef som är insatt och engagerad i 
jobbet de utför för att underlätta deras arbetssituation.  
 
Skolsköterskorna beskrev att de tyckte det var svårt när eleverna inte ville ta emot deras 
hjälp eller hjälp ifrån någon annan personal på skolan. Ibland försökte skolsköterskorna 
lotsa eleverna till kuratorn men av någon anledning så föredrog eleven att gå till 
skolsköterskan istället. Enligt Larsson, Ekebergh och Johansson Sundler (2014, s. 362) 
upplevde skolsköterskorna att deras ansvar ökade när eleverna nekade hjälp ifrån andra. 
I en annan studie visade resultatet att skolsköterskorna var ensamma och att de blev 
överarbetade när det inte fanns en kurator att tillgå (Dina & Pajalic 2014, s. 5). 
Författarna menar att det är viktigt att all skolans personal är observant på att upptäcka 
elever som är i riskzonen för psykisk ohälsa och att alla tar sitt ansvar för att den 
psykiska ohälsan inte ska få konsekvenser för dem. 
 
Skolsköterskorna upplevde att deras arbete gick att genomföra lättare när de hade ansvar 
för ett mindre antal elever. Franzen (2004, s. 1) menar på att det inte är ovanligt att en 
skolsköterska har ansvar för flera hundra elever och flera skolor. I en studie av Croghan, 
Johnsson och Aveyard (2004, ss. 383-384) där skolsköterskorna hade ansvar för minst 
1000 elever visade det sig att de upplevde en brist på tid och resurser vilket utgjorde ett 
hinder för att kunna utveckla olika sätt att arbeta. Enligt Morberg et al. (2006, s. 239) 
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fick skolsköterskorna mer tid för sitt arbete när elevantalet ökade men trots det så 
upplevde de begränsningar på kvaliteten i omhändertagande av eleverna. Här finner 
författarna att antalet elever som en skolsköterska ansvarar för bör ses över för att 
möjliggöra att de ska kunna vara tillgängliga och skapa relationer i den utsträckning 
som de önskar. Att ha ansvar för elever från årskurs noll till nio kan göra att det blir en 
stor spridning på elevernas åldrar vilket gör att kunskap behövs kring alla dessa 
åldersgrupper. Detta är av betydelse i arbetet med eleverna sätt ur ett fysiskt och 
psykiskt perspektiv.  

 

Saknad av kunskap och metoder  

I resultatet beskriver skolsköterskorna upplevelser av att möta elever som inte mår bra, 
varken i skolan eller hemma. Det framkom en saknad av metoder för att hjälpa eleverna. 
En skolsköterska berättade att kuratorn på skolan kunde ha gruppaktiviteter för att 
stärka eleverna. Tidigare forskning visar på att skolsköterskorna kunde sakna kunskap 
och träning för att kunna hjälpa elever med psykiska problem. De upplevde att bristande 
kunskap inom området kunde leda till att allvarliga hälsoproblem missades och att den 
information de gav till eleverna kunde göra mer skada än nytta (Membride et al. 2015, s. 
21). Saknaden av kunskap och metoder belyser även Wilson et al. (2007, s. 451) där 
bara en tredjedel av skolsköterskorna i den studien hade specifik kunskap eller 
utbildning om hälsoproblem hos elever. I en annan studie framkom det att 
skolsköterskorna använt olika metoder i arbetet med elever som besitter en psykisk 
sjukdom. Exempelvis användes regelbundna hälsosamtal, motiverande samtal, 
individuell rådgivning och familjerådgivning. För att stärka elevernas självförtroende 
arbetade skolsköterskorna med gruppaktiviteter (Dina & Pajalic 2014, s. 4). Lazdowsky 
et al. (2016, ss. 650-651) kom fram till att skolsköterskor önskade att de hade 
pedagogiska metoder för att stärka de elever som hade återkommande episoder med 
huvudvärk. En pedagogisk guide skulle kunna vara behjälplig för skolsköterskorna. 
Enligt Socialstyrelsens (2009, s. 20) rapport ”Skolans metoder för att förebygga psykisk 
ohälsa hos barn” finns det utarbetade riktlinjer och rutiner för att hantera elever med 
psykisk ohälsa på de flesta skolor, men det förekommer dock inte på alla skolor. 
Riktlinjerna kunde handla om att kontakta elevhälsan eller barn och ungdomspsykiatrin. 
Hälften av skolorna i rapporten hade också andra arbetssätt och särskilda program för 
att hantera psykiska problem. Författarna anser att det borde finnas tydliga riktlinjer och 
metoder på alla skolor för att skolsköterskor ska kunna hjälpa eleverna på ett bra sätt. 
 
