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Sammanfattning   
Ungdomar med smärta i form av huvudvärk, magont och värk från axlar är ett vanligt 
förekommande problem. Detta medför ett stort lidande för den drabbade ungdomen och 
medför konsekvenser i form av skolfrånvaro, påverkan på sociala aktiviteter, sociala 
relationer samt en ökad risk för fortsatt smärta i vuxen ålder. Skolsköterskan fyller en viktig 
funktion i arbetet med att tidigt uppmärksamma dessa ungdomar, samt erbjuda stödinsatser. 
Dessvärre saknas riktlinjer för handläggning av smärta hos ungdomar. Hälsosamtalet syftar 
till att fånga upp ohälsa hos ungdomar, men idag råder det brist på frågor med inriktning mot 
smärta.  Föreliggande studie syftar till att belysa ungdomars upplevelse av skolsköterskans 
betydelse för deras hantering av återkommande smärta. I studien använde författarna sig av 
kvalitativa intervjuer med induktiv ansats. Totalt intervjuades 9 ungdomar i åldern 17-18 år. 
Efter analys skapades två huvudkategorier; att känna förtroende till skolsköterskan, samt brist 
på tilltro. I resultatet framkom att ungdomen ansåg det viktigt att bli sedd av skolsköterskan, 
att skolsköterskan var genuint intresserad och fortsatte fråga om problemen med syfte att 
skapa en tillåtande atmosfär som möjliggjorde för ungdomen att våga öppna sig och berätta 
om smärtan. Brist på kontinuitet, rädsla för det okända samt utebliven interaktion i mötet med 
skolsköterskan var bidragande orsaker till en bristande tilltro. Genom att gå sin egen väg fann 
ungdomen egna strategier att hantera smärta men det fanns en tydlig oro inför att möta 
framtiden med en kvarstående smärta.  Skolsköterskans roll i hantering av återkommande 
smärta behöver synliggöras och implementeras för att minska stigmatisering av 
återkommande smärta. Fortsatt forskning behövs för att öka förståelsen och därmed kartlägga 
behov som kan leda till att tidiga stödinsatser kan erbjudas.  
 
 
Nyckelord: Smärta, återkommande smärta, ungdomar, skolsköterska, self-efficacy  
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INLEDNING 
Vårt intresse för barns och ungdomars hälsa har funnits under lång tid och utvecklats allt 
eftersom utbildningen har medfört ökade kunskaper och förståelse för betydelsen av 
distriktssköterskans hälsofrämjande arbete. Återkommande smärta är ett utbrett problem 
bland barn och ungdomar idag och tendensen är att det ökar.  Som distriktssköterskor kommer 
vi i kontakt med dessa barn och ungdomar både inom skolhälsovården och inom 
primärvården. Hur ungdomarna upplever återkommande smärta och möjligheterna till stöd 
inom elevhälsovården är ett eftersatt forskningsområde. Det saknas kunskap och strategier om 
hur barn och ungdomar med återkommande smärta kan uppmärksammas och bemötas inom 
elevhälsovården. Genom att undersöka hur gymnasieungdomar upplever skolsköterskans 
bemötande och hantering vid återkommande smärta, samt hur de själva upplever smärtan, kan 
vi tillvarata denna kunskap i det fortsatta arbetet med att främja och förebygga ohälsa hos 
barn och ungdomar.  
 

BAKGRUND 

Vårdvetenskapligt perspektiv 
Vårdvetenskap beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010, s. 23) som ett kunskapsområde vars 
byggstenar innefattar de fyra konsensusbegreppen patient, vårdande, hälsa och miljö. I Hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS, 2014:822)§ 2 föreskrivs att målet för hälso- och sjukvården är en 
god hälsa. Vårdvetenskapen betonar vikten av ett vårdande klimat, vilket innefattar patientens 
rätt till självbestämmande och delaktighet som främjas genom individuellt utformad vård där 
patientens eget perspektiv på hälsa och ohälsa är centralt (Dahlberg & Segesten 2010, s. 118). 
  

Livsvärld 
Vårdvetenskap växer fram genom att vårdaren tolkar människan utifrån sitt 
levnadssammanhang. Livsvärlden är unik för varje individ, samtidigt som den finns i ett 
sammanhang och delas med andra (Dahlberg & Segesten 2010, s. 128). För att förstå en 
människas existens, måste verkligheten förstås och tolkas utifrån hur människan relaterar och 
interagerar med omvärlden (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 37). Det är genom 
kroppen, det egna medvetandet och den kroppsliga upplevelsen som omgivningen blir 
betydelsefull för människan. Kroppen är i ständigt förnimmelse av omgivningen och är 
människans förankring till världen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 41). Förändringar 
i kroppen påverkar inte bara den utsatta kroppsdelen, utan hela människans subjekt och 
existens. Förfogandet och upplevelsen av livet påverkas likväl som välbefinnandet. 
Upplevelsen av kroppen är sammankopplat till identitet och självkänsla (Dahlberg & Segesten 
2010, s. 135). Upplevelse av hälsa är synonymt till hur väl individen känner sig själv, förstår 
sig själv och hur väl samspelet med omgivning och övriga världen fungerar. Skapandet och 
sökandet efter identiteten kan försvåras om målet för välbefinnandet, hälsa och ideal kommer 
utifrån, ställt efter andras krav (Dahlberg & Segesten 2010 s. 56).  
 
Vårdarens förmåga att känna förståelse för hur sjukdom påverkar upplevelsen av det levda 
sammanhanget är av betydelse för att främja och stödja en människas hälsoprocesser. Endast 
när vårdaren tar sig tid att lyssna på patientens berättelse av sjukdom och upplevelse av dess 
följder blir livsvärlden åtkomlig och framträdande. Genom att göra patienten delaktig i 
utformningen i vården, utifrån sin egen levda livsvärld, kan vårdaren utforma en god vård där 
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vårdaren tillvaratar patientens kunskap och sammanväver den med sin vårdvetenskapliga 
kompetens för att uppnå hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 109-110). 

 
Vårdande relation 
Vårdarens utmaning är att kunna balansera sitt förhållningssätt mellan professionell och privat 
i skapandet av en relation som får patienten att känna trygghet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 
190-191). Patientens utsatthet och sårbarhet kan förminskas eller förstärkas genom att mötet, 
den vårdande relationen, uppfattas som vårdande eller icke-vårdande (Björck & Sandman 
2007, s. 15). Björck och Sandman (2007, s. 14) beskriver den vårdande relationen som 
grunden i vårdandet och helt avgörande för att kunna utföra omvårdnad. Kännetecken för 
vårdande relationer är enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 195) en gemensam relation där 
alla inblandade bär ett eget ansvar för att mötet ska bli värdefullt. Genom att ge patienten 
redskap att verbalisera sina önskemål och uttrycka sina behov skapar vårdaren en tillåtande 
atmosfär, vilket stöttar patienten och främjar hälsa. En vårdande relation uppstår genom det 
vårdande mötet där vårdaren har till syfte att lindra lidande och framkalla välbefinnande för 
patienten.   
 

Smärta och återkommande smärta 
Smärta beskrivs av The International Association for the Study of Pain (IASP) som ”en 
obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller hotande 
vävnadsskada”. IASP beskriver vidare smärta som ” en subjektiv upplevelse” och även som 
att ”varje individ lär sig begreppets innebörd genom erfarenheter och upplevelser relaterade 
till skador tidigt i livet”.  
 
Återkommande smärta definieras som ett smärttillstånd utan påtagligt biologiskt värde som 
kvarstår efter normal vävnadsläkning (IASP, 2003). Varaktigheten för återkommande smärta 
är att smärtan uppträder av och till under en tidsperiod av minst tre månader, samtidigt som 
smärtan innebär en funktionsnedsättning hos den drabbade individen (Paul & Candy 2013, s. 
48). De vanligaste lokalisationerna vid återkommande smärta är huvud och mage, följt av 
värk från nacke, rygg och axlar (Alfvén & Olsson 2008, s. 721; Olén, Uusijärvi, Grimheden & 
Grahnquist 2013, s. 14). Återkommande buksmärtor beskrevs första gången i en studie av 
Apley och Naish redan 1958 och redan då påvisades att flickor hade dessa smärtor i högre 
utsträckning än pojkar (Paul & Candy 2013, s. 48). Detta bekräftas av Stanford, Chambers, 
Biesanz och Chen (2008, s. 18) vilka även i sin longitudinella studie visar på en högre 
förekomst av återkommande smärtor hos flickor, vilket skulle kunna förklaras av hormonella 
och biokemiska skillnader mellan könen. Återkommande smärtor i form av ryggvärk, 
huvudvärk och buksmärtor är av ett slag som orsakar stora besvär för den drabbade 
tonåringen. På grund av detta behövs tidiga insatser för att kunna identifiera dessa ungdomar 
och försöka hjälpa dem med deras besvär (Machnes-Maayan, Elazar, Apter, Zeharia, Krispin 
& Eidlitz-Markus 2014, s. 54). Detta skulle enligt Machnes-Maayan et al. (2014, s. 55) kunna 
göras genom ett kort formulär där ungdomen får fylla i sina svagheter och styrkor, vilket kan 
ge en inblick i vilka ungdomar som befinner sig i riskzonen för återkommande smärta. 
Resultatet av detta formulär kan påvisa om ungdomen exempelvis känner mycket oro, ångest 
eller upplever sig vara deprimerad. Vid höga poäng på någon av dessa tre delar löper 
ungdomen risk för att drabbas av återkommande smärta (Machnes-Maayan et al. 2014, s. 55). 
Ytterligare studier har visat att en svag personlighet tillsammans med att leva i en stressad 
livssituation eller ha svårt att anpassa sig till sin omgivning också kan vara bidragande orsaker 
till den återkommande smärtan (Chiou, How & Ong 2013, s. 196). 
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Att ha lägre självkänsla, mer oro och fler depressioner vid åldrarna 10-11 år är också detta 
förenat med större risk att drabbas av återkommande smärta, framförallt huvudvärk, i den 
senare delen av tonåren (Stanford et al. 2008, s. 16). Samma studie visar även på att flickor 
med en förälder som lider av återkommande huvudvärk löper större risk än övriga flickor att 
också drabbas av detta. Stanford et al. (2008, s. 19) uttrycker även att det kan finnas en 
skillnad mellan de ungdomar som drabbas av lika delar smärta under hela sin tonårstid 
jämfört med dem som får en gradvis försämring av sin återkommande smärta. Författarna 
påtalar att detta kan röra sig om två olika undergrupper av tonåringar med eventuella 
skillnader på det psykosociala planet (Stanford et al. 2008, s. 19). 
 
Vid handläggningen av ungdomar med återkommande smärta behöver i första hand organisk 
orsak uteslutas för att sedan kunna ge den eventuella behandling som behövs (Paul & Candy, 
2013, s. 51; Chiou, How & Ong 2013, s. 198; Alfvén 2012, s. 225). Detta kan i många fall 
räcka med information och uppmuntran för att lindra symptomen (Chiou, How & Ong 2013, 
s. 198).  
 

Psykosomatisk smärta  
Begreppet psykosomatik härstammar från tidigt 1800-tal som ett resultat till förklaring av 
symptom vilka inte beror på organisk orsak. Synsättet präglades av en tolkning av symptom 
som uppstod vid störning i interaktionen mellan kropp, psyke och själ under inverkan av 
negativ stress. Begreppet har därefter ifrågasatts och ansågs sakna vetenskaplig precision 
vilket medverkat till otydligt användningsområde (Alfvén 2012, s. 224). Psykosomatisk 
smärta innebär en ihållande upprepad smärta som hindrar individen från att fungera normalt 
och där organisk smärta kan uteslutas. Alfvén (2012, s. 224) menar att det är flera faktorer, 
genetiska, sociala, psykologiska, personliga, allergener och infektioner, som samverkar och 
tillsammans bidrar till att symtom uppkommer och består. Psykosomatisk smärta är nära 
sammankopplat med och betraktas som ett symptom på negativ stress (Reichling & Levine 
2009, s. 615; Alfvén 2012, s. 224). Psykosomatisk smärta har öka de senaste åren hos 
ungdomar. Närvaro av stress påverkar emotionella och psykosomatiska symtom och förvärras 
av motgångar i ungdomars liv. Upplevelsen av motgångar kan vara relaterat till skolan, 
kamratrelationer och relationer till föräldrar (Vanaelst, De Vriendt, Ahrens, Bammann, 
Hadijigeorgiou, Konstabel, Lissner, Michels, Molnar, Moreno, reisch, Siani, Sioen & De 
Henauw 2012, s.253-265) 
 
Alfvén (2012, s. 225) har utifrån klinisk erfarenhet skapat kriterier för att fastställa diagnosen 
psykosomatisk smärta hos barn, då begreppet har skapat begreppsförvirring hos såväl 
patienten som hos sjukvården. Kriterierna kan verka som stöd för att särskilja organisk smärta 
från psykosomatisk smärta och användas av såväl läkare som sjuksköterskor för kartläggning 
och utredning av ungdomar drabbade av psykosomatisk återkommande smärta (Alfvén 2003, 
s. 45). Symptomen är utgångspunkten i diagnostiken där den psykosomatiska smärtan 
innefattar symptom på stress eller psykisk påfrestning av något slag och där organisk orsak 
har kunnat uteslutas (Alfvén 2006, s. 183). Sällan har en diagnos som utesluter organisk 
smärta lett till att symptomen avtar, utan snarare skapat förvirring och oro hos såväl barnet 
som hos föräldrarna. Genom att utreda en psykosomatisk smärta och förklara 
orsakssammanhanget möjliggörs upplevelsen av att känna sig sedd, vilket främjar 
tillfrisknandet och känslan av att bli tagen på allvar. Premisser för att fastställa diagnosen 
“återkommande psykosomatisk smärta hos barn” grundar sig på att smärtan har återkommit 
minst tre gånger i minst tre månader, uteslutning av organisk orsak, samt att smärta uppstår 
parallellt med negativ långdragen stress (Alfvén 2012, s. 224).   
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Smärta och dess samband med stress 
Negativ stress påverkar kroppen via cytokiner som medverkar till inflammatoriska processer. 
Denna process bidrar till utvecklandet av en icke organisk smärta. Den långvariga stressen 
orsakar smärta i kroppen och kan även ge förändringar i hormonbalans och ökad känslighet i 
mag- och tarmkanalen. Icke organisk smärta uppstår när negativ stress saknar ett uppenbart 
egentligt värde (Alfvén 2006, s. 175). Negativ stress är en utlösande faktor till symptom utan 
organisk orsak och även det som bidrar till att symptomen kvarstannar hos individen (Alfvén 
2012, s. 224). Stress som orsak till smärta är ett stort problem bland ungdomar idag. 
Mätningar av förekomsten av stressorsakad smärta har visat sig svår då stress inte räknas som 
en enskild diagnos (Jonsdottir & Ursin 2008, s. 572). Smärttillståndet behöver diagnostiseras 
för att i tidigt skede erbjuda rätt behandling. Både akut och långvarig stress ger somatiska 
reaktioner. Den omedelbara stressen ger tillfälliga kroppsliga reaktioner som svettningar, 
ökad hjärtfrekvens, förändrad ansiktsmimik och musklerna blir spända. Vid kronisk negativ 
stress vänjer sig kroppen vid de negativa effekter som påfrestningen har på kroppen i form av 
smärta, trötthet och sömnproblem (Alfvén 2003, s. 44). En svensk kvantitativ studie av 
Schraml, Perski, Grossi och Simonsson-Sarnecki (2011, ss. 987-996) påvisar att 
stressrelaterade problem hos ungdomar ökar, framförallt hos flickor, och så många som 30 % 
av de tillfrågade ungdomarna visade på allvarliga stressymptom och 8 % upplevde kronisk 
stress. Studien visar att stressade ungdomar upplever höga krav, har lågt självförtroende och 
upplever sömnproblem.  

Ungdomars upplevelse av återkommande smärta 
Mer än en tredjedel av de ungdomar som lider av återkommande smärtor har kvar dessa 
smärtor även i vuxen ålder. Beräkningar visar att mellan 50-75% av alla ungdomar någon 
gång har besvär av så kallad icke organisk smärta (Petersen, Bergström & Brulin 2003; 
Alfvén & Olsson 2008, s. 720). Hälsoproblem utan organisk orsak har setts öka hos ungdomar 
och förvärras vid närvaro av mindre goda sociala relationer till lärare och jämnåriga kamrater. 
Den sociala skolmiljön är av betydelse för skolprestationer. Stress anses vara en bidragande 
orsak till stressframkallade besvär (Bergh, Hagquist & Starrin 2011, s. 609; Friberg, Hagquist 
& Osika 2012, s. 1). Förekomst av stress har visat sig vara högre bland flickor, vilka uttryckte 
högre grad av besvär än pojkar. Stressrelaterade besvär tenderar att öka i de övre 
ungdomsåren och forskning visar att livskvalitén hos barn- och ungdomar med denna form av 
ohälsa är nedsatt. Ungdom upplever i högre grad en reducerad livskvalité än yngre barn där 
särskilt sömnproblem, nedsatt koncentrationsförmåga och depression är framträdande bland 
flickor, medan magont i högre utsträckning påverkar och inverkar på pojkarnas livskvalité 
(Svedberg, Eriksson & Boman 2013, s. 6; Haraldstad, Sorum, Eide, Natvig & Helseth 2011, s. 
31). Lupien, McEwen, Gunnar och Heim (2009, s. 438), menar att hjärnan hos ungdomar är 
mer känslig för stress, vilket troligen är orsakat av att ungdomars hjärna genomgår ett flertal 
förändringar under ungdomsåren. Det har även framkommit i senare forskning att den som 
blir utsatt för stress tidigt i livet löper en högre risk att drabbas av minnesstörningar som 
vuxen (Lupien, McEwen, Gunnar och Heim 2009, s. 434).  
 

Behandling av återkommande smärta 
Flertalet studier visar på att prognosen vid smärta utan organisk förklaring är mindre god. Att 
leva med smärta medför ett lidande för den drabbade individen och det finns en högre risk att 
drabbas av psykosociala handikapp, oro, stress och depression. Ytterligare konsekvenser av 
att leva med obehandlad smärta är ökad skolfrånvaro, försämrad livskvalité samt ett 
ekonomiskt bortfall både utifrån personligt och ett samhällsekonomiskt perspektiv (Alfvén & 
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Olsson 2008, s. 720; Alfvén, Caverius & Nilsson 2012, s. 967; King, Chambers, Huguet, 
MacNevin & MacGarth 2011, s. 2729; Palermo, Eccelston, Lewandowski, de C & Morley 
2009, s. 387).  
 
I en engelsk meta-analys av Palermo, Eccleston, Lewandowski, C de C, Williams och Morley 
(2010, ss. 387-397) framkom att psykologiska behandlingsmetoder kan minska smärta hos 
ungdomar som lider av huvudvärk, buksmärta och fibromyalgi jämfört med ingen behandling 
alls. Dessa psykologiska behandlingsmetoder innefattade bland annat kognitiv beteendeterapi 
och avslappningsbaserad terapi, vilka omfattade muskelavslappning samt biofeedback. Detta 
bekräftas även av Alfvén och Olsson (2008 s. 721; SBU, 2006). Ett annat syfte med kognitiv 
beteendeterapi är att hitta redskap för att hantera och bemästra smärta. Kognitiv 
beteendeterapi kan stärka individens inneboende resurser med syfte att öka känslan av 
kontroll över smärtan (SBU 2006 s. 13). Andra behandlingsmetoder som rekommenderas vid 
långvarig smärta hos barn och ungdomar är avledning i form av vägledd fantasi, transkutan 
elektrisk nervstimulering (TENS), avslappning, akupunktur och farmakologisk behandling. 
När det gäller farmakologisk behandling rekommenderas i första hand enkla analgetiska 
läkemedel (Alfvén & Olsson 2008, s. 721).  
 
 

Ungdomars utveckling 
Ungdomsåren definieras som åldern 13-20 år eller den period som infaller när individen inte 
längre är barn, men fortfarande inte heller vuxen. Under denna period sker en omvälvande 
utveckling såväl psykiskt som socialt och fysiskt (Hwang & Nilsson 2011, s. 297). 
Ungdomsåren beskrivs som en tid av förändring och utveckling där vanor, beteende och 
relationer grundläggs. Under ungdomsåren förändras och utvecklas hjärnan, vilket medför att 
ungdomen är mottaglig för omgivningens och samhällets påverkan (Cohall & Resnick 2011, 
s. 341).  
 

Kognitiv utveckling  
Det kognitiva tänkandet, samt förmågan att hantera och tolka känslor utvecklas under 
ungdomsåren, vilket sker med utgångspunkt från förmågan att hantera tidigare erfarenheter 
(Hwang & Nilsson 2011, s. 305). Detta innebär att ungdomarna klarar av att hantera abstrakta 
händelser och tänka igenom händelseförlopp på ett ordnat systematiskt sätt. Förmågan att 
tänka utanför ramarna utvecklas, likväl som kapaciteten att resonera och reflektera över sina 
egna tankegångar (Hwang & Nilsson 2011, s. 304). Ungdomars kognitiva tänkande är 
tillräckligt utvecklat för att kunna tolka problem från olika perspektiv, samtidigt som de har 
förmågan att se tillbaka på vad som hänt tidigare och återge detta vid senare tillfälle (Hwang 
& Nilsson 2011, s. 304). Chyi, Ozturk och Zhang (2014, s. 738) fann att det även finns delar i 
den kognitiva utvecklingen som påverkas redan innan födseln. Att föda barn vid yngre ålder 
än 18 eller högre än 33, påvisar de kan bidra till sämre kognitiv utveckling hos barnet, medan 
hög födelsevikt och en mamma med högre utbildningsgrad bidrar till bättre kognitiv 
utveckling. Låg födelsevikt påvisas av Tong, Baghurst och McMichael (2006, s. 99) bidra till 
en försämrad kognitiv utveckling hos barn i 2-4 års ålder. Detta jämnar dock ut sig i takt med 
att barnen blir äldre. Författarna påpekar även att föräldrarnas socioekonomiska status, deras 
utbildningsnivå, moderns IQ, civilstånd, men också hur hemmiljön ser ut har stor påverkan på 
den kognitiva utvecklingen för barn i alla åldrar. Francesconi (2008, s. 114) visar i sin studie 
att barn som föds av tonårsmödrar ofta själva får problem i tonåren, får lägre betyg och mer 
frekvent är mindre framgångsrika än barn födda av äldre mödrar. Dessa barn är även i större 
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utsträckning inblandade i kriminalitet, röker oftare och dricker mer alkohol (Shaw, Lawlor & 
Najman 2006, s. 2533) Att födas av en äldre mor bidrar däremot till en bättre språkutveckling 
och färre problem på det emotionella och sociala planet, samtidigt som det även bidrar till 
ökad framgång i skolan (Sutcliffe, Barnes, Belsky, Gardiner & Melhuish 2012, ss. 3-4; Shaw, 
Lawlor & Najman 2006, ss. 2533-2536).   
 
Ungdomar befinner sig i det formella operationella utvecklingsstadiet, vilket enligt Piagets 
utvecklingsteori startar i 12-årsåldern och pågår tills individen når vuxen ålder. I det 
beskrivna utvecklingsstadiet börjar ungdomar kunna tänka abstrakt och även fundera kring 
sina egna tankar (Hwang & Nilsson 2011, ss. 63-64). Vidare beskriver Piagets teori hur 
individen alltid försöker uppnå en jämvikt på det mentala planet samtidigt som det också 
ständigt pågår en process i hjärnan för att kunna tolka omvärlden och vad som sker där. Den 
mentala jämvikten uppnås genom att nya händelser individen är med om, läggs till de gamla 
och på så sätt bildar nya begrepp vilka hjälper individen i samspelet med andra (Hwang & 
Nilsson 2011, s. 64).   Havensköld och Risholm Mothander (2010, s. 38) menar att förmågan 
att tänka abstrakt har funnits redan från spädbarnsålder, men vidareutvecklas under det 
operationella stadiet genom frigörelse från konkret till omöjliga orimliga abstrakta tankar.  
 

Utveckling av identitet  
Identitetsutvecklingen är enligt utvecklingspsykologen Erik Homburger Erikson (Hwang & 
Nilsson 2011, s. 311) ett primärt behov, vilket har samma fundamentala betydelse som 
exempelvis att få i sig något att äta. Eriksson betonar i sin teori om människans livscykel det 
sociala sammanhangets betydelse för människans utveckling av identitet (Havensköld & 
Risholm Mothander 2010, s. 58). Identitet kan ses som en process som reglerar och styr 
sociala kognitiva strategier som används för att bilda, underhålla och återbilda en personlig 
identitet (Berzonaky 2011, s. 55). Hwang och Nilsson (2011, s. 310) menar att ungdomars 
utvecklingskonflikt består i motsättningar mellan deras identitet och en identitetskris där 
konfliktens lösning kommer avgöras av hur pass väl de lyckats lösa tidigare kriser. Om 
tidigare kriser inte har retts ut på ett positivt sätt blir det svårare för ungdomen att skapa sig en 
trygg personlighet. Erik Homburger Erikson (Hwang & Nilsson 2011, s. 312) ger även uttryck 
för att omgivningen spelar en central roll i ungdomarnas utveckling och att den kultur 
ungdomen växer upp i påverkar hur utvecklingens resultat blir. Att i ungdomen ha ett positivt 
samspel med andra personer i omgivningen är en förutsättning för ett gynnsamt slut på 
utvecklingskrisen. I sökandet efter sin egen identitet behöver ungdomen få prova på olika 
roller och inte vara en till fullo integrerad del av samhället. Blir utgången av identitetskrisen 
inte positiv eller om ungdomen inte ges tillfälle att prova olika roller försvåras 
identitetsutvecklingen (Hwang & Nilsson 2011, s. 312).  
 
När ungdomar utvecklar olika personligheter väljer de även varierande vägar att hantera och 
lösa problem (Doumen, Smits, Luyckx, Vanhalst, Verschueren & Goossens 2012, 1423; 
Berzonaky 2011, s. 55). Några fattar beslut efter att ha analyserat problemen och vägt för- och 
nackdelar mot varandra vilket benämns som den informationssökande stilen. Andra rättar sig 
efter vad de tror att deras närstående uttrycker är det bästa för dem, den så kallade normativa 
stilen, vilket innebär att de anpassar sig efter hur andra ser ut och beter sig. En del känner sig 
tvingade till detta för att passa in, medan det för andra är det naturliga valet då de delar 
gemensamma värderingar. Den tredje och sista stilen är den undvikande stilen, vilket innebär 
att ungdomen väntar ut att problemen skall lösa sig själva (Doumen et al. 2012, s. 1420; 
Crocetti, Erentaite & Zukauskiene 2014, s.1823). Vilken stil som väljs har betydelse för i 
vilken utsträckning ungdomen engagerar sig i olika aktiviteter (Doumen et al. 2012, s. 1423; 
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Crocetti, Erentaite & Zukauskiene 2014, s.1823), men även i vilken grad de är beroende av 
vänskap och andra relationer (Doumen et al. 2012, s. 1423).  Doumen et al. (2012, s. 1421), 
samt Crocetti, Erentaite & Zukauskiene (2014, s. 1824) fann att flickor lade högre tonvikt på 
vänskap och att passa in i gruppen än pojkarna och i större utsträckning hörde till den 
informationssökande gruppen. Pojkar i sin tur var mer undvikande i sitt sätt och i sina 
relationer. 
 
 

Self-efficacy  
Self-efficacy är ett begrepp som härstammar från kognitiv psykologi och används inom 
sociala och psykologiska teorier för att förklara mänskliga beteenden och uppfattningar inom 
den mänskliga existensen. Teorin om self-efficacy introducerades av Albert Bandura och 
utgör en del inom den social-kognitiva teorin (SBU 2014). 
Self-efficacy förklaras som en individs förmåga att känna tilltro till sig själv, sitt beteende och 
hur individen klarar av att hantera olika situationer. En individs self-efficacy, tron på att 
lyckas med uppsatta mål, är nära sammankopplat med känslor av välbefinnande och framgång 
som härstammar från miljö, beteende och individuella interaktioner. Självförtroendet ökar ju 
fler tidigare lyckade erfarenheter en individ har av att nå uppsatta mål och lyckas förändra sitt 
beteende till något önskvärt. Ju fler lyckade situationer som en individ tidigare har genomgått 
desto starkare self-efficacy utvecklas. En annan källa till stärkt tilltro till sin förmåga är att se 
sociala förebilder lyckas med uppgifter som liknar egna, vilket sprider kraft och energi att ta 
sig för och lyckas med egna målbilder. Individens motivation till att förändra eller lyckas att 
företa sig utmaningar är nära sammankopplat med tilltron till sin förmåga (Klang Söderkvist 
2013, s. 218). Klang Söderkvist (2013, s. 221) menar att en kartläggning av individens self-
efficacy i praktiken kan medverka till en medvetenhet om att ett ökat stöd är nödvändigt för 
att stärka upp och stödja dessa processer.  
 

Känsla av sammanhang 

Alla människor genomgår olika påfrestningar i livet som kan innefatta både fysiska, psykiska 
och sociala komponenter. Känslan av sammanhang är ett salutogent synsätt på hälsa som 
innefattar vilken upplevelse av sammanhang människan har i livet (Antonovsky 2005, s. 31). 
Begreppet “Känslan av sammanhang” (KASAM) härstammar från Antonovsky (2005, s. 3) 
som menar att individen är ständigt i rörelse mellan att vara frisk och sjuk, som tolkas och 
hanteras utifrån vår känsla av sammanhang. Antonovsky (2005, s. 3) menar att människans 
förmåga att möta motstånd och påfrestningar grundar sig i hur människan förhåller sig och 
relaterar till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i situationen under livet.  

Begreppet KASAM omfattar tre delkomponenter. En grundläggande upplevelse av att det 
som sker i och utanför individen är förutsägbart, begripligt och strukturerat (begriplighet) och 
att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet), samt att livets 
utmaningar är värda att investera sitt engagemang i (meningsfullhet). Begripligheten syftar på 
hur förnuftsmässigt människan upplever yttre och inre stimuli. En människa som upplever en 
hög grad av begriplighet i livet möter stimuli och svårigheter med förståelse (Antonovsky 
2005, s. 43). Begreppet innefattar människans kognitiva uppfattning om motsatser som kaos 
och ordning. Förmågan att klara av påfrestande händelser förutsätter att individen förstår och 
kan urskilja uppbyggnaden i händelsen (Klang Söderkvist 2013, s. 87). Hanterbarheten 
förklaras genom hur väl människan känner hanterbarhet och grundar sig på vilka resurser som 
individen upplever sig ha kontroll över (Antonovsky 2005, ss. 44-45). Resurserna kan finnas 
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hos den drabbade människan men kan även utgöras i form av stöd hos andra personer så som 
sjukvårdspersonal, vänner eller närstående (Klang Söderkvist 2013, s. 87). 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 269) menar att ohälsa kan leda till förlorad känsla av 
sammanhang inom den egna kroppen. Antonovsky (2005, s. 140) beskriver ungdomsåren som 
en period av dramatiska svängningar av tvivel, ifrågasättande, utanförskap, förvirring och 
turbulens. Känslan av sammanhang som grundas under barndomen rivs upp och ungdomen 
ställs inför förändringen att i sin kontext skaffa en personlighet som är begriplig. Enligt 
Antonovsky (2005, s.140) är komponenterna begriplighet, medvetenhet och hanterbarhet i 
övergången mellan barn och vuxen, nåbar genom att utveckla ett sätt att bemästra tillvaron i 
likhet med omgivningens syn på tillvaron. 

 
Välbefinnande och meningsfullhet  
Vårdandets mål är hälsa, vilket innebär att uppleva välbefinnande och att vara i balans med 
sitt liv. Hälsa kan nås i frånvaro eller närvaro av sjukdom, men tillvaron behöver vara 
hanterbar, begriplig och meningsfull. Dahlberg och Segesten (2010, s. 102) menar att känslan 
av välbefinnande stärker upplevelsen av hälsa genom att bekräfta och vara nytänkande inför 
den situation som råder. Dimensioner av begreppet och innebörden av välbefinnande 
innefattar vitalitet, rörelse och fred. Välbefinnandets olika dimensioner måste ses utifrån ett 
holistiskt synsätt för att främja hälsa, samt förebygga ohälsa och lidande (Dahlberg, Todres & 
Galvin 2009, s. 267).   
 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 77) strävar alla människor efter att känna 
meningsfullhet i tillvaron. Att känna delaktighet och finna en mening är en väsentlig del i att 
kunna uppleva hälsa. Denna förmåga är föränderlig och varierar under livet beroende på 
vilken situation individen befinner sig i. Det går att uthärda svåra prövningar i livet om de 
ändå har en mening, samtidigt som ett liv som upplevs betydelselöst kan vara svårt att uthärda 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 77-78). Betydelsen av att vara delaktig är starkt 
sammanknutet med känslan av meningsfullhet (Antonovsky 2005, ss. 44-45). Dahlberg och 
Segesten (2010, s 81) menar att meningsfullheten utgör motivationen att förstå sin egen 
livsvärld, se sina egna resurser och livets känslomässiga innebörd. Att ha goda relationer till 
andra människor bidrar till att ge individen en känsla av att höra till och gör det lättare att se 
det positiva kontra det negativa i tillvaron. Samtidigt påpekar Dahlberg och Segesten (2010, 
ss. 77-78) vikten av att ta hand om sig själv och att göra val i livet som bidrar till en god hälsa. 
Frånvaro av hälsa behöver inte innebära ohälsa, utan det är möjligt att uppleva välbefinnande 
trots sjukdom. Att ta tillvara de möjligheter som finns till ett gott liv trots sjukdom kan för 
individen innebära upplevd hälsa och förmåga att genomföra planerade projekt i livet 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 80).  

Elevhälsans uppdrag  
Elevhälsans uppdrag omfattas och regleras av skollagen (SFS 2010:800). Elevhälsans främsta 
uppgift är att verka förebyggande och hälsofrämjande för att främja och stödja elevernas hälsa 
och utveckling. Eleven har under grundskolan rätt till tre hälsobesök enligt skollagen (SFS 
2010:800) kap 2, 27§ och dessa ska innefatta allmänna hälsokontroller. Under gymnasietiden 
har eleven rätt till ett hälsobesök som ska innefatta en allmän hälsokontroll. Enligt skollagen 
(SFS 2010:800) har elever även rätt att anlita elevhälsovården för besök gällande medicinska 
eller psykosociala frågor utöver de hälsosamtal som elevhälsovården är skyldiga att erbjuda. 
Inom elevhälsovården ska eleven beredas tillgång till ett tvärprofessionellt team bestående av 
medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens (SFS 2010:800 kap 2 
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§ 25; Socialstyrelsen 2014, s.78). Det saknas riktlinjer för omhändertagande av barn och 
ungdomar med akut och långvarig smärta, vilket medför att den stora andel drabbade barn och 
ungdomar inte får ett optimerat omhändertagande, vilket leder till konsekvenser som ökat 
lidande och försämrad livskvalitet (Alfvén, Caverius & Nilsson 2012, s. 967). 
 
Alfvén och Olsson (2008, s.105) menar att elevhälsovården och primärvården bör vara 
utformad så att det finns möjligheter till ett tidigt omhändertagande av ungdomar som är 
drabbade av återkommande smärta. Skolsköterskan har en viktig roll i att upptäcka och 
erbjuda insatser till ungdomar med syfte att främja hälsa (Golsäter, Sidenvall, Lingfors & 
Enskär 2011, s. 2574). En väg kan vara genom skolsköterskans tillgänglighet vilket öppnar 
dörrar för spontana besök. Det möjliggör för skolsköterskan att upptäcka, främja hälsa samt 
att undervisa om hälsoproblem av olika karaktär (Clausson & Morberg 2012, s. 40).  
 
Behandling av smärta utifrån en helhetssyn med inriktning på ett multidisciplinärt 
omhändertagande har visat sig vara framgångsrikt när det gäller långvariga smärttillstånd 
(Alfvén & Olsson 2008, s. 106). Studier bekräftar att omhändertagandet av barn och 
ungdomar med akut och långvarig smärta är eftersatt bland Sveriges barn- och 
ungdomskliniker. Vidare påvisas att var sjunde barn- och ungdomsklinik kan erbjuda 
specialisthjälp vid återkommande smärtproblematik, men bristerna av ett multiprofessionellt 
omhändertagande är stora (Alfvén, Caverius & Nilsson 2012, s. 966). Det framgår av 
Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen 2014, ss. 162-165) att det 
övergripande syftet med hälsobesöket hos skolsköterskan är att tidigt upptäcka tecken på 
ohälsa, identifiera hälsoproblem samt att besöket ger eleven möjlighet att själv berätta om 
eventuella problem. I Socialstyrelsen rekommendationer för hälsobesökets innehåll saknas 
specifika frågor om smärta (Socialstyrelsen 2014, ss. 162-165).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Att främja och förebygga hälsa är målet för vårdandet. Återkommande smärta hos barn och 
ungdomar är ett vanligt förekommande problem. Studier visar att återkommande smärta i 
barn- och ungdomsåren orsakar ett stort lidande som påverkar den drabbade individens 
välbefinnande, skolgång, sociala liv och framtidsutsikter. Skolsköterskan har en viktig roll i 
att upptäcka och erbjuda stödinsatser till dessa skolelever. Hälsosamtalet kan vara ett tillfälle 
till att upptäcka återkommande smärta, något som studier visar att hälsosamtalet saknar 
inriktning på. Det saknas också studier på vilken betydelse som skolsköterskan har vid 
behandlingen och handläggningen av återkommande smärta. Mot denna bakgrund är det 
viktigt att uppmärksamma och undersöka hur ungdomar upplever skolsköterskans bemötande 
och hantering vid återkommande smärta. 
 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva gymnasieungdomars upplevelse av skolsköterskans 
betydelse i deras egen hantering av återkommande smärta.  
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METOD 

Ansats 
För att uppnå syftet med föreliggande studie har författarna valt kvalitativ metod med induktiv 
ansats. Kvalitativ metod som forskningsmetod syftar till att beskriva och tolka individens 
upplevda erfarenheter av ett fenomen. Induktiv ansats innebär att forskningsdeltagarnas egna 
berättelser analyseras förutsättningslöst (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 188). 
Metoden lämpar sig när forskningsfrågan riktar sig mot en ökad förståelse för hur människor 
upplever ett fenomen likväl som vilken innebörd eller betydelse fenomenet har. Det 
kvalitativa tillvägagångssättet kan med fördel användas för att studera interaktion och 
egenskaper hos en individ (Malterud 2009, s. 29-31). Forskning som innefattar människan och 
dess levda erfarenhet kräver forskningsmetoder som kan beskriva vad som är karakteristiskt 
för humaniteten och tillvaron (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 171). Då föreliggande 
studie avser att undersöka och vidga förståelsen för hur gymnasieungdomar upplever 
skolsköterskans betydelse vid återkommande smärta lämpar sig kvalitativ metod väl. Kvale 
och Brinkmann (2009, s. 44) menar att kvalitativ forskningsintervju som utgångsläge 
genererar i vidunderliga vägar att få tillgång till intervjupersonernas livsvärld och därmed få 
möjlighet att beskriva deras upplevda vardagsmiljö.  Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008 
s. 184) uttrycker att en kvalitativ intervju karakteriseras av att intervjuaren intar ett öppet och 
följsamt förhållningssätt som ger möjlighet för intervjupersonen att i samspel med 
intervjuaren berätta om sina unika erfarenheter. 
 

Urval  
Författarna tog kontakt med Medicinskt Ledningsansvarig Skolsköterska (MLA) i en 
kommun i västra Sverige för att få hjälp med att finna deltagare till studien. MLA 
informerades om studiens syfte, problemformulering samt projektplan. Efter godkännande av 
MLA fick författarna kontakt med två skolsköterskor, specialistsjuksköterskor med inriktning 
mot distriktssköterska, vid den valda gymnasieskolan. Skolsköterskorna informerades om 
studien muntligt och skriftligt genom forskningspersoninformation, samt information riktad 
till skolsköterskorna (Bilaga 1). Även skolans verksamhetschef informerades skriftligen om 
studien och samtyckte till studien.   
 
För att säkerställa och behålla sekretessen initierades den första kontakten med 
gymnasieungdomarna av skolsköterskorna. Författarna hänvisar till offentlighets- och 
sekretesslagen (SFS 2009:400) 25 kapitlet om ”uppgifter om enskilds hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden inte får röjas” till övriga verksamheter utan samtycke, Hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 2014:822), samt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).  
 
Urvalet till studien skedde genom ett bekvämlighetsurval där skolsköterskorna var behjälpliga 
med att välja ut fyra klasser i årskurs två och tre som informerades och tillfrågades om 
intresse av att delta i studien. Inklusionskriteriet presenterades med följande fråga:   
 

• Har du haft besvär med återkommande smärta från magen, huvudet eller annan 
lokalisation, tre gånger eller mer de senaste tre månaderna.   

 



11 
 

Inklusionskriteriet tillsammans med en presentation av studiens syfte och tillvägagångssätt låg 
till grund för en intresseanmälan som gymnasieungdomarna blev ombedda att fylla i. Detta 
resulterade i att totalt 29 gymnasieungdomar från yrkesförberedande program, samt 14 
gymnasieungdomar från högskoleförberedande program visade intresse för att delta i studien, 
godkände vidare kontakt och svarade ekvivalent på inklusionskriteriet.  
Författarna tog efter godkännande av forskningsdeltagarna kontakt genom att skicka e-mail 
och skicka Short Message Service (SMS) meddelande med forskningspersoninformation 
(Bilaga 1), samt en förfrågan om att fylla i en utarbetad smärtmanual (Bilaga 2) som syftar till 
att vidimera att urvalet representerar studiens syfte. Smärtmanualen är framtagen av 
projektgruppen bestående av Stefan Nilsson RN, PhD., Annikki Jonsson RN, PhD., Gösta 
Alfvén pediatriker Docent., Per-Åke Rosvall PhD. Smärtmanualen innehåller frågor som 
avser att klargöra bakgrundsfaktorer gällande ungdomarnas smärtupplevelse. Manualen 
fylldes i innan intervjun av 2 informanter och av 7 informanter i anslutning till 
intervjutillfället och diskuterades igenom innan intervjuerna påbörjades.   
 
 
     

 
Fig. 1              Fig. 2 

Figur 1 och 2. Sammanställning av två frågor från ifylld smärtmanual.  
 
Genomgången av de 43 intresseanmälningarna resulterade i totalt 9 genomförda intervjuer, 
varav 7 ungdomar gick på yrkesförberedande program och 2 studerade på 
högskoleförberedande program.  Bland de intervjuade gymnasieungdomarna var 2 pojkar/män 
och 7 flickor/kvinnor i åldern 17-18 år.  
 
 

Datainsamling 
Datainsamlingsperioden pågick under två veckor i månadsskiftet september/oktober 2014 och 
varje enskild intervju varade mellan 20-60 minuter. Intervjuerna spelades in på författarnas 
mobiltelefoner efter godkännande av intervjupersonerna. Intervjun inleddes med en kort 
beskrivning av studiens syfte och tillvägagångssättet vid intervjutillfället, därefter ställdes 
demografiska frågor. Den aktuella författaren och intervjupersonen diskuterade sedan igenom 
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smärtmanualen som användes med syfte att identifiera och klargöra smärtans karaktär. 
Författarna ställde frågor där intervjupersonen ombads att beskriva sin upplevelse av att svara 
på frågorna i smärtmanualen, följt av frågan om intervjupersonen kände igen hur smärtan 
tillskrevs i smärtmanualen. Syftet var att tydliggöra det fortsatta innehållet i intervjun samt 
säkerställa att intervjupersonen svarade an mot studiens problemformulering.  
 
Därefter fortsatte intervjuen med frågor utifrån intervjuguiden (Bilaga 3), vilken utarbetades 
med stöd av Kvale och Brinkmann (2009, ss. 150-153) och Wibeck (2010, ss. 73-76). 
Frågorna bestod av en öppen fråga, en specificerad fråga, tre huvudfrågor samt två avslutande 
frågor. Den inledande öppna frågan “kan du berätta hur en dag ser ut när du har smärta” 
presenterade intervjupersonen för studiens syfte och därefter följde en specificerad fråga “hur 
påverkar smärtan ditt liv” med inriktning på att fortsätta med huvudfrågorna. Huvudfrågorna 
“hur hanterar du din smärta”, “hur upplever du skolsköterskans bemötande och hantering 
när du söker för smärta” gav svar där intervjupersonerna uppmuntrades att vidareutveckla 
och ytterligare beskriva sina upplevelser med frågor som “kan du berätta mer om”, “kan du 
beskriva vad du kände då”. Därefter följde en fråga där intervjupersonen ombads berätta om 
det senaste hälsosamtalet. Intervjun avslutades med att ungdomen fick möjlighet att tillägga 
och sammanfatta intervjun. Kvale och Brinkmann (2009, s. 39) beskriver forskningsintervjun 
som en ömsesidig påverkan mellan två personer vilka är intresserade av samma ämne. 
Forskningsintervjun kan betraktas som en process skapad genom interaktion mellan 
intervjuaren och forskningsdeltagaren där forskningsdeltagaren lockas att beskriva situationer 
och upplevelser utifrån öppna frågor (Kvale & Brinkmann 2009, s. 47).  
 
Intervjuerna skedde på en plats som var föreslagen av författarna, ett rum i anknytning till 
skolsköterskornas expedition. Varje deltagare fick möjligheten att välja en annan plats, vilket 
inträffade vid ett tillfälle då skolan var stängd, den intervjun ägde rum utomhus utanför 
skolan. Trost (2010, s. 65) menar att val av plats för intervjun med fördel sker i samråd mellan 
intervjuare och deltagare då platsen är av betydelse för att deltagaren ska känna sig trygg och 
finna ro att dela med sig av sina upplevelser. Den kvalitativa forskningsintervjuns intention är 
att ge kunskap utifrån forskningsdeltagarens levda livsvärld (Kvale & Brinkmann 2009, s. 
39).  
 
 

Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes genom en induktiv kvalitativ innehållsanalys i enlighet med 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s.189-191). Induktiv ansats används vid analyser av 
människors upplevelser där framkommande text tolkas förutsättningslöst (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2012, s. 160). Den kvalitativa innehållsanalysen inriktar sig på att återge 
variationer av likheter och skillnader i texten och innebär att det insamlade materialet sorteras 
i olika kategorier för att genom detta frambringa en helhet (Lundman & Hällgren Graneheim 
2012, s. 227). Arbetet med transkriberingen av intervjuerna delades upp mellan författarna, 
den författare som utfört intervjun transkriberade bandinspelningen samma dag som intervjun 
genomförts. Författaren som utförde intervjuen skapar en närvaro och interagerar med 
intervjupersonen vilket medverkar till ett meningsinnehåll i texten som lämpligen återges av 
den författare som utfört intervjuen (Malterud 2009, s. 78). 
Transkriberingen utfördes ordagrant där pauser, upprepningar, skratt och småord noterades så 
som det framkom. Malterud (2009, s. 78) menar att en textnära analys medför en trogen och 
nyanserad bild av det materialet som återges. Analysprocessen startade med att båda 
författarna läste igenom alla transkriberade intervjuerna upprepade gånger för att fånga en 
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helhetsbild. Data diskuterades mellan författarna där väsentliga delar av texten belystes 
utifrån studiens syfte. Malterud (2009, s. 80) menar att den intervjuare som genomfört 
intervjun har tillgång till upplevelsen som intervjupersonen förmedlar avseende kroppsspråk 
och tal, vilket medför att det ger ett mer målande sammanhang och befäster validiteten.  
 
Det fortsatta arbetet diskuterades vidare mellan författarna där problemformuleringen agerade 
som måltavla för arbetet med att klargöra framträdande delar av texten. Vidare bearbetade 
författarna tillsammans med en intervju för att urskilja meningsbärande enheter och koder 
med syfte att säkerställa att författarnas tolkning var likvärdig. Meningsenheter representerar 
de delar av texten som beskriver kontexten och kan utgöras av ord, meningar eller hela 
stycken (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 163). Det fortlöpande arbetet med att 
kondensera meningsbärande enheter till koder delades upp mellan författarna. Koderna 
beskriver kortfattat innehållet i texten som senare abstraheras till att bilda underkategorier och 
kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 163). Analysprocessen fortsatte genom 
att författarna tillsammans diskuterade igenom såvida materialets innehåll hade uppfattats och 
tolkats likvärdigt, koderna slogs samman utefter deras likheter och delades in i 
underkategorier. Dessa adderades och senare subtraherades tills författarna kunde urskilja 
gemensamma nämnare vilka resulterade i de slutgiltiga kategorierna.  
 
 

Tabell 1. Exempel på arbetet med analysprocess 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Men jag vet inte, ibland 
kanske det är bra att fråga 
en gång till, eller jag vet 
inte… Visst man ska inte 
pressa nån men i mitt fall 
tror jag att det hade varit 
bra om hon hade fortsatt 
fråga eller så där… 

Det är bra att 
fråga en gång 
till...jag tror det 
hade varit bra om 
hon fortsatte att 
fråga 

Bra att 
fråga 
en gång 
till 

Att bli sedd i 
mötet med 
skolsköterskan 

Betydelsen av 
att känna 
förtroende för 
skolsköterskan 

Sedan gick jag därifrån… 
och det var ingen som 
märkte det… Hon sa; jag 
kommer om en stund… 
men hon märkte inte att 
jag gick 

Jag gick därifrån, 
men hon märkte 
inte att jag gick 

Ingen 
såg, 
ingen 
märkte 

Utebliven 
interaktion i 
mötet med 
skolsköterskan 

Brist på tillit  

 

Etiska överväganden 
Enligt Svensk Författningssamling SFS (Lagen om etikprövning av forskning som avser 
människor, 2003:460, § 2) krävs inte etisk prövning vid studier på avancerad högskolenivå 
(Högskolan Borås, 2013).  Kvale och Brinkmann (2009, s. 80) föreslår att författarna beaktar 
etiska frågor, samt vilka känslor och tankar som kan uppkomma hos intervjupersonerna. 
Författarna har under hela intervjuprocessen beaktat känslor som kan uppstå hos 
forskningsdeltagarna under intervjusituationen. Särskilt att beakta i föreliggande studie är att 
några av forskningsdeltagarna är under 18 år, vilket medfört noggrann information om 
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innebörden av deltagandet i studien. Enligt SFS (2003:460, §17 § 18) redogörs särskilt vikten 
av informerat samtycke gällande forskningsdeltagare som fyllt 15 år men inte 18 år, där det 
framgår att forskningspersoninformationen ska vara tydligt preciserad, samt att det säkerställs 
att forskningsdeltagarna förstår innebörden av medverkan i studien.  
 
Författarna etablerade kontakt med skolhälsovårdens kurator som erbjöd samtalskontakt om 
behov uppstod efter deltagandet i föreliggande studie. Malterud  (2009, s. 199) understryker 
att när det gäller forskningsmetoder som innebär insamling av  kvalitativa data i möten med 
människor, behöver forskarna vara särskilt medvetna om känsligheten i det datamaterial som 
framkommer. När ämnen penetreras, kan erfarenheterna som forskningsdeltagarna delar med 
sig väcka dolda oväntade känslor, vilket ställer krav på att forskarna är närvarande, ärliga och 
har utvecklat en förtroendefull relation till forskningsdeltagarna (Malterud, 2009 s. 200). 
 
Vid planeringen och genomförandet av studien har författarna använt sig av de 
forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002, s. 6-18) utformat gällande forskning 
inom ramen för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet (2002, s.5-
6) betonar att individen, forskningsdeltagaren, ska skyddas utifrån fyra huvudområden; kravet 
på information, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Berörda 
forskningsdeltagare i föreliggande studie fick innan intervjun genomfördes information om 
studien via forskningspersoninformation (Bilaga 1), där studiens syfte, förväntningar på 
forskningsdeltagaren, rätten till att när som helst avbryta studien, samt att deltagandet var 
frivilligt konkretiserades. Därmed säkerställdes kravet på information. Samtliga uppgifter som 
berör personuppgifter och kan härledas till enskild person var endast tillgängliga för studiens 
författare och handledare, vilka lyder under tystnadsplikt. Kravet på konfidentialitet 
uppfylldes genom information till forskningsdeltagarna att de när som helst kunde avbryta 
studien, samt att materialet avidentifieras och inte kan förknippas med individen. 
Samtyckeskravet verifierades genom att forskningsdeltagarna efter information om innebörd, 
godkände medverkan i studien skriftligt genom underskrift av samtyckesblankett (Bilaga 4). 
Nyttjandekravet redovisas då forskningsdeltagarna fick information om att resultatet endast är 
avsett att användas för forskning.  

 
Förförståelse 
Forskarnas roll under forskningsprocessen präglas av forskarnas förförståelse, tidigare 
erfarenheter, vilka hypoteser som ställs, samt vilket perspektiv och teoretisