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Sammanfattning    

 

Psykisk ohälsa har ökat de senaste åren bland unga. Skolan kan vara en av 

stressfaktorerna för unga barn. Skolan skall arbeta hälsofrämjande, den skall skapa 

miljöer där elevers hälsa och lärande främjas. Utbildning är av vikt för att kunna 

uppleva hälsa och på sikt klara sig i livet. Elevhälsan är en viktig del på skolan, vilken 

arbetar för att underlätta elevens lärande och utveckling. Skolsköterskor i tidigare 

studier menar på att somatiska symtom som magont och huvudvärk, vilket kan vara 

tecken på psykisk ohälsa, har ökat. Psykisk ohälsa hos barn kan ha negativa effekter 

senare i livet och med tiden kan en ökning av detta innebära ett växande 

folkhälsoproblem. I denna studie, som är kvalitativ med en induktiv ansats, är syftet att 

beskriva skolsköterskors upplevelser av att möta elever som har psykisk ohälsa. Åtta 

skolsköterskor intervjuades med hjälp av semistrukturerade frågor. Dessa med 

utgångspunkt i livsvärldsperspektivet. I dataanalysen användes Granheim Hällgren och 

Lundmans (2004) modell för innehållsanalys. I resultatet framkom två kategorier och 

sju underkategorier. Samverkan är betydande i arbetet med psykisk ohälsa, både på 

intern och extern nivå. Skolsköterskorna i studien ansåg att samverkan med externa 

instanser var problematisk. Relationen till eleven är också av vikt, detta för att kunna få 

förtroende och på så vis kunna nå fram till eleven med psykisk ohälsa. Detta kräver en 

tillgänglighet hos skolsköterskan.  

 

 

Nyckelord:  Skolsköterska, psykisk ohälsa, elever, samverkan, kvalitativ studie.  
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INLEDNING  

Författarna till denna studie är två sjuksköterskor som har arbetat på sjukhus i några år 

och nu går en vidareutbildning mot Distriktsköterska. Båda har erfarenhet kring den 

äldre patienten men har aldrig arbetat med barn. Under utbildningen har intresset för att 

arbeta med barn ökat och där med insikten i hur viktig skolsköterskans roll är i ett barns 

liv. Den ökade psykiska ohälsan hos barn är något som diskuterats i media, och är även 

ett ämne som lyftes under utbildningen. Författarna fann ämnet intressant och ville få en 

djupare förståelse och kunskap kring fenomenet psykisk ohälsa hos barn. 

Distriktsköterskor har skolhälsovård som en del av deras kompetens. Därför var just en 

inblick i skolsköterskans upplevelse av den växande problematiken, psykisk ohälsa, av 

intresse. Skolsköterskorna har en unik roll då denne träffar alla elever i skolan och har 

därmed en möjlighet att upptäcka och påverka dessa elever. Fokus lades därför på 

skolsköterskornas upplevelser av att möta denna problematik. Genom att undersöka 

detta tror författarna att det kan skapa möjligheter till förbättringar i arbetet och i 

omhändertagandet av eleven. Barns välmående är av vikt och här krävs det tidiga 

insatser för att motverka psykisk ohälsa, detta för att kunna förhindra konsekvenser 

senare i livet. Författarna valde därför att inrikta sig på skolsköterskor som arbetar med 

elever i låg- och mellanstadiet. Förhoppningsvis kan studien upplysa om hur arbetet 

kring elever med psykisk ohälsa upplevs av skolsköterskor, och på så vis ge ökad 

kunskap till förbättringsmöjligheter för att främja psykisk hälsa hos elever.  

 

 

BAKGRUND 

Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa innefattar icke önskvärda psykiska yttringar så som nedstämdhet, 

trötthet, oro, sömn- och koncentrationssvårigheter. Det kan även yttra sig 

psykosomatiskt och uttrycka sig i form av magont och huvudvärk. Psykisk ohälsa kan 

också innebära allvarligare symtom där kriterierna för en psykiatrisk diagnos uppfylls. 

De symtom som skapar ett lidande för människan och därmed inkräktar på dess 

livsvärld definieras som psykisk ohälsa då det påverkar människans livssituation på ett 

negativt sätt (Socialstyrelsen 2018). 

 

I en studie av Clausson, Köhler och Berg (2008) menar skolsköterskorna att psykisk 

ohälsa har ökat de senaste åren och främst i socialt utsatta områden. De anser att det är 

främst hos flickor en stor ökning av psykiska besvär har skett. Barn med besvär som 

huvudvärk och magont har ökat, vilka ofta kan vara tecken på psykisk ohälsa. Det 

upplevs att det är när barnen besöker dem spontant som de ser större resultat än på 

rutinbesöken. Skolsköterskor har en unik möjlighet att följa och utvärdera skolbarnens 

hälsa men enligt studien verkar inte denna information användas i varken forskning eller 

i praktiken. I en studie av Berntsson och Gustafsson (2000) beskriver de också att 

magont och huvudvärk är de vanligaste besvär unga barn söker för, vilket sedan visar 

sig stå för psykisk ohälsa. Faktorer som påverkar barns psykiska välmående har visat 

sig vara barnet själv, dess familj och socioekonomiska faktorer. Hälsofaktorer vilka 

bidrar till att risken för psykisk ohälsa minskar är mammans hälsa och välmående, att 
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barnets familj har en stadig ekonomi, goda vänskapsrelationer utan mobbning och en 

välfungerande skolgång.  

 

En studie av Puskar och Bernardo (2007) beskriver att, efter familjen, har skolan störst 

inflytande på barn i jämförelse med andra miljöer. Det är här vänskapsrelationer 

utvecklas, barnets sociala utveckling sker och sociala normer implementeras. Barn som 

har hälsa lär sig bättre än barn med ohälsa, därför har skolan ett intresse i barns hälsa 

och att främja den. Skolan måste därför ha kännedom om vad psykisk ohälsa har för 

effekter på inlärningen och elevernas sociala situation. Skolsköterskor har en viktig roll 

på skolan i att upptäcka barn med psykisk ohälsa, för att därefter kunna få hjälp av en 

specialist i de fall det krävs. Dock visar en annan studie av Clausson, Berg och Janlöv 

(2015) att skolsköterskor är dåliga på att dokumentera barns psykiska ohälsa, det finns 

en viss tveksamhet inför detta. Det är viktigt att följa barns hälsa och för att kunna visa 

en rättvis och sann bild av barnets psykiska hälsa är det av vikt att dokumentationen är 

fullständig och informativ. Tidig intervention kan vara av värde för att undvika 

konsekvenser senare i livet. Skolsköterskan besitter en unik egenskap i att kunna 

upptäcka underliggande problematik. Denne har till uppgift att dokumentera barnets 

psykosociala hälsoutveckling. Dokumentationen angående misstankar om att 

psykosomatiska symtom kunde bero på underliggande psykisk ohälsa har upplevts 

problematiskt, då skolsköterskorna var rädda för att de har missuppfattat eller för att 

göra fel. 

 

Psykisk ohälsa har enligt Folkhälsomyndigheten (2018) ökat, mellan åren 1985–2014 

har symtom så som ont i magen, svårt att sova och nedstämdhet ökat med femtio 

procent. I skolan finns det stressfaktorer så som stress över skolarbetet och 

prestationsångest, skolan tycks vara en av de utlösande faktorerna för psykisk ohälsa. 

Folkhälsomyndigheten drar slutsatsen att för att främja psykisk hälsa behöver 

skolväsendet stärkas och elevhälsoteamet måste få en större roll.  

 

Socialstyrelsen (2018) menar att i jämförelse med resten av världen är hälsosituationen 

av hög standard för barn i Sverige. Dock har den psykiska ohälsan bland barn ökat och 

därför anser de att de risker som finns för ohälsa inte enbart kan hanteras inom hälso- 

och sjukvården. För att kunna motverka psykisk ohälsa är samverkan mellan förskola, 

skola och socialtjänst av stor vikt.   

 

 

Hälsa och livsvärld 

World Health Organisation (2018), WHO, definierar hälsa som ett tillstånd av fysisk, 

psykisk och socialt välmående och innebär inte bara en frånvaro av sjukdom. Wiklund 

(2003, ss. 40,82-94) förklarar att hälsa som tillstånd kan beskrivas som en upplevelse av 

välbefinnande. Det vill säga att det nödvändigtvis inte innebär en frånvaro av 

sjukdomsdiagnos för att människan skall uppleva hälsa. Ur betraktarens perspektiv kan 

det upplevas som att en människa har ohälsa, men hälsa är något som upplevs utifrån 

varje enskild individs livsvärld. Livsvärlden är den värld vi upplever genom kroppen, 

det är alltså den verklighet som vi lever i. Människan upplever verkligheten på olika 

sätt, varje livsvärld är därför unik.   
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Hälsa är inte något en människa har utan det är något som människan är. Då en 

människa upplever sig förankrad i sig själv och kan känna sammanhang i livet genom 

sin levda kropp kan människan uppnå sin egen helhet och enhet och därmed vara hälsa. 

För att uppleva helhet och sammanhang är det en förutsättning att människan har en 

egen förmåga att verka och leva i världen. Att uppleva hälsa handlar dock inte enbart 

om den egna förankringen i sig själv utan hur människans upplevelse är i olika 

sammanhang. Att uppleva hälsa är beroende av harmoni mellan människan och 

omvärlden.  

 

Enligt socialstyrelsen (2017, s.89) ska skolan arbeta hälsofrämjande. Skolans arbete ska 

skapa miljöer där elevens hälsa och lärande främjas. De skall verka förebyggande för att 

minska risken för ohälsa och öka hälsa. Socialstyrelsen (2013, s.19) beskriver att 

utbildning och god hälsa är betydande för att kunna må bra och senare i livet klara sig. 

Detta är något som gäller alla åldrar, barn som vuxna, men är av vikt hos de mest 

sårbara barnen och ungdomar. Därför menar socialstyrelsen (2017, s.96) att skolans 

miljöer är betydande för lärande och upplevelsen av trygghet. Skolan måste erbjuda en 

god arbetsmiljö för alla elever för att på så vis uppnå de bästa förhållandena för att lära 

sig och utvecklas på en personlig nivå.  