I resultatet framkom det att skolsköterskorna upplevde att de saknade kunskap inom 
psykisk ohälsa. Hootman, Houck och King (2002, s. 193) beskriver i en studie att 
skolsköterskor fick gå en utbildning där syftet var att de skulle erhålla kunskap om hur 
de tidigt kan upptäcka tecken på psykisk ohälsa samt hur det skulle kunna förebyggas. 
Under utbildningen uppgav skolsköterskorna att de saknade kunskap gällande psykisk 
hälsa. Anledningen till det var att detta inte omnämns i större utsträckning inom 
sjuksköterskeutbildningen. Skolsköterskorna som deltog uppgav också att mental hälsa 
är ett förbisett område och att psykisk hälsa är betydelsefullt i praktiken, men att det inte 
finns tillräcklig utbildning inom området. Det framkom att utbildningen bidrog med att 
de hade tillgodosett sig användbar information och kunskap.  
 



27 
 

Skolsköterskorna som deltog i studien beskrev att de alltid gjorde något för att hjälpa 
eleverna samt att deras erfarenheter är till god hjälp. De ansåg att de inte hade blivit 
skolsköterskor om de inte hade haft en gedigen erfarenhet. I resultatet framkom också 
att skolsköterskorna fick möta föräldrarnas frustration när de upplevde att skolan inte 
gjorde tillräckligt för att hjälpa eleverna. Enligt Lazdowsky et al. (2016, ss. 649, 651) 
blir barns vårdbehov mer komplexa med tiden och förväntningar från föräldrarna anses 
mer omfattande nu. Vilket ställer högre krav på skolsköterskorna. Hälften av eleverna 
och föräldrarna ansåg att skolsköterskan inte besatt kunskap om att behandla huvudvärk 
som den studien handlade om. Dina och Pajalic (2014, s. 4) beskriver i deras studie att 
erfarenheten kunde hjälpa skolsköterskorna att snabbt kunna identifiera om elever 
uppvisar tecken på psykisk ohälsa. I en annan studie beskrivs det att skolsköterskor 
tyckte det var svårt att hantera eleverna med huvudvärk trots att de besatt vana av det 
(Lazdowsky et al. 2016, s. 651) Författarna menar på att trots skolsköterskornas 
erfarenhet och kunskap kan det vara och upplevas svårt att möta och hjälpa elever som 
inte mår bra. Det bör satsas på kontinuerlig kompetensutveckling till alla skolsköterskor 
inom psykisk ohälsa då den har ökat bland unga i samhället. Det blir en svårighet att 
arbeta med psykisk ohälsa om det inte finns tillgång till material att utgå ifrån.  

 

Relationer och tillgänglighet 

I resultatet beskriver skolsköterskorna betydelsen av att vara tillgängliga för att kunna 
stödja eleverna. Svårigheten med det kan vara att de får prioritera bland sina 
arbetsuppgifter. Det framkom en betydelse av att skapa goda relationer och försöka ha 
dörren öppen så mycket som möjligt. Detta kan ses i likhet med en studie av Morberg et 
al. (2006, s. 240) som benämner det som en förutsättning för skolsköterskorna att vara 
tillgängliga för att de ska kunna ge stöd. I en annan studie beskrivs det att i och med 
tillgängligheten kunde en förtroendefull relation skapas (Larsson, Ekebergh & 
Johansson Sundler 2014, ss. 360-361). Skolsköterskor verkar ha en önskan om att kunna 
vara tillgängliga och att försöka ha dörren öppen så mycket som möjligt (Larsson, 
Ekebergh & Johansson Sundler 2014, s. 360; Morberg et al. 2006, ss. 239-240). Bartlett 
(2015, s. 132) uttrycker att eleverna behöver veta när, var och hur de kan få hjälp.  
 
Skolsköterskorna upplevde att relationen var betydelsefull men det ansågs också viktigt 
att eleverna skulle samtala men den som var mest kunnig inom området. Relationerna 
kunde skapas genom trygghet och tillit. På liknande sätt skriver Larsson, Ekebergh och 
Johansson Sundler (2014, s. 361) också om att skolsköterskorna strävade efter att 
eleverna skulle känna tillit för dem. En annan studie belyser att det var bäst att eleverna 
pratade med den de kände bäst för att de skulle kunna prata om sina problem (Dina och 
Pajalic 2014, s. 4). Enligt författarna till denna studie kan det vara bra för eleverna att ha 
en kombination av en förtroendefull relation och en professionell person att samtala 
med. Att ha en skolsköterska som följer eleverna från lågstadiet upp till högstadiet kan 
bygga upp en bra grund och en trygghet för eleverna. Författarna får uppfattningen att 
skolsköterskorna kan ses som ”spindeln i nätet”. Det kan vara svårt för skolsköterskan 
att prioritera då fler uppgifter åläggs. En uppfattning är att hon finns lite ”runtomkring” 
i skolan. Det upplevdes ifrån skolsköterskorna att eleverna valde att gå till dem även om 
de inte hade något de ville prata om. Enligt skolsköterskorna tyckte eleverna att det var 
en trygghet och lugn och ro i skolsköterskans rum.  
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Skolsköterskans stödjande roll 

Det framkom att skolsköterskor stödjer eleverna genom att finnas till hands och lyssna 
på dem utan att döma dem. De utgår ifrån vad som är bäst för den enskilda eleven. Att 
samtala med eleverna utgör en stor och viktig del av skolsköterskornas arbete och 
metoden motiverande samtal kunde användas som hjälpmedel för att skapa en god 
kommunikation emellan dem. På liknande sätt benämner också Larsson, Ekebergh och 
Johansson Sundler (2014 s. 362) vikten av att finnas där för eleverna utan att döma dem. 
I en annan studie beskriver Morberg et al. (2006, s. 240) betydelsen av att ge 
individuellt stöd och att ha enskilda samtal som betydelsefulla arbetssätt. Enligt 
Golsäter och Enskär (2012, s. 153) anses det som en utmaning för skolsköterskorna att 
samtala med barn och ungdomar om hälsa och levnadsvanor. Dina och Pajalic (2014, s. 
4) kom fram till att motiverande samtal var en effektiv metod för att hjälpa eleverna. 
Enligt en svensk studie gjord av Clausson, Köhler och Berg (2008, ss. 694-695) kan det 
förekomma en brist i kontinuiteten att bedöma den psykiska hälsan hos elever. Det 
framhålls att psykisk ohälsa hos elever regelbundet behöver följas upp i samband med 
hälsokontroller (Clausson, Köhler & Berg 2008, ss. 694-695). I en annan studie visade 
det sig att skolsköterskorna kunde gå ganska långt i processen att stödja eleverna och 
engagemanget var utöver den vanliga verksamheten och att de också kunde gå emot 
deras skyldigheter (Larsson, Ekebergh & Johansson Sundler 2014, s. 362). Något sådant 
framkom inte i denna studie men författarna anser att när skolsköterskorna står ensam i 
svåra situationer att hjälpa eleverna är det nog svårt att alltid följa riktlinjer och att de 
ibland kan behöva ta till andra åtgärder som anpassas efter den specifika situationen. 
Här menar författarna också att det är angeläget att det finns tydliga riktlinjer om hur 
den psykiska ohälsan ska bedömas och följas upp för att optimera omhändertagandet av 
eleverna.   
 
Familjens engagemang 
 
Resultatet visar på att skolsköterskorna jobbar med att föräldrarna ska bli engagerade 
och samverka kring sitt barn. Det framkom att föräldrar kan vara frånvarande och att de 
inte tar sitt ansvar. Skolsköterskorna behöver ha föräldrarnas samtycke och de upplever 
att de inte kommer vidare i processen om föräldrarna inte är delaktiga. Tidigare 
forskning visar att skolsköterskor arbetar tillsammans med elever och föräldrar för att 
hälsan ska förbättras eller för att den goda hälsan ska bibehållas (Croghan, Johnsson & 
Aveyard 2004, s. 382). Dina och Pajalic (2014, s, 4) menar även de att det är 
betydelsefullt att involvera föräldrar och att arbeta med hela familjen. När föräldrarna 
samarbetade fungerade arbetet med eleven mestadels bra. Enligt Socialstyrelsen (2004, 
s. 25) ska skolsköterskan se vårdnadshavaren som en samarbetspartner som är 
nödvändig och kompetent.  
 
Skolsköterskorna upplevde att de kan behöva anstränga sig för att få föräldrarna 
involverade men att det inte alltid blev så ändå. Upplevelsen var att det var jobbigast att 
möta eleverna när de hade föräldrar som inte engagerade sig. Det framkom att 
skolsköterskorna kan få föräldrarna emot sig när de meddelar sin åsikt om eleven och 
föräldrarna kanske har en annan uppfattning om detta. Det upplevdes viktigt att komma 
fram till en gemensam lösning. I de situationerna när eleverna inte ville att föräldrarna 
skulle få veta någonting kunde det leda till ett etiskt dilemma för skolsköterskorna. På 
liknande sätt beskriver Dina och Pajalic (2014, s. 5) att när föräldrar inte visar förståelse 
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kan det upplevas svårt. En annan svårighet var att meddela för föräldrarna att deras barn 
inte mådde bra. I Croghan, Johnsson och Aveyards studie (2004, s. 383) framkommer 
det att skolsköterskorna upplevde att föräldrarna trodde att de tittade kritiskt på deras 
föräldraskap. Här finner författarna att det är betydelsefullt att skolsköterskorna ser till 
den enskilda familjen och gör vad som är bäst för dem samt litar på sin kunskap och 
förmåga att kunna hantera de här svåra situationerna. När skolsköterskorna stöter på 
svårigheter är det viktigt att de erhåller stöd ifrån andra kollegor. 
 
Skolsköterskorna har en betydelsefull roll i att stödja och hjälpa elever och familjer. Det 
framkom att skolsköterskorna haft långa stödjande samtal med föräldrar vilket kan ses i 
likhet med det Dahlberg och Segesten (2010, s. 120) skriver om att föräldrar också kan 
behöva stöd och omsorg. I en annan studie framkom det att skolsköterskor kunde ge 
stöd åt familjen genom att träffa dem och diskutera elevens självupplevda ohälsa 
(Clausson, Köhler, Berg 2008, s. 696). För att genomföra familjesamtal med inriktning 
mot ohälsa behöver skolsköterskorna ha kunskap i omvårdnad (Clausson 2012, s. 187). 
En utmaning för skolsköterskan under familjesamtalen är att se till att alla kommer till 
tals (Clausson 2012, s. 192). I samtalen är det viktigt att föräldrarna får uttrycka sina 
känslor vilket kan bidra till att de kan se på situationen på ett annat sätt. Föräldrarna bör 
vara delaktiga i vilken utsträckning kontakten ska fortsätta (Naevestedt 2003, s. 95). Här 
anser författarna att familjesamtal kan vara ett bra arbetssätt för skolsköterskor att 
involvera familjerna och att hjälpa eleverna. Skolsköterskorna som medverkade i denna 
studie beskrev att föräldrarna kunde behöva få prata om det som upplevdes svårt för att 
lättare kunna hantera det. Enligt en studie ifrån Storbritannien berättade 
skolsköterskorna att föräldrarna upplevde det positivt att ha någon att prata med till 
exempel om barnuppfostran. Ofta kanske skolsköterskorna är den enda föräldrarna 
pratar med om barnets välbefinnande och hälsa (Croghan, Johnsson & Aveyard 2004, 
ss. 383-384).  
 
I ett hälsofrämjande och förebyggande arbete kan det vara viktigt att förstå hur hälsan 
kan påverkas av familjens interaktion och funktion samt kunna se hur olika faktorer som 
till exempel livsstil hämmar eller främjar varje familjeindivids hälsa (Kirkevold 2003, s. 
37). Elever kan bli påverkade av hur föräldrarna upplever och är i möten med 
behandlaren. Om föräldrarna upplever otrygghet, är oroliga eller upprörda kan det 
påverka elevens hälsa negativt (Johansson 2013, s. 396). En studie i Sverige visar att 
terapeutiska samtal med familjer som hade ett barn med återkommande hälsoproblem 
kan bidra till att familjerna lättare kan hantera denna situation samt att det kan minska 
besvären hos eleverna. Skolsköterskorna bjöd in till sammankomster med familjerna där 
de använde olika verktyg för att hjälpa dem. Under sammankomsterna arbetade de 
tillsammans med dessa verktyg och samtalade om problemen. Familjerna upplevde att 
de blev mer medvetna om deras egna resurser och möjligheter att hantera sina 
hälsoproblem, viket ledde till förändringar inom familjen. Skolsköterskorna upplevde 
detta som lättanvända verktyg och arbetssättet besparade dem tid. De fick en snabbare 
uppfattning om familjesituationen och elevens besök till skolsköterskorna minskade. 
Skolsköterskorna upplevde också att det var professionellt utvecklande och att deras 
arbete blev tillfredställande. Arbetssättet gjorde också det lättare att inse deras 
begränsningar för vad de ska göra och för vad som andra yrkesgrupper ska göra. Detta 
ansågs som ett betydelsefullt arbetssätt för att förbättra skolbarns hälsa (Clausson & 
Berg 2008, ss. 289, 303, 306-308). Att som arbetsmetod använda sig av terapeutiska 
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samtal som i den ovannämnda studien finner författarna vara ett effektivt, utvecklande 
och positivt arbetssätt. Genom att familjerna får rätt hjälp och stöd i ett tidigt skede kan 
vara positivt sett ur ett hållbart samhällsperspektiv då det kräver tid och engagemang av 
familjer och skolsköterskor att hjälpa eleverna.  
 

Samverkan med andra 

Resultatet visar på att samarbete med andra professioner och instanser är en central del i 
skolsköterskornas arbete. Ett nära samarbete med kuratorn ansågs som en viktig del i 
arbetet då skolsköterskorna bland annat fick stöd och vägledning därifrån. Tidigare 
forskning visar på att ett välfungerande samarbete med andra instanser påverkar 
elevernas hälsa positivt (Clausson, Köhler & Berg 2008, s. 694). Dina och Pajalic 
(2014, s. 4) skriver att skolsköterskorna upplevde att samarbetet med andra instanser 
fungerade bra och att det var bra när de kunde ha möten och arbetade åt samma mål. Det 
framkom ett nära samarbete med kuratorn och att de kunde ta hjälp av varandras 
kompetenser. 
 
Skolsköterskorna upplevde det svårt när samarbeten inte fungerade. Wilson et al. (2007, 
s. 451) menar på att det blir en oro hos skolsköterskorna när det förekommer svårigheter 
att få hjälp utifrån och att de kände en maktlöshet och en frustration av att inte ha mer 
lättillgänglig tillgång till olika instanser. Enligt Socialstyrelsen (2004, s. 30) behöver 
extra kontakter och uppföljning av eleverna ske utifrån hälsoproblemets omfattning. Det 
är angeläget med ett nära samarbete med den behandlande instansen som har tagit över 
elevärendet. I Socialstyrelsens rapport ” Skolans metoder för att förebygga psykisk 
ohälsa hos barn” (2009, s. 21) står det att samverkansavtal med andra instanser inte 
förekommer på alla skolor och att de vanligaste var att det förekom med Barn och 
Ungdomspsykiatrin och Socialtjänsten. Författarna anser att det är angeläget att det 
finns ett avtal om hur samverkan ska fungera för att arbetet med eleven ska bli så bra 
som möjligt. Når vården involverar olika ansvarsområden finns det en risk att det 
påverkar det fortsatta arbetet runt eleven. Fungerar inte samverkan kan det leda det till 
att skolsköterskorna inte får det stödet de behöver och att eleverna inte får den hjälp de 
behöver.  
 

Betydelsen av att ha handledning 

Det framkom att skolsköterskor benämnde handledning som något positivt och 
värdefullt. Skolsköterskor kan möta och uppleva svåra känslor och kan ställas inför 
komplicerade situationer och beslut. När detta inträffar kan det vara värdefullt att 
ventilera sina tankar och känslor samt få en bekräftelse på att handhavandet varit rätt 
eller om de kunde gjort på något annat sätt. Dahlberg och Segesten (2013, s. 126) menar 
på att handledning är en viktig del i vårdandet och kan vara en möjlighet till att skapa 
grunder till relationer som är vårdande och goda. Genom att det förekommer kunskap 
om hur vårdaren får stöd gynnas deras välbefinnande och i slutändan blir det ett bättre 
omhändertagande av den som behöver hjälp. Andra insatser för den som vårdar kan vara 
att det finns kunskaper om erfarenheter och upplevelser av att vårda, om vårdaren och 
deras kompetens. I ”Hälsosamtalet – en utmaning för skolsköterskan” (Lindholm & 
Wärnå 2001, Clausson, Petterson & Berg 2003 se Arnesdotter, Olander och Ragneskog 
2008, s. 58) visar studier på att skolsköterskor har en önskan om handledning. Det 
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hälsofrämjandet arbetet kan utvecklas av skolsköterskorna genom att de får stöd i form 
av handledning. Författarna anser att alla som vill ha handledning borde ha möjlighet 
till det. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att skolsköterskor har bra 
förutsättningar och arbetsförhållanden för att eleverna ska få en bra hjälp och uppnå 
välbefinnande. Handledning kan vara extra betydelsefullt när skolsköterskan är ensam i 
sin profession på skolan. Dahlberg och Segesten (2010, s. 126) menar att genom att 
stärka situationen för vårdaren kan omhändertagandet bli bättre för den som får hjälp. 
 
 

Kliniska implikationer 

 
Här ges förslag till hur skolsköterskornas arbete kan genomföras, stödjas och utvecklas.  
 

 Det ska finnas ett tydligt samverkansavtal med kollegor och andra instanser för 
att arbetet kring eleverna ska vara tydligt och välfungerande.  

 
 Skolsköterskorna kan utföra familjesamtal för att hjälpa familjerna att hantera 

svåra situationer och ge dem stöd i att hjälpa sina barn på bästa sätt.  
 

 Det bör finnas ett beslut om hur många elever en skolsköterska ska ansvara för. 
Detta för att de ska ha möjlighet att hjälpa eleverna på ett optimalt sätt och att 
arbetsbelastningen inte ska bli för stor för skolsköterskorna.  
 

 Skolsköterskorna bör ha riktlinjer att arbeta utefter för att kunna förebygga den 
psykiska ohälsan.  

 

SLUTSATS 

Skolsköterskorna har en central roll i att hjälpa elever med psykisk ohälsa. Samtidigt 
som jobbet upplevs roligt och lärorikt så kan det också vara påfrestande och ibland svårt 
att koppla bort när arbetsdagen är slut. Med ett engagemang och egenintresse visar 
skolsköterskorna hur betydelsefullt det är att eleverna får hjälp. Skolsköterskorna ställs 
inför många utmaningar som de bland annat hanterar med hjälp av stöd från kollegor, 
deras erfarenhet och genom handledning. Riktlinjer och metoder för hur skolsköterskor 
ska arbeta med psykisk ohälsa hos barn behövs som stöd. En välfungerande samverkan 
med kollegor och andra instanser beskrevs vara av betydelse. Samverkansavtal med 
andra instanser skulle kunna underlätta skolsköterskors arbete om det var enkelt att få 
hjälp från andra när behov fanns av det. Skolsköterskor behöver kunskaper och 
kompetenser för att kunna hjälpa och ge stöd till elever med en psykisk ohälsa till en 
bättre hälsa. Det behövs mer forskning inom området för att skolsköterskorna ska 
erhålla metoder och strategier för att hjälpa eleverna och även att de ska ha tillgång till 
en god skolmiljö. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det angeläget att skolsköterskor har en 
bra arbetsmiljö vilket kan möjliggöra att de kan ge ett gott omhändertagande till 
eleverna och optimera deras hälsa. En god arbetsmiljö kan vara att skolsköterskorna har 
ett rimligt elevantal att ansvara för. De ska omges av samarbetsvilliga kollegor och inte 
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utsättas för negativ stress. Genom att skolsköterskorna har det bra på sin arbetsplats 
stärker det förutsättningarna för att eleverna ska få ett gott omhändertagande. 
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Informationsbrev till skolsköterskor om förfrågan för medgivande av 
datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor, Elin Brockmark och Therése Skoglund som söker kontakt med 
skolsköterskor för deltagande i en studie om skolsköterskors erfarenheter av att möta 
ungdomar med psykisk ohälsa. Vi är studerande på specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot distriktssjuksköterska vid Högskolan i Borås. Som en del i 
utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka erfarenheter skolsköterskor inom 
skolverksamheten har av att möta ungdomar med psykisk ohälsa. Vi är intresserade av 
att höra mer om dina erfarenheter som skolsköterska och du tillfrågas här om att 
medverka i en intervju.  

Att medverka i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
förklaring. Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut till en text.  Intervjuerna 
kommer att ske närmaste veckorna. Tidsåtgången beräknar vi till 30-60 minuter. Allt 
datamaterial, dvs intervjuerna, kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att 
inget av det du säger kommer att kunna härledas till dig som person. Utan ditt 
deltagande är anonymt. Inga obehöriga kommer att kunna ta del av intervjuerna eller få 
veta vilka skolsköterskor eller skolor som ingår i studien.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 
 
Hälsningar 
Therése Skoglund   Elin Brockmark  
Therese_backman@hotmail.com  elin_brockmark@hotmail.com
   
0738-380481                         0733- 701570 

Handledare 

Annelie Sundler, Universitetslektor, Biträdande professor i vårdvetenskap 
Akademin för vård, arbetsliv, välfärd 
Högskolan i Borås 
Annelie.sundler@hb.se 
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Undertecknad skolsköterska godkänner härmed att deltaga i studien och genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
2016 
 
_______________________________ 
Namn 
Titel/Verksamhet/Ort 



 
 

                                                                                                           Bilaga 2 
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Vi är två sjuksköterskor, Elin Brockmark och Therése Skoglund som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 
Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 
nivå.  
Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
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förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid 
publiceringen.  
Bifogat finns ett svarsbrev för ert medgivande till att vi genomför studien vid er skola. 
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Intervjufrågor till skolsköterskan!  
 
Bakgrundsfrågor  
 
Hur länge har du arbetat som skolsköterska?  
Hur gammal är du?   
Har du arbetat med något annat som sjuksköterska? 
 
Skulle du kunna berätta om ett möte du haft med en ungdom som mådde psykiskt 
dåligt?  
 
Hur upplevde du det mötet?  
Hur startade mötet med ungdomen? 
Hur kunde du hjälpa eleven? 
Vilka resurser använde du dig av?  
Hur upplevde du att din kunskap/ utbildning kunde hjälpa dig i detta möte?  
Upplevde du dig ha kunskap att hjälpa ungdomen? 
Förekom det någon uppföljning och i så fall vad? 
Var det något som du upplevde var svårt i situationen? Ge exempel?  
Vad det något som du upplevde fungerade väldigt bra i situationen? Ge exempel?  
Vad upplever du är vanliga hälsoproblem hos de ungdomar som du träffar?  
Kan du ge något mer exempel?  
Har du något mer att tillägga?  

 