 

Elevhälsan 

 

I Sverige har alla skolelever rätt till elevhälsa vilken består av skolsköterska, skolläkare, 

psykolog och kurator, de skall tillsammans samverka för att främja elevernas hälsa 

(Socialstyrelsen, 2016, s. 164).  

I det hälsofrämjande arbetet är elevhälsan en viktig del, de ska finnas som ett stöd för 

eleven så att denne klarar de uppsatta målen för utbildningen. Elevens lärande och 

utveckling skall underlättas. På initiativ och uppdrag från rektorn skall elevhälsan hjälpa 

till att finna de orsaker som kan finnas till att eleven har problem med inlärning. I deras 

uppdrag ingår det att uppmärksamma och finna orsaker till ohälsa hos eleverna för att 

därefter utreda detta. Anpassad skolgång och utökat stöd skall erbjudas till de elever 

som har ett behov av det. Genom detta arbete möjliggörs goda förutsättningar för att 

kunna uppmärksamma psykisk ohälsa och hjälpa eleven att utvecklas (Socialstyrelsen 

2016, s. 105).  

 

Elevernas arbetsmiljö och hälsa skall av skolsköterskan utvärderas och 

uppmärksammas, detta på både ett psykiskt och fysiskt plan. Detta skall efterföljas med 

en åtgärdsplan, vilken skall ske på individ, grupp och organisationsnivå. Det 

hälsofrämjande arbetet som skall utgå från elevens behov kräver en god samverkan 

mellan olika professioner både på intern och extern nivå. För att tillgodose elevens 

kompetens krävs det att alla parters yrkeskompetenser tas tillvara på, på så vis uppnås 

ett ökat välmående (Riksföreningen för skolsköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2011 ss. 10–12).  

 

Skolsköterskans stödjande roll 

Riksföreningen för skolsköterskor och svenska sjuksköterskeförening (2011, ss.7-14) 

förklarar att skolsköterskor skall vara legitimerade sjuksköterskor. De skall också 
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besitta en specialistutbildning med inriktning mot barn och ungdomar eller ha en 

distriktsköterskeutbildning alternativt skolsköterskeutbildning. De skall arbeta på 

individnivå med eleven i centrum, en personcentrerad vård. Eleven skall ses som en 

individ, vilken är specialist på sin egen upplevda livssituation. Respekt för elevens 

behov, tyckande och önskemål skall prioriteras av skolsköterskan. För att uppnå detta 

förhållningsätt bör de ha insyn och kunskap gällande elevernas vanor, intressen och 

synsätt. Eleven skall känna sig delaktig och jämställd i samtalet och arbetet för att 

uppnå hälsa. De skall vara ett stöd i elevernas hälsa och det är också av vikt att se de 

elever som inte själva kan uttrycka att de behöver hjälp. De har till uppgift att stödja 

eleverna i att göra hälsosamma val och involvera dem i de hälsofrämjande åtgärderna. 

Enligt Socialstyrelsen (2017, s.31) innefattar skolsköterskans roll medicinsk kompetens 

och omvårdnadskompetens som skall fungera som ett stöd i det pedagogiska arbetet. De 

skall arbeta för att ge elever en förståelse om levnadsvanor som är hälsosamma, och om 

vad som bidrar till hälsa och ohälsa. De har även en konsulterande och handledande roll 

för övrig personal på skolan.   

 

Dina och Pajalic (2014) beskriver i sin studie att skolsköterskor känner en viss 

otillräcklighet och att arbetet med barn som har psykisk ohälsa kan vara betungande. 

Detta då de upplever att de inte har de rätta verktygen för att kunna hantera 

problematiken. Studien visar på att samverkan mellan olika professioner, instanser och 

föräldrar är av vikt. Att involvera föräldrarna är av ytterst vikt för att kunna komma 

vidare i arbetet med barnen. Vidare beskriver studien att skolsköterskorna menar på att 

det är viktigt att skapa en trygg miljö för att få ett förtroende. En trygg miljö kan skapas 

på hälsosamtalen vilka de tycker är en stor tillgång för att få en första kontakt och 

kanske senare en relation. Enligt en annan studie av Hoekstra et. al (2016) finns ett 

behov hos skolsköterskan att få en mer strukturerad och tydlig plan för att kunna främja 

hälsa hos elever. De upplever också att de mest fungerar som en konsulterande enhet 

ifråga om hälsa snarare än att de utförde utbildningen själva. Dock försöker de alltid att 

undervisa i hälsa när tillfälle gavs, som vid till exempel hälsosamtal.  

 

Membride, McFadyen och Atkinson (2015) beskriver betydelsen av att skolsköterskor 

har tillräckligt med utbildning och stöd i sitt arbete, detta för att barn skall kunna känna 

trygghet i att samtala om känslor och frågor angående sitt dåliga mående. Uteblivet stöd 

och en bristande utbildning hos skolsköterskor ökar risken för att barnen står utan hjälp 

och blir fast i sitt dåliga mående. Detta kan innebära att barnets fulla potential inte 

kommer fram och påverkar dess framtid. I en studie av Bartlett (2015) beskrivs det 

också att skolsköterskan är en viktig del i att upptäcka barn med psykisk ohälsa men 

deras arbetsbelastning behöver ses över för att möjliggöra för dem att bli mer 

tillgängliga och synliga på skolan. I studien förklaras dock att det finns en brist på 

forskning och litteratur kring tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn 

och sjuksköterskans roll.  

 

 

 

Hälsobesök 

Socialstyrelsen (2016, s.128) förklarar att i Sverige har alla elever i grundskolan rätt till 

minst tre hälsobesök. Dessa besök har till syfte att uppmärksamma eventuella 



 5 

hälsoproblem, här kan riskfaktorer identifieras genom samtal mellan eleven och 

skolsköterskan. Skolsköterskan får här möjlighet att ställa frågor kring elevens 

hemmiljö och skolgång vilket i sin tur öppnar upp för eleven att kunna dela med sig av 

sina problem och farhågor. Detta kan gälla mobbning, betyg, att eleven far illa i hemmet 

eller annan oro som på ett negativt sätt kan påverka elevens hälsa. Det är viktigt att 

skolsköterskan och eleven skapar en relation. Detta i enlighet med Wiklund (2008, 

ss.148,155,157–158) som beskriver att vårdande skall främja hälsa och lindra lidande. 

En bra vårdrelation främjar en vårdprocessen. Vårdande kan inte äga rum utan en 

vårdrelation. Om en relation ej skapats blir vårdandet endast en rad uppgifter som 

utförs. I en vårdande relation kan människan få både det stöd och utrymme den kan ha 

behov av. Ömsesidighet krävs från båda parter i vårdrelationen för att få goda 

förutsättningar. Här ställs det krav på vårdaren att vara tillgänglig och finnas till för 

patienten. Patienten måste här då också vara beredd att ta emot vårdaren och välkomna 

den i sin värld. Denna ömsesidiga relation kan inte av vårdaren tvingas fram utan måste 

förankras hos patienten först. Socialstyrelsen (2016, s.128) beskriver att skolsköterskan 

har en roll som en neutral vuxen vilken eleven skall kunna prata öppet med, detta för att 

uppnå en tillitsfull relation där eleven kan uppleva trygghet. Detta kan medföra att 

eleven på eget initiativ söker upp skolsköterskan för spontana besök vid upplevt behov. 

 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Enligt tidigare studier ökar psykisk ohälsa i samhället, ökningen sker främst hos 

ungdomar. Det är viktigt att tidigt hantera och upptäcka psykisk ohälsa, och att arbeta 

förebyggande. Då alla barn i Sverige går i skolan blir den en plattform med störst insyn 

och därmed möjlighet att kunna förändra. I och med hälsokontroller och hälsosamtal är 

skolsköterskans roll betydande i att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa. 

Skolsköterskan besitter därför ett unikt perspektiv i arbetet med elever med psykisk 

ohälsa. De ska finnas till hjälp för eleven så att denne kan skapa de rätta 

förutsättningarna för att kunna fullfölja sin skolgång. Detta hälsofrämjande arbete är 

betydande för barnet och dess familj men är även av vikt för samhället. Psykisk ohälsa 

hos barn och unga har visat sig medföra svårigheter så som att etablera sig i samhället 

och många unga är i behov av psykiatrisk vård. Med tiden kan denna ökning av psykisk 

ohälsa hos barn innebära ett växande folkhälsoproblem.   

 

SYFTE 

Studiens syfte är att beskriva skolsköterskans upplevelse av att möta elever med psykisk 

ohälsa. 

 

METOD 

För att svara på syftet har en kvalitativ metod använts med en induktiv ansats. Enligt en 

artikel av Graneheim och Lundman (2004) ska en studie med induktiv ansats vara 

förutsättningslös i sin analys av materialet. Material som baseras på människors egna 

berättelser om sina upplevelser. Studien baseras på intervjuer av skolsköterskor, enligt 
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Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s.189) blir studien kvalitativ genom att låta 

intervjupersonerna berätta fritt kring fenomenet och ämnet som fokus ligger på.  

 

Semistrukturerade frågor har använts i intervjuerna med utgångspunkt i 

livsvärldperspektivet. Dahlberg (2014, ss. 69-71) menar att med livsvärldsperspektivet 

som utgångspunkt läggs det vikt vid följsamhet och öppenhet vilket påverkas av 

författarnas förförståelse och erfarenhet.  

 

Urval 

Då studien bygger på skolsköterskornas livsvärld och deras upplevelser är 

utgångspunkten för urvalet enligt Dahlberg (2014, s.80) att finna deltagare som kan dela 

med sig av sina upplevelser eller erfarenheter med hjälp av till exempel intervjuer, som 

på så vis kan belysa det fenomen studien skall innefatta. Författarna till denna studie har 

valt att fokusera på skolsköterskor vilka arbetar i låg- och mellanstadier.   

 

Två brev sammanställdes, ett brev om godkännande att få genomföra datainsamling 

(Bilaga 1) till verksamhetschefer eller rektorer och ett brev gällande godkänt informerat 

samtycke (Bilaga 2) till skolsköterskorna. Breven innefattade även information 

angående vad studien skulle undersöka. Brev om godkännande att få genomföra 

datainsamling skickades ut via mail 40 rektorer och verksamhetschefer, dock gavs liten 

respons då de flera av de tillfrågade ej besvarade förfrågningarna. Författarna fick 

därför börja ringa för att få godkännande. Detta gav resultat i att åtta rektorer och tre 

verksamhetschefer gav sitt godkännande för datainsamling så att skolsköterskorna 

kunde delta i studien. Därefter skickades informationsbrev och kontakt via telefon togs 

med dessa elva skolsköterskor, åtta tackade ja till att delta i studien. Två av 

skolsköterskorna som kontaktades avböjde då de ansåg att de inte hade någon erfarenhet 

av elever med psykisk ohälsa. En av de kontaktade skolsköterskorna tackade nej då hon 

ansåg att hon hade för hög arbetsbelastning för tillfället. De åtta skolsköterskor som 

slutligen deltar i studien är mellan 35–65 år gamla, sju av dem är kvinnor och en är 

man. De har arbetat som skolsköterskor allt mellan 1–18 år.  

 

Datainsamling  

Studien är baserad på semistrukturerade livsvärldsintervjuer. Dahlberg (2014, ss.67–68) 

betonar vikten av att vara följsam, besitta en öppenhet i sin vetenskapliga hållning och 

sätta sin förförståelse åt sidan. Detta för att vara uppmärksam för både likheter och 

olikheter i skolsköterskornas livsvärld. Allas våra livsvärldar är liknande, men allas 

livsvärldar är ändå unika och präglade av människans erfarenhet och innehåller därför 

egna personliga nyanser. Kontakten med skolsköterskorna togs via telefon och där en 

överenskommelse om tid och plats gjordes. Intervjuerna genomfördes under 

skolsköterskornas arbetstid och på deras arbetsplats. Innan intervjuerna inleddes 

presenterades syftet med studien och de informerades om att samtalet kommer att bli 

inspelat med hjälp av två mobiltelefoner. Skolsköterskorna försäkrades om att det 

inspelade materialet raderas efter transkribering har färdigställts. Ingen annan än 

författarna kommer ta del av det inspelade materialet. Två mobiltelefoner användes för 

att säkerställa att samtalet faktiskt blev inspelat och att en god ljudkvalité kunde uppnås. 

För att uppnå en intervjusituation där skolsköterskornas livsvärld ska kunna beskrivas 
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användes öppna och stora frågor, detta för att få med många nyanser i deras berättelse. 

Att fånga olika nyanser ur deras unika livsvärld ger ett djup och en större bredd i deras 

berättelser, detta underlättas med öppna frågor då de får prata fritt kring fenomenet utan 

inverkan av författarnas förförståelse.   Intervjun inleddes med bakgrundsfrågor 

angående skolsköterskornas arbetserfarenhet, för att på så vis visa ett intresse för 

skolsköterskan men också för att se nyanserna i arbetslivserfarenhet och ålder som kan 

vara av betydelse för studien. Därefter fortsätter intervjun med öppna frågor, som syftar 

till det som skall undersökas, där skolsköterskan får fritt utrymme att beskriva utifrån 

dennes livsvärld. Författarna var följsamma i samtalet och använde följdfrågor så som 

hur känner du då? Vad tänkte du då? Kan du utveckla?  Enligt Dahlberg (2014, s. 90) 

använder sig intervjuaren av följdfrågor, inte för att tillföra något nytt utan för att 

möjliggöra en förståelse för intervjupersonen och vad intervjupersonens svar innebär. 

Författarna avslutade varje intervju med att skolsköterskorna tillfrågades om de hade 

något att tillägga. Detta för att ge dem ännu en möjlighet att fritt få berätta kring 

fenomenet, men också tillägga information de anser att författarna har förbisett i sina 

frågeställningar. Information de anser vara viktigt för området, här hade de alla saker att 

delge. Författarna försökte uppnå en följsamhet, öppenhet och att sätta sin förförståelse 

åt sidan genom att låta skolsköterskorna prata till punkt utan avbrott, här kunde det 

ibland uppstå en tystnad vilken fick lov att vara. För att upprätthålla en följsamhet 

visade författarna intresse genom att till exempel nicka och använde sig av kroppsspråk. 

Förförståelsen bearbetades genom att försöka låta bli att ställa riktade frågor, både under 

intervjun och när frågeställningarna sammanställdes. Båda författarna deltog i samtliga 

intervjuer för att bådas tolkningar skall komma fram i studien. Intervjuerna var 

upplagda på så vis att den ena författaren höll i intervjuerna och den andra satt som 

observatör och lyssnade. Författarna turades om att lyssna och intervjua. 

Transkriberingarna skedde dock enskilt i direkt anslutning till avslutad intervju, detta 

för att inga nyanser skulle gå förlorade i övergången till text. Då transkriberingarna var 

klara raderades de inspelade samtalen med skolsköterskorna.  

 

Dataanalys 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att vid kvalitativ innehållsanalys skall 

skillnader och likheter tas fram, på så vis förklarar och hittas variationer i en text. 

Intervjuer består både av ett manifest innehåll och ett latent budskap. Det manifesta 

innehållet förklaras som det uppenbara i texten och det latenta budskapet är det man kan 

utläsa mellan raderna.  

 

Vidare beskriver Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 189–191) att 

utgångspunkten är från en analysenhet, vilket kan vara de intervjuer som genomförts. Ur 

analysenheten tas meningsenheter ut, vilket är text eller och ord som hör samman 

relaterat till sitt innehåll. Därefter kondenseras meningsenheterna, vilket innebär att 

texten kortas ner så den blir mer lätthanterlig. Det centrala i den kondenserade texten tas 

ut och bildar koder, allt detta skall göras utan att förlora det väsentliga i texten. Koderna 

bildar underkategorier, de underkategorier som har innehåll av liknande karaktär bildar 

en kategori. Detta är det manifesta innehållet i materialet, därefter kan teman skapas 

vilka innefattar det latenta budskapet.  
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Dataanalysen inleddes med att de transkriberade intervjuerna lästes igenom av båda 

författarna ett antal gånger var för sig. Därefter reflekterades och diskuterades innehållet 

i texterna tillsammans. Här bearbetades författarnas förförståelse och deras olika 

tolkningar för att hålla sig så sann mot materialet som möjligt. Här var det av värde att 

båda författare hade deltagit i samtliga intervjuer. Därefter markerades meningsenheter 

som var relevanta för studiens syfte genom färgkodning, det som ej var relevant för 

studiens syfte togs bort. Detta kondenserades sedan till mer lätthanterligt material 

genom att meningarna kortades ner, detta underlättar hanteringen av materialet. Utifrån 

det kondenserade materialet togs koder ut, detta genom att med korta meningar eller ord 

beskriva innehållet. De färdiga koderna jämfördes och delades in i underkategorier efter 

likheter och skillnader. Till en början identifierades tretton underkategorier där några 

sedan sammanfördes på grund av deras likheter, vilket resulterade i sju underkategorier. 

Dessa sju underkategorier delades därefter in i två kategorier, vilka presenteras i 

resultatet. Författarna valde att utesluta teman då det insamlade materialet ansågs ha för 

lite latent innehåll för att detta skulle kunna uppnås.  

 

Tabell 1 

Exempel på hur innehållsanalysen gick tillväga, från meningsenhet till kategori. 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod  Underkategori Kategori 

…känner jag 

verkligen att jag inte 

har de 

samtalsverktyg för 

att kunna lirka in på 

andra vägar… 

Inte har 

samtalsverktyg 

Samtalsverktyg Egna resurser Skolsköterskans 

roll 

…och så pratar jag 

också om skärmtid, 

det informerar jag 

väldigt mycket om 

framförallt i 

förskoleklass när jag 

träffar föräldern, då 

har jag ett möte med 

dom… 

Pratar om 

skärmtid 

Riskfaktor  Hälsofrämjande  

…magont, 

huvudvärk, ont här 

och där. Jag menar 

många barn kan 

säga att jag har ont. 

Jag kollar och det är 

ingen svullnad 

ingenting. Och så 

kommer de en gång 

till och har ont. Jag 

kollar igen och det 

är inget. Och sen när 

Tecken på 

psykisk ohälsa  

Tecken Uppmärksamma 

eleven  
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de har varit till mig 

mer än två tre 

gånger får vi börja 

prata lite mer runt 

omkring… 

… till mig sa han 

bara att allt är 

toppen och klart det 

kan växla när man 

är barn, men jag tror 

det handlar mycket 

om att ha en relation 

och ett förtroende 

som kanske inte går 

att få om man gör 

hälsoundersökningar 

vart annat år… 

Hinder i att 

skapa en 

relation och få 

förtroende 

Skapa 

relationer 

Relationer och 

förtroende  

 

 

Etiskt övervägande  

Enligt Sveriges Riksdag (2003:460) skall forskningspersonen informeras om 

forskningens syfte, vem som är forskningshuvudman, att medverkan är frivilligt och att 

de när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien. Deltagarna i studien måste ha gett 

sitt samtycke till den forskning de skall delta i. Ett givet samtycke kan när som helst tas 

tillbaka. Kvale och Brinkmann (2014, ss. 107- 109) menar på att anledningen till att 

möjligheten finns till att när som helst kunna dra tillbaka sitt samtycke grundar sig i de 

etiska principerna göra gott och autonomi, vilket innebär att deltagarnas 

beslutsfattningsförmåga respekteras och att de inte skadas. Det är även av vikt att 

informera deltagarna i studien om att allt är konfidentiellt, vilket innebär att inget i 

studien kommer att kunna avslöja deltagarnas identitet eller att ingen obehörig kommer 

åt det insamlade materialet.   

 

Inför studien bad författarna om verksamhetschefers och rektorers godkännande att få 

genomföra datainsamling (Bilaga 1) till att skolsköterskorna fick delta i studien, därefter 

gav även de skolsköterskor som deltog sitt samtycke. Alla skolsköterskor som deltog i 

studien informerades (Bilaga 2) om studiens syfte och vilka som utförde studien. De 

deltagande skolsköterskorna informerades också om att eftersom studien är frivillig kan 

de närsomhelst avbryta sitt deltagande. Författarna berättade också att ingen obehörig 

kommer att ta del av det inspelade materialet och att det efter transkribering kommer att 

raderas. Allt material har hanterats konfidentiellt och inget i studien kan härledas till de 

som har deltagit i studien. På detta vis finns det ingen risk för att de kan skadas av att 

delta i studien. Författarna inser att området som studeras kan vara känsligt och har haft 

detta i beaktning inför och under intervjuerna. Om frågeställningarna skulle röra upp 

känslor hos skolsköterskorna var författarna beredda. De skulle i dessa fall bejaka detta 

så skolsköterskorna inte upplevde att det blev för känslomässigt påfrestande.  
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RESULTAT 

Analysen av intervjuerna med de åtta skolsköterskorna och deras upplevelse av att möta 

elever med psykisk ohälsa har resulterat i två kategorier och sju underkategorier. Vilka 

presenteras nedan.  

 

Tabell 2 

Underkategorier  Kategorier  

Samarbete i team  

Utebliven samverkan 

Föräldrakontakt 

Betydelse av samverkan 

Inre och yttre resurser 

Hälsofrämjande 

Tecken på psykisk ohälsa 

Relationer och förtroende 

Skolsköterskans roll 

 

Betydelse av samverkan  

Skolsköterskorna beskriver att deras arbete består av samarbete med andra instanser, ett 

teamarbete inom skolan och föräldrasamverkan. De upplever att arbetet kring elever 

med psykisk ohälsa är beroende av ett gott samarbete för att på så vis kunna hjälpa 

eleven på bästa sätt. De förklarar att då samarbetet fallerar drabbas framförallt eleven 

negativt, det skapar också en stress hos alla involverade kring eleven. Alla 

skolsköterskorna var överens om att detta var ett av de största hindren i arbetet med att 

hjälpa elever som har psykisk ohälsa. I de fall det finns en god samverkan upplever de 

att detta gynnar eleven i dess psykiska mående och leder till en bättre arbetssituation.  

 

Samarbete i team 

Skolsköterskorna förklarar att de arbetar i elevhälsoteam (EHT) tillsammans med 

skolpsykolog, kurator, specialpedagog och rektor. Här arbetar de tillsammans för 

elevers hälsa, där tas ärenden upp angående elever som mår psykiskt dåligt. Detta för att 

gemensamt stötta eleven i dess mående under sin skolgång. Skolsköterskorna upplever 

att EHT är välfungerande och de tycker att det är skönt att ha ett team att kunna 

konsultera och samtala med kring eleven. Många beskriver att de arbetar nära 

skolkuratorn vilket upplevs betryggande då de kan vända sig till denne för råd och 

vägledning. De beskriver också att det är skönt att ha någon nära till hands att kunna 

hänvisa till, då de upplever att kuratorn har mer utbildning i samtalsmetodik kring 

mående. I de fall kuratorstjänsten inte har varit tillsatt på skolan har det upplevts som en 

stor otrygghet. När en kurator inte finns att tillgå kan de uppleva sig ensamma i sin 

arbetssituation, den närmsta kollegan finns inte att längre att tillgå. Det finns inte längre 

en nära kontakt med rätt kompetens att kunna hänvisa till eller söka råd hos gällande de 

elever som mår psykiskt dåligt. Skolsköterskorna upplever att de känner sig tryggare då 

verksamheten är välfungerande på så vis att alla professioner inom elevhälsoteamet 
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finns på plats. De upplever då att då att allas kompetenser kommer till sin rätt och kan 

utnyttjas på bästa sätt. De anser att det är en styrka att jobba i team och att deras 

specifika roll då kommer till sin rätt. Ett välfungerande team innebär att arbetet blir 

sådant att varje professions kompetens bidrar till att hjälpa eleven i dess psykiska ohälsa 

och främja dess hälsa.  

 

”Jag känner att jobbet som sådant, när man jobbar med samarbete och man tänker 

att… för det är ingen ide att vi sitter i våra egna rum och jobbar på med någon hit och 

dit. Utan, den främsta framgångsfaktorn om en skola ska funka, det är ju faktiskt en 

stabil verksamhet.” 

 

Några menar på att lärarna faktiskt är elevhälsans förlängda arm ute i klassrummen och 

om lärarna känner sig bekväma i sin roll så har elevhälsan kommit väldigt långt. Med en 

stabil grund där alla professioner finns på plats och samarbetet fungerar i verksamheten 

är det lättare att stötta lärarna i sitt arbete med en elev som har problematik. I de fall en 

elev har en viss sårbarhet men den normbildande gruppen är stabil är eleven ändå i ett 

bra sammanhang. Sammanhanget blir tryggt och rutiner efterföljs, vilket anses vara till 

godo för elevens välmående.  

 

”Det är ju jättestor draghjälp om en verksamhet fungerar, och det tycker jag att man 

ser så stor skillnad på, på olika skolor och vilka enheter man är på. För då blir ju 

självklart vårt arbete också lättare.” 

 

Utebliven samverkan 

Upplevelsen hos skolsköterskorna är i många fall att samarbetet med externa kontakter 

är icke existerande. Externa kontakter så som vårdcentral, barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP) och barn- och ungdomsmedicin (BUM). De beskriver att en remiss som skrivits 

till någon av dessa instanser inte alltid tas emot utan remissen skickas tillbaka och där 

med läggs ärendet åter på skolan. Ett ärende vilket skolan inte anser är deras uppgift då 

det här inte finns de rätta resurserna som krävs för att hjälpa eleven med sin psykiska 

ohälsa.  

 

”Det är jätte frustrerande, och det är fortfarande frustrerande. Det känns som att det är 

hål i verksamheten eller i verkligheten. Alltså vi sitter med barn som behöver 

utredningar och som många gånger mår väldigt dåligt och far illa.” 

 

Upplevelsen är att arbetet med barn med psykisk ohälsa är trögt och de beskriver att när 

skolhälsovården gjort allt de kan för eleven är det inte någon som vill fortsätta arbetet 

framåt. Det stagnerar vilket leder till att eleven får vänta år innan hjälp finns att få. De 

uttrycker att även om en diagnos i sig inte hjälper en elev så handlar det ibland om 

medicinering som skulle kunna göra en stor förändring i elevens liv. En medicinering 

som skulle kunna medföra att det blir väldigt bra och ge ett ökat välmående för eleven. 

Men då det ofta är flera års väntetid för att få expertishjälp skapar det en stor frustration 

för alla, det är ingen som mår bra i denna väntan. Skolsköterskorna känner en stor 

hopplöshet i detta. De vill alla hålla dörren öppen för elever som är i behov av att 

samtala. Men de känner oro för de elever som behöver expertishjälp då denna hjälp är 

svår att få. De har en känsla av att de bara står och stampar på samma ställe.  
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”När det blir för stort för oss här så är det svårt att få någon annan att ta bollen 

liksom.” 

 

Frustration över att andra inte förstår elevhälsan och skolans roll är tydlig i deras 

berättelser. De upplever att det finns en bild av elevhälsan som en behandlande enhet. 

Enligt skolsköterskorna skall det ej bedrivas någon behandlande vård på skolan. De 

menar på att de fungerar som en slags sluss ut till andra instanser, på så vis att de 

upptäcker eleverna med psykisk ohälsa men vilka ofta behöver mer vård än vad skolan 

kan erbjuda.  

 

”… funkar vår, skolans kontakt med externa… eller kontakter, då har vi en väldigt bra 

chans till att det ska bli bra, men när det inte funkar bra med samarbetet så tar det ju 

längre tid. Och det är ganska viktig, värdefull tid av ett barns liv.” 

 

Föräldrakontakt 

Skolsköterskorna känner att det är viktigt att få med föräldrarna i arbetet kring deras 

barn, detta då det är föräldrarna som kommer få dra det största lasset och utföra arbetet 

utanför skolan kring barnet. I de flesta fallen upplever skolsköterskorna att föräldrarna 

är samarbetsvilliga eller till och med att det är de som är drivande i sitt barns mående. 

Detta upplever de är betydelsefullt på vägen mot bättre mående för barnet. I de fall 

föräldrarna inte är lika samarbetsvilliga kan de bero på att det tillexempel råder misär i 

hemmet, detta kan bidra till att elevens mående inte är det primära för föräldern då 

denne vill dölja sina egna problem. Här kan det då vara svårt att komma vidare i arbetet 

med barnets psykiska ohälsa. Det kan också vara så att föräldrarna inte ser eller förnekar 

att barnet har psykisk ohälsa.  

 

”Att inte få med föräldrarna är som att spela tennis utan boll.” 

 

En god samverkan mellan föräldrar och elevhälsan är betydelsefull märks tydligt under 

samtalen med skolsköterskorna. De anser att man skall satsa på föräldrastöd då många 

barn med psykisk ohälsa också kan ha en ohälsosam hemsituation eller föräldrar som 

behöver stöttning i deras föräldraroll. De kan behöva stöd i hur de på bästa sätt kan 

hjälpa sitt barn. Här har skolsköterskorna olika upplevelser i hur mycket stöd det finns 

för föräldrar att få. I en del områden är föräldrastöden knapphändiga och i andra 

områden finns det gott om stöd att tillgå. Skolsköterskorna upplever att det är viktigt att 

föräldrarna tar vara på hjälpen som finns eftersom ett barns psykiska ohälsa påverkar 

hela familjens hemsituation. Utan stöd riskerar hela familjen att hamna i en cirkel av 

dåligt mående. Några upplever att de har sett att föräldrar inte orkar hålla i problemen 

som uppstår vid psykisk ohälsa i familjen, detta kan leda till att de går isär.  

 

”Som skolsköterska så vet jag ju att det är minst två års väntetid med kaos, och jag vet 

att hela den här familjen antagligen kommer att vara i upplösningstillstånd. Och det är 

väldigt många sådana här familjer som går isär.” 
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Skolsköterskans roll 

Skolsköterskorna beskriver hur de upptäcker eleverna och vikten av att skapa relationer 

för att komma framåt i arbetet med psykisk ohälsa hos eleverna. Skolsköterskornas 

hälsofrämjande roll beskrivs som en viktig del i arbetet på skolan. Den hälsofrämjande 

rollen yttrar sig på så vis att de strävar efter att skapa ett bra grundmående hos eleverna 

genom att utbilda och informera. De förklarar att för att kunna utföra sitt arbete krävs tid 

och tillgänglighet för eleven, detta för att skapa tillitsfulla relationer. Skolsköterskans 

arbete är en viktig del i att upptäcka och uppmärksamma barn med dåligt mående 

genom hälsosamtal och som närvarande vuxen.  

 

Inre och yttre resurser 

Under samtalen märks en tydlig tendens att skolsköterskorna upplever sig ha för lite tid 

till att ägna sig åt problematiken psykisk ohälsa. Den knappa tiden medföljer 

tillexempel att de inte har tid för uppföljning. De skolsköterskor som får dela sin tid på 

flera skolor upplever detta som ett större problem då det kan gå många dagar där 

eleverna står utan en skolsköterska. Tillgängligheten är betydelsefull anser 

skolsköterskorna. De berättar att deras uppdrag i huvudsak är att driva basprogrammet 

vilket upptar en stor del av deras arbetstid. Flera önskar att de hade mer tid till att arbeta 

med barn som mår dåligt.  

 

”Men det måste finnas tid för det också… men vi är ju ändå ålagda att driva vårt 

basprogram.” 

 

Flera av skolsköterskorna önskar få mer utbildning inom området psykisk ohälsa och 

därmed fler verktyg i hur de ska hantera och möta dessa elever. Flera har uttryckt att de 

saknar verktyg för just elever i de yngre åldrarna. De upplever att detta endast finns för 

äldre barn. Många kände sig osäkra och beskrev att det var svårt att få de yngre eleverna 

att öppna sig och börja prata om sina bekymmer.  

  

”Jag känner mig lite osäker ibland. Jag upplever att barnen inte alltid har så lätt att 

öppna sig, då känner jag verkligen kanske att jag inte har de samtalsverktyg för att 

kunna liksom lirka in på andra vägar eller komma fram till ett förtroende på det viset.” 

 

Ett par av skolsköterskorna upplever att dom faktiskt har de rätta verktygen för att 

kunna arbeta med de elever som har psykisk ohälsa. En trygghet hos dessa 

skolsköterskor upplevs. De upplever dock också att de har för lite tid och önskar att 

skolsköterskornas tjänster ska utökas för att frisätta mer tid och möjliggöra ett 

välfungerande arbetssätt med dessa elever.  

 

”Så jag känner mig ju inte orolig och det är ju inget jag känner mig oroad att möta 

eller något sådant, och inte har redskap så. För jag tycker ju att vi alla skolor tänker ju 

att vi ska jobba brett och jobba med EHT. Så jag sitter ju aldrig ensam med ett 

problem.” 

 

Dock upplever flera av de andra skolsköterskorna att de kan stå väldigt ensamma. De 

beskriver att som skolsköterska sitter du ensam på kontoret och har inte så många andra 
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kollegor nära till hands. De kollegor som finns tillhör dessutom andra yrkeskategorier 

och besitter inte samma synsätt mot eleven, utan den är styrd från en annan profession.  

 

”Man är jätteensam, bara när man vaccinerar har man en kollega.” 

 

Hälsofrämjande roll 

Alla skolsköterskorna upplever att för ett bra grundmående krävs det att eleverna äter en 

bra kost, får en bra sömn, har aktiviteter utanför skolan och har en begränsad skärmtid. 

De berättar att de upplever sig utbilda och pratar med eleverna i dessa frågor, men hur 

det ser ut i hemmet är svårt att veta. När hemsituationen inte fungerar beskriver några 

att de känner sig ledsna då detta är något det känner att de inte kan påverka. De upplever 

att det bara är i skolan som deras påverkan kan ske.  

 

”Jag har ju inte ett enda möte med eleven där jag inte försöker att vända det i att det 

blir förebyggande och främjande.” 

 

Skolsköterskorna upplever att de riskfaktorer som finns för att hamna i psykisk ohälsa 

är brist på sömn, dålig kost och lite fysisk aktivitet och mycket skärmtid. De anser att 

för barn är det viktigt med rutiner, när dessa fallerar ökar risken för dåligt mående och 

därmed risken för psykisk ohälsa. Några av skolsköterskorna reflekterade över 

tillgängligheten till internet och sociala medier och upplever att detta ökar risken för 

dåligt mående. De upplever att barn i alla tider har påverkats av andra i sin omgivning i 

hur en person skall vara och se ut. De anser att idag utsätts dock barnen lättare och med 

ett mer konstant flöde på grund av den lätta tillgängligheten till internet.   

 

”Och det här med barnens tillgång till alla nättjänster som gör att dom inte har någon 

fristad någonstans, utan dom är nåbara konstant, för mätningar och jämförelser och 

hot och trakasserier dygnet runt.” 

 

Tecken på psykisk ohälsa  

Skolsköterskorna berättar att elever med psykisk ohälsa hamnar på dennes bord på olika 

vis. Det kan vara att föräldrar hör av sig eller att pedagogerna uttrycker en oro, det kan 

också lyftas på ett EHT möte. På hälsokontroller och hälsosamtal kan dess elever 

uppmärksammas. Men det finns också elever som söker sig till skolsköterskan av andra 

anledningar.  

 

”Det kan ju vara barn som kommer som har ont i magen, ont i huvudet… ganska 

vanligt. En del kommer ju för dom här stukade fötterna, både en och två och fyra 

gånger. ” 

 

Skolsköterskorna beskriver att dessa åkommor ofta står för någonting annat och 

uttrycker att här är det viktigt att tänka till. Även om skolsköterskorna är noga med att 

berätta att de inte är några plåstersystrar så vill de inte missa dessa elever som behöver 

denna anledningen till att våga söka sig till skolsköterskan. Skolsköterskorna upplever 

att små barn med psykisk ohälsa ofta är utåtagerande, det är de som hörs mycket och 

ofta kan upplevas som störande i klassrummet och har svårt att sitta still. De små barnen 
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skolkar oftast inte, men de kan hålla sig utanför klassrummet. De kan också upplevas 

vara ensamma på rasterna. Psykisk ohälsa kan yttra sig olika hos pojkar och flickor 

enligt vissa av skolsköterskorna. De beskriver att framförallt flickor är svårare att 

upptäcka. Pojkar är mer utåtagerande, vilket flickor oftast inte är. Detta kan medföra att 

diagnoser inte upptäcks förrän i högstadiet, de har då fått leva med psykisk ohälsa under 

många innan någon förstår att det är detta som har pågått.  

 

”Utan dom kanske mer får ångest och oro innan man förstår att det här kanske är en 

diagnos som får utredas. Så dom är klurigare att upptäcka där.” 

 

Det finns även de elever som inte alls kommer till skolan, de är så kallade hemmasittare. 

Flera av skolsköterskorna upplever att fenomenet hemmasittare har ökat de senaste åren. 

Även psykisk ohälsa upplever de har ökat det senaste. Någon av skolsköterskorna 

reflekterar dock över om det verkligen har ökat eller om det snarare är så att vi 

diskuterar och uppmärksammar det mer idag.  

 

”Jag kan ju känna att tillbaka i tiden var det ingen som sa att en åttaåring hade ångest, 

då använde man inte det ordet, men det gör man idag. Men hon kanske mådde lika 

dåligt fast man kallade det på ett annat sätt, 

och hanterade det på ett annat sätt.” 

 

 

Relationer och förtroende   

Skolsköterskorna upplever att det är betydelsefullt i arbetet att skapa relationer. Utan en 

relation finns ingen tillit. I samtalet tyckte flera att det är viktigt att lyssna på eleven och 

låta dem berätta sin historia med egna ord. De anser också att med tillgänglighet ökar 

chansen för att skapa en relation. De upplever att relationen är en betydande del i att 

kunna arbeta med de som lever med psykisk ohälsa, detta då det underlättar för eleven 

att kunna öppna sig och dela med sig av sina känslor och upplevelser. Upplevelsen är att 

en bra relation öppnar upp för fler spontana icke påtvingade besök där ett givande 

samtal kan uppnås.  

 

”Mycket för att man ska kunna förbättra en psykisk ohälsa, det är ju att skapa 

relationer och liksom kommer dom inte till mig spontant, då är det svårt för mig att 

skapa relationer.” 

 

De upplever att vid upprepade möten kommer också relationen stärkas och förtroendet 

öka. Att vara ödmjuk och försiktig i sin framtoning mot eleven och att denne ges tid är 

viktigt för att skapa en relation. Ett öppet förhållningsätt upplevs vara betydande för att 

eleven skall känna trygghet. Att i startgroparna direkt gå på kärnan i besöket anses och 

beskrivs som en dålig taktik, det kan resultera i att eleven backar. Detta kräver att det 

finns tid till längre samtal då det kan ta en stund att närma sig problematiken. Många av 

skolsköterskorna upplever bristen på tid som ett hinder i att skapa en relation.  

 

”Det är väl att man har god tid tänker jag, att man hinner lyssna på dom och att man 

också kanske har förmågan att ställa rätt frågor till dom för att en del är ju inte 
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jättespråksamma när dom är här. Utan man får ju verkligen prata liksom lite väder och 

vind liksom för att få in dom att börja prata.” 

 

Några skolsköterskor upplever att det är betydelsefullt i mötet med eleven att man inte 

går på för hårt och vill sätta in åtgärder på en gång. De upplever att de vinner mer på att 

lyssna in eleven, för att därefter bjuda in till ytterligare samtal. Skolsköterskorna känner 

att små barn lever här och nu. Då kan svaren bli svåra att tolka. Skolsköterskorna 

upplever att om eleven har haft en dålig morgon och bråkat med en förälder kan det 

färga vad som sägs på samtalet.  

 

”Det som är en liten nackdel är att barn i fyran dom är liksom här och nu, så har jag en 

dålig dag idag så skriver jag att livet är skit liksom. Så det kan vara lite svårt att grotta 

ner sig i det. Även fast de har mått apkasst idag så är det nästa dag perfekt. Dom är ju 

lite sådana…” 

 

Med anledning av detta upplever skolsköterskorna att det kan vara svårt att avgöra vad 

som är vad i elevens mående. De förklarar att elever i de yngre åldrarna, låg- och mellan 

stadiet, kan ha svårt att uttrycka och sära på sina känslor. De beskriver vidare att det i 

flera fall även för eleven är oklart varför de själva agerar som de gör. Eleverna vet inte 

varför de är utåtagerande eller har känslor som tar över. Här anser flera av 

skolsköterskorna att det är viktigt att involvera eleven och stärka dem. De menar på att 

man får utföra ett litet detektivarbete som utgår från elevens livsvärld och hur de 

förhåller sig till världen.  

 

”Man förhåller ju sig i den värld man lever i liksom på något sätt. Och då tänker jag att 

de har mycket egen kraft till att kunna… alltså det är inte bara vi som går in och 

hjälper som jag försöker säga. Utan lita på deras egen kraft...” 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är kvalitativ innehållsanalys ett bra alternativ 

vid forskningsområden inom vårdvetenskap. Metoden passar bra vid tolkning av texter 

och kan kombineras med en induktiv ansats, där analysen blir förutsättningslös och 

fokuserar på texter där människor berättar om sina upplevelser. Författarna till denna 

studien ansåg därför att detta var en bra analysmetod då studien skulle undersöka 

upplevelser, baserade på skolsköterskors berättelse.  

 

Giltighet 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att för studiens giltighet har urvalet av 

intervjupersoner stor betydelse. Kvalitativ innehållsanalys beskriver variationer vilket 

därför gynnas av spridning i ålder och kön, området blir på så sätt bättre belyst utifrån 

olika erfarenheter. Här har författarna försökt inkludera skolsköterskor från båda könen 

och i spridda åldrar för att öka giltigheten i studien. Skolsköterskorna hade en spridning 

i åldrarna, mellan 35–65 år. Författarna har även sett till att en spridning i 

arbetslivserfarenhet finns då de arbetat som skolsköterska från allt mellan 1–18 år, detta 



 17 

ökar studiens giltighet då det ökar variationer i deras beskrivningar. Båda könen 

representerades, dock ingår det bara en man i studien. Detta kan riskera att studiens 

giltighet minskar. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s.198) menar på att genom 

att beskriva analysarbetet och inkludera citat i sin studie ökar också chansen för läsaren 

att bedöma giltigheten. Författarna har gjort en noggrann beskrivning av analysarbetet 

och tagit med beskrivande citat för att ge läsaren möjlighet att bedöma giltigheten i 

studien.  Analysarbetet var en utmaning och även tidskrävande. Meningsenheterna var 

relativt enkla att finna men upplevelsen var att de ibland blev för stora och därför kunde 

innehålla flera betydelser. För att underlätta processen och inte få för stora 

meningsenheter färgkodades de, detta gav en bra överblick vilket medförde att 

innehållet i materialet inte lika lätt kunde förloras. Författarna ansåg att kondenseringen 

av meningsenheterna underlättade arbetet med analysen, detta då betydelserna i 

meningsenheterna tydliggjordes ytterligare. Kodningen av det komprimerade materialet 

upplevdes svårare, det var en utmaning att placera in dem i olika underkategorier. 

Författarna ansåg vid flera tillfällen att de olika koderna kunde ingå i flera av 

underkategorierna. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 191) skall 

underkategorierna vara renodlade och därmed inte kunna falla under flera kategorier. 

Detta är dock svårt att uppnå när det handlar om människors upplevelser.  

 

Tillförlitlighet 

För att stärka resultatets tillförlitlighet menar Lundman och Hällgren Graneheim (2012, 

s.198) att en noggrann redogörelse av analysarbetet är viktigt. De beskriver vidare att 

tillförlitligheten ökar om författarna läser igenom samtliga transkriberingar och utför 

delar av analysen gemensamt. Det är viktigt för tillförlitligheten att under hela 

analysarbetet reflektera och diskutera olika möjligheter till tolkning. Båda författarna 

har deltagit i alla intervjuer, dock har transkriberingarna gjorts var för sig. Dessa gjordes 

i nära anslutning till intervjutillfällena. Detta visade sig vara mer tidskrävande än vad 

som var förväntat. Användningen av två mobiltelefoner vid inspelningstillfället visade 

sig vara av värde då vid tvivel på vad som sades under intervjuerna fanns det två 

versioner att lyssna på. Båda författarna läste igenom samtliga transkriberingar och 

analysen gjordes tillsammans, vilket medför en ökad tillförlitlighet. Under hela 

analysprocessen reflekterades och diskuterades materialet. Här visade det sig att 

författarna föredrog visa intervjuer framför andra troligtvis då dessa överensstämde med 

författarens syn på fenomenet och förförståelse. Detta diskuterades och ansträngningar 

gjordes för att inte vinkla materialet mot förförståelsen detta genom att låta varje 

intervju få ta sin plats i resultatet. Genom denna process kunde båda författarnas 

tolkningar komma fram och skapar en möjlighet att hålla sig så sann till materialet som 

möjligt.  

 

Överförbarhet 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss.198–199) beskriver att hur överförbar en 

studie är beror på i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra verksamheter 

eller situationer. De menar på att det är läsaren som bedömer hur överförbara resultaten 

är till andra sammanhang, dock kan författarna ge förslag till vad de bedömer är en 

möjlig överförbarhet. Genom att noggrant beskriva studiens arbetsförfarande i 
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analysprocessen, datainsamling och urval underlättas bedömningen av överförbarhet för 

läsaren.  

 

Författarna anser att studiens resultat mest är riktat mot skolsköterskor och deras 

arbetsområde. Studien kan medverka till att upplysa verksamheter inom skolväsendet 

hur skolsköterskor upplever att arbetet med barn med psykisk ohälsa fungerar och hur 

viktigt det är att ha ett fungerande teamarbete och samverkan. Studiens syfte är att 

specifikt undersöka upplevelser hos skolsköterskors men resultatet kan ändå tänkas 

överföras till andra yrkesgrupper. Yrkesgrupper inom vårdsammanhang vilka arbetar 

och möter barn men även vuxna med psykisk ohälsa. I resultatet framkom det också 

områden som kan överföras till flera olika verksamheter så som vikten av en god 

samverkan och arbetsmiljö. 

 

Öppenhet, följsamhet och förförståelse 

Enligt Dahlberg (2014, ss. 69–72) är det viktigt att inneha en öppenhet och följsamhet 

vilket påverkas av författarnas erfarenhet. Förförståelse spelar en stor roll i 

sammanhanget, den kan vara både till en nackdel eller en fördel. En viss förförståelse 

behövs dock för att överhuvudtaget kunna förstå det som undersöks. Nackdelen med 

förförståelse är att författarna redan på förhand har en förutfattad mening av vad 

undersökningen kommer att utmynna i. Det finns då en risk för att författarna riktar 

undersökningen mot sin förförståelse. Dahlberg (2014, ss. 81–82) beskriver vidare att 

det krävs följsamhet och öppenhet i intervjusituationen i en studie där en annan 

människas livsvärld är i fokus. En nyfikenhet och ett visat intresse för individen i 

centrum och dennes livsvärld är viktigt för följsamheten och öppenheten. Med ett 

förhållningsätt där strävan är att vara öppen och följsam krävs det också en vilja att se 

något nytt i undersökningen, det gäller också att vara frågvis och undrande. Dahlberg 

(2014, ss. 111–112) påvisar vikten av att vara tålmodig och stå ut med ovisshet i arbetet 

genom att inte tolka data på ett vis där egna antaganden tar plats för att upprätthålla 

följsamhet och öppenhet. Öppenheten hos en författare kommer aldrig kunna vara total, 

alla besitter en förförståelse. Detta kan visa sig vara ett hinder eller hjälpmedel för att 

kunna få ny förståelse.   

 

Författarna till denna studie har ingen intervjuvana, vilket kan ha påverkat följsamheten 

i intervjusituationen negativt. Dock har båda författarna vana vid vårdande samtal då de 

arbetat i många år inom vården. Detta öppnar upp för möjligheterna kring att vara 

inkännande och följsamma mot skolsköterskorna i deras berättelse. Upplevelsen var 

ändå att det vid flera tillfällen var svårt, det var inte alltid lätt att ställa de rätta 

följdfrågorna. Det är möjligt att vid mer erfarenhet av intervjusituationer skulle ett annat 

djup i resultatet uppnåtts. Ett förhållningsätt som är öppet och följsamt men också 

tålmodigt och nyfiket försöktes upprätthållas. Detta genom att visa intresse för 

skolsköterskornas berättelse och lät dem styra samtalstakten och att inte avbryta dem i 

deras reflektioner. Författarna försökte ställa följdfrågor utifrån berättelserna och vara 

medvetna om sin egen förförståelse för att där med inte rikta frågorna. Författarna 

försökte gå in i intervjusituationerna med en öppenhet som inte färgades av 

förförståelse, då man valt att inte läsa in sig på ämnesområdet innan datainsamling och 

analysen var gjord. Detta för att inte utöka förförståelsen och därmed hålla sig sann till 

skolsköterskornas upplevelser och berättelser. Dock har författarna en viss förförståelse 
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angående psykisk ohälsa då de samlat på sig erfarenhet från arbete inom vården. Flera 

av de patienter som vårdats har haft olika typer av psykisk ohälsa. Viss förförståelse har 

också bildats under utbildningen då den ökade psykiska ohälsa hos barn och unga har 

tagits upp vid ett flertal tillfällen som ett växande folkhälsoproblem. Författarna har 

reflekterat över sin förförståelse och försökt tygla den genom att inte ställa riktade 

frågor. Utan istället vara noggranna med öppenheten och följsamheten, detta även i 

analysprocessen.  

 

Resultatdiskussion 

Det framkom i resultatet att skolsköterskorna upplever att i arbetet med psykisk ohälsa 

hos barn krävs en god samverkan, detta på både en extern och intern nivå. I arbetet är 

det även viktigt att eftersträva goda relationer och för att uppnå detta krävs en 

tillgänglighet, vilken skolsköterskorna upplever saknas. Flera upplever att de saknar 

verktyg och att de i många fall känner sig ensamma på sin arbetsplats.  

 

Det var tydligt i resultatet att skolsköterskorna upplevde att samarbetet med externa 

instanser var problematiskt. Alla beskrev en frustration över att arbetet med elevens 

psykiska ohälsa stod still då de inte fick den hjälpen utifrån de ansåg sig behöva. Ett 

starkt elevhälsoteam (EHT) beskrevs som underlättande i arbetet. Författarna upplevde 

att de som hade ett välfungerande EHT i verksamheten kändes sig trygga i sin yrkesroll, 

det var också de som inte uttryckte att de kände sig ensamma på sin arbetsplats. Där 

EHT fallerade, tillexempel där en kurator saknades, är upplevelsen att skolsköterskorna 

känner sig otrygga och ensamma.  

 

I en studie av Skundberg-Kletthagen och Larsen Moen (2017) uppger skolsköterskor att 

de känner sig ensamma i sitt yrke och inte alltid känner sig helt säkra i sin roll i arbetet 

med psykisk ohälsa. I samma studie beskrivs det att skolsköterskor upplever att 

samverkan mellan instanser inte fungerar som den borde och upplever att hjälp endast 

ges vid svåra problem, tillexempel att barnet i fråga uttrycker självmordstankar. 

Socialstyrelsen (2013, s.30) menar på att det finns hinder i samverkan idag, de olika 

instanserna har inte alltid tydliga uppdrag eller kännedom om varandras verksamhet och 

område. Socialstyrelsen ser att det finns en otydlighet i vem som ansvarar för vad då det 

gäller barn och unga som har eller riskera att få psykisk ohälsa. Denna otydlighet 

medför problem i samverkan i de fall då skolan är i behov av stöd från specialister så 

som till exempel läkare, psykiatriker och psykologer. Externa parter så som BUP har 

ofta förväntningar på skolan att göra omfattande utredningar, utredningar som kräver en 

sådan expertis som skolan inte besitter.  

 

I resultatet framkom det att specialisthjälp var svårt att få. Författarna anser att detta 

medför att extern hjälp kanske sätts in för sent, vilket på lång sikt kan ha förödande 

konsekvenser för eleven och dess familj. Detta arbetssätt förlänger ett onödigt lidande. 

Ett arbetssätt där den drabbade, i detta fall en elev med psykisk ohälsa kan få vänta i 

flera år för att få specialisthjälp är orimligt. Dessa år vilka är av oerhörd vikt i så unga 

åldrar och som kan påverka hela deras framtid. Författarna ser att detta påverkar 

skolsköterskorna starkt, det skapar i vissa fall en stress då de känner sig maktlösa. Detta 

kan medföra risker så som att de blir utbrända eller att de väljer att avsluta sin tjänst. 

Vilket i sin tur kan ge dåligt rykte för skolan och kan därför skapa rekryteringsproblem. 
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Risk finns då att skolor står utan skolsköterskor vilket leder till ökat lidande för 

eleverna. Enligt Regeringskansliet (2017) har Skolverket och Socialstyrelsen fått i 

uppdrag att förbättra samverkan, vilket författarna ser framkommer i intervjuerna då 

vissa berättar om olika satsningar som nyligen satts in i områdena. Författarna ser detta 

som en positiv utveckling då känslan under intervjuerna var en tröstlöshet hos 

skolsköterskorna, de och elevhälsoteamen har fått kämpa med detta i många år.  

 

I resultatet framgick det att skolsköterskorna tyckte att kommunikationen och 

samarbetet med föräldrar var avgörande för att arbetet kring eleven skulle fungera. 

Dock ansåg de att detta samarbetet oftast fungerade bra, de beskriver att föräldrarna 

nästan alltid var väldigt engagerade i sina barns välmående. Författarna ser vikten av en 

god relation mellan skolsköterska och föräldrar, inte minst för att barnen är så små men 

också för att det i barnets hemmiljö det största arbetet måste göras. Flera skolsköterskor 

upplevde dock att även om relationen till föräldrarna ofta fungerade finns det i vissa fall 

för lite hjälp och stöd för föräldrarna att få utifrån. Detta anser författarna är en 

betydande del i strävan efter psykisk hälsa hos barnet, föräldrarna behöver hjälp i att 

kunna stödja sitt barn. I de fall där ett barn mår dåligt blir ofta hela familjen drabbad 

vilket kan medföra ett långt lidande för familjen.  

 

Detta tas också upp i en studie av Turner och Mackay (2015) där de beskriver att 

skolsköterskor anser det vara av betydande roll att ett gott samarbete med föräldrarna 

finns. Dock anser de att föräldrar ofta ställer för höga krav men inte alltid följer de råd 

som skolsköterskan ger. Kommunikationen med föräldrar ses som en viktig del i att 

främja en elevs hälsa, men i många fall upplevs kommunikationen brista. 

 

Resultatet visade att skolsköterskorna känner en otillräcklighet gentemot eleverna. De 

upplevde att de inte hade den tiden de önskar för dem, flera av skolsköterskorna jobbade 

dessutom på mer än en skola. Det medför att relationer med elever inte får tillräckligt 

med tid till att utvecklas. Detta är något en studie av Skundberg-Kletthagen och Larsen 

Moen (2017) även kommit fram till. Här beskrivs det att skolsköterskor upplever att det 

många gånger är till dem som barnen öppnar upp sig för första gången de talar om ett 

svårt problem. De anser därför att det är av stor vikt att kunna vara tillgänglig för 

barnen, men upplever att de inte ges möjlighet till att vara detta. I enlighet med en studie 

av Golsäter, Lingfors, Sidenvall och Enskär (2012) där även här skolsköterskorna 

beskriver relationer som en stor del i arbetet med elever som har psykisk ohälsa. I 

samtalet ansåg skolsköterskorna att utrymme bör ges till eleverna, det är betydande att 

eleven får styra samtalets riktning och tempo. Det finns annars en risk att samtalet styrs 

efter skolsköterskans förförståelse. Samma studie förklarar också att eleverna själva 

upplever att det är viktigt att de ges tillräckligt med tid för samtal. Författarna anser att 

skolsköterskan har en sådan viktig roll på skolan att den måste få lov att prioriteras och 

resurser måste tilldelas denne. Det borde vara givet att en skolsköterska är närvarande 

på skolan varje dag och att eleverna då har tillgång till denne dagligen. Utan denna 

tillgänglighet är det svårt att skapa relationer, detta ligger på skolans ansvar att 

möjliggöra både för skolsköterskan och eleven. Att en och samma skolsköterska arbetar 

på flera skolor anses orimligt oavsett storlek på skolan. Det borde vara alla elevers 

rättighet att kunna ha en skolsköterska att tillgå och besöka dagligen. Det finnas annars 

en risk att relationer blir lidande eller omöjliga att bygga då kontinuiteten blir svår att 

uppnå eller icke existerande. En elev med psykisk ohälsa som äntligen en dag 
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bestämmer sig för att öppna upp sig skall ej hindras av att det inte finns en 

skolsköterska på plats. 

 

Verktyg så som manualer, metoder och underlag i hur de skall ta sig an och bemöta 

dessa barn var något som visade sig önskvärt hos de flesta av skolsköterskorna. 

Utbildning i psykisk ohälsa efterfrågades också. Denna önskan uttrycktes dock mest hos 

de vars utbildning låg längre bak i tiden. Även här upplever författarna att de med ett 

välfungerande EHT i verksamheten inte beskriver sig ha ett behov av fler verktyg och 

utbildning. I resultatet framkom det även att flera ansåg att verktyg saknas för att kunna 

hjälpa och förebygga psykisk ohälsa hos barn i låg- och mellanstadiet, det upplevdes 

dock att det fanns en hel del material för de äldre barnen i högstadiet och gymnasiet. 

Skolsköterskor enligt en studie av Skundberg-Kletthagen och Larsen Moen (2017) 

upplever att de saknar bra verktyg i arbetet och menar på att utbildning i psykisk ohälsa 

är ett bra komplement till skolsköterskeutbildningen. I en annan studie gjord av Haddad, 

Butler och Tylee (2010) är skolsköterskorna överens om att de spelar en viktig roll i att 

identifiera och handha elever med psykisk ohälsa. De flesta av deltagarna upplevde 

dock även här att de var i behov av mer undervisning för att erhålla större kunskap och 

självförtroende i att kunna hantera dessa situationer. 

 

Mer utbildning anser författarna att skolsköterskorna borde få för att upprätthålla kvalité 

och öka deras självförtroende i deras hälsofrämjande roll. För att kunna uppnå ett 

välbefinnande hos elever och kunna tillgodose deras behov, krävs det ur ett 

hållbarhetsperspektiv att skolsköterskors arbetsförhållanden är av kvalité och att de ges 

de rätta förutsättningarna.  

 

Författarna upplever att precis som det framkommer i resultatet så saknas det forskning 

och material som undersöker och är till hjälp för att motverka psykisk ohälsa hos elever 

i låg- och mellanstadiet. Under studiens uppbyggnad var det svårt att hitta tidigare 

forskning gällande barn i låg- och mellanstadiet. Forskningen som hittades var ofta 

gjorda på äldre elever så som högstadier eller gymnasiet. Enligt utsago från 

skolsköterskorna upplevs det att det saknas material för att lättare kunna hantera elever 

med psykisk ohälsa, författarna misstänker att detta kanske beror på att det finns ett 

glapp i forskningen. Författarna anser att det är betydande att insatser sätts in tidigt i ett 

barns liv, därför krävs mer forskning på barn i yngre åldrar. Utan tidiga insatser kan det 

tillkomma risker så som ett långt lidande för barnet och dess familj. Upptäcks dåligt 

mående i ett tidigt skede och behandling sätts in i tid, möjliggörs ett ökat välmående där 

allvarligare eller djupare psykisk ohälsa inte behöver utvecklas. Enligt Socialstyrelsen 

(2013, s.15) är tiden avgörande hos barn och unga, insatser bör sättas in i tidigt skede 

för att på så vis motverka en negativ utveckling hos barnet. De menar på att ett barns 

utveckling sker under en kort period i de tidiga barnaåren, tiden är därför väldigt dyrbar. 

Om barnet inte får hjälp tidigt kan det leda till stora konsekvenser för både nutid men 

också för framtida utvecklingsmöjligheter. Det 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 en möjlighet till att få 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.  
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Regeringskansliet (2017) beskriver att hållbar utveckling uppnås genom att se till alla 

har möjligheten att leva hälsosamt och att människors välbefinnande upprätthålls. Detta 

gäller alla åldrar, barn som gamla. På detta vis möjliggörs människors fulla potential 

och kan då bidra till samhället. De menar på att investeringar i hälsa leder till en 

återinvestering i samhället. Författarna menar därför att resurser till skolsköterskorna är 

av största vikt då de har en stor roll i att främja hälsa hos elever. Om skolsköterskorna 

får de rätta förutsättningarna kan de hjälpa och stötta elever i deras vardag. 

Förhoppningsvis redan i unga åldrar och på sikt hjälpa till att skapa friska individer, 

vilka kan bidra till samhällets utveckling.   

 

I resultatet påvisas det också att flera av skolsköterskorna upplever att deras kollegor 

har svårt att se deras hälsofrämjande roll. Detta i likhet med en studie av Reuterswärd 

och Hylander (2017) där det även här beskrives att skolsköterskor upplever att skolan 

och elevhälsoteamet inte alltid förstår skolsköterskans roll. Skolan ser skolsköterskan 

som en behandlande enhet för somatiska åkommor så som sårvård, huvudvärk och akuta 

händelser. Skolsköterskorna upplever att de har en liten förståelse för deras 

hälsofrämjande roll.  

 

Skolsköterskorna i denna studie upplever att pedagoger ofta skickar sina elever för 

skrubbsår och andra mindre åkommor till skolsköterskans kontor. Åkommor 

skolsköterskorna anser att pedagogerna eller eleven själv kan ta hand om. De vill inte 

uppmana till något vårdberoende där eleven inte ser sin egen handlingskraft. En 

förståelse finns hos författarna att denna balansgång är svår, detta då det inte ligger i en 

sjuksköterskas natur att tacka nej till vårdande uppdrag, stora som små. Dock skall det 

friska bibehållas och därmed elevens egna handlingskraft. Däremot menar 

skolsköterskorna att vissa elever kan behöva en ursäkt för att besöka dem. De berättar 

därför om svårigheterna i att se vilka elever som faktiskt söker för en annan anledning. 

Författarna anser att det är här skolsköterskans betydande roll och kompetens i arbetet 

med psykisk ohälsa kommer fram. Det är här barnen vid många tillfällen upptäcks. De 

besitter en förmåga att läsa av eleverna och se det som döljs under ytan. Den ständiga 

magvärken, huvudvärken eller den återkommande eleven med sitt onda knä står kanske 

för något annat. Det är därför skolsköterskans kompetens på skolan är så viktig. De 

besitter en helhetsbild och kan på så vis upptäcka dessa elever som förmodligen behöver 

en utomstående vuxen att samtala med och som lyssnar på dem.  

 

I resultatet beskriver flera skolsköterskor hur betydande det är att eleven får prata fritt 

och att ha ett inlyssnande förhållningsätt. Författarna anser att skolverket bör se till att 

denna tillgänglighet utökas då den har en så stor roll i att upptäcka elever som mår 

dåligt. En känsla av otillräcklighet hos skolsköterskor skapar en negativ arbetsmiljö och 

utan tillgänglighet och tid finns det ingen möjlighet att skapa tillitsfulla relationer. 

Relationer som är en av grunderna i att upptäcka psykisk ohälsa.  

 

 

SLUTSATS  

Skolsköterskans hälsofrämjande roll är betydande i dagens samhälle. De bidrar till att 

främja elevers hälsa men här krävs ett gott teamarbete. Då psykisk ohälsa hos unga ökar 

är vikten av ett välfungerande samarbete med elevhälsan av ännu större betydelse. Med 
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ett gott samarbete minskar risken för sämre mående som i sin tur leder till ett ökat 

lidande. Ett välfungerande elevhälsoteam skapar en trygg arbetsplats och ger 

skolsköterskan ett gott stöd i sitt arbete. Samverkan med instanser visar sig vara 

nödvändigt för att kunna hjälpa elever på bästa sätt, när detta samarbetet brister bli 

eleven med psykisk ohälsa drabbad. Detta skulle kunna avhjälpas med tydliga riktlinjer 

och bestämmelser gällande hur samverkan borde gå till. Bristen på samverkan med 

andra instanser var något skolsköterskorna uttryckte som ett av de allvarligaste 

problemen. Sett från ett hållbarhetsperspektiv är elevers goda hälsa av ytterst vikt, de är 

samhällets framtid.  

 

Kliniska implikationer  

• Skolsköterskans upplevelse av att arbeta med psykisk ohälsa skulle underlättas 

av vidare utbildning och då tidigare forskning och resultatet visar på att de 

önskar mer utbildning borde detta kunna tillgodoses. 

 

• Varje skola oavsett storlek borde ha rätt till minst en skolsköterska dagligen. 

Detta för att öka tillgängligheten för eleverna och därmed bättre förutsättningar 

för att bygga relationer.  

 

• Det skall finnas tydliga direktiv och riktlinjer gällande samverkan mellan 

skolhälsovård och andra instanser. Detta möjliggör ett bättre samarbete och 

skapar förhoppningsvis en ökad förståelse till varandras olika arbetsuppgifter 

och roller.  
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Bilaga 1 

 

 
 

 

Till rektor/verksamhetschef för godkännande av datainsamling 
Vi är två sjuksköterskor, Amanda Brandt och Veronica Grynge, som studerar 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distrikt vid Högskolan i Borås. 

En del av utbildningen innebär att skriva en uppsats på magisternivå, där vi har valt att 

utföra en kvalitativ studie baserad på intervjuer. Det vi vill undersöka är skolsköterskans 

upplevelse av att möta barn med psykisk ohälsa, och vi inriktar oss på barn i låg- och 

mellanstadiet. 

Vi ber härmed om ert samtycke att kunna genomföra vår studie, och hoppas att vi kan få 

tillåtelse att komma till er skola och träffa skolsköterskan för att utföra en intervju. 

Intervjuerna planeras att genomföras någon gång under veckorna 38–40. Vi beräknar att 

intervjun tar mellan 40 och 60 minuter. Allt material hanteras konfidentiellt och 

deltagandet är anonymt. Att medverka i intervjun är frivilligt vilket innebär att intervjun 

när som helst kan avbrytas av den medverkande.  

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 

deltagande så snart som möjligt. Bifogat samtycke skickas eller mailas till angiven 

adress. 

Veronica Grynge 

x 

eller 

s174301@student.hb.se 

s171246@student.hb.se 

Om vidare frågor eller funderingar är ni välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

Hoppas på svar från er 

Hälsningar 

 

Amanda Brandt                                                                  Veronica Grynge 

s174301@student.hb.se                                                      s171246@student.hb.se 

 

Handledare: 

Niklas Andersson, Universitetslektor 

Akademi för vård, arbetsliv och välfärd. Sektionen för vårdvetenskap. 

Högskolan i Borås 

niklas.andersson@hb.se 
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Samtycke  

 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Amanda Brandt och Veronica 

Grynge genomför datainsamling inom ramen för vad som beskrivits ovan. 

 

 

Datum/Ort  
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Namn Titel/Verksamhet 
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Till vederbörande skolsköterska  
Vi är två sjuksköterskor, Amanda Brandt och Veronica Grynge, som studerar 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distrikt vid Högskolan i Borås. 

En del av utbildningen innebär att skriva en uppsats på magisternivå, där vi har valt att 

utföra en kvalitativ studie baserad på intervjuer. Det vi vill undersöka är skolsköterskans 

upplevelse av att möta barn med psykisk ohälsa, och vi inriktar oss på barn i låg- och 

mellanstadiet. 

Vi ber härmed om er medverkan för att kunna genomföra vår studie. Intervjuerna 

planeras att genomföras någon gång under veckorna 38-40. Vi beräknar att intervjun tar 

mellan 40 och 60 minuter. Allt material hanteras konfidentiellt och deltagandet är 

anonymt. Att medverka i intervjun är frivilligt vilket innebär att intervjun när som helst 

kan avbrytas av den medverkande.  

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 

deltagande så snart som möjligt.  

Du är välkommen att höra av dig till oss på telefon eller via mail. Hoppas på svar från 

er! 

Hälsningar Amanda Brandt och Veronica Grynge. 

 

Veronica Grynge 

s171246@student.hb.se 

Tel: x 

 

Amanda Brandt  

s174301@student.hb.se  

Tel: x                                                         

 

Handledare: 

Niklas Andersson, Universitetslektor 

Akademi för vård, arbetsliv och välfärd. Sektionen för vårdvetenskap. 

Högskolan i Borås 

niklas.andersson@hb.se 
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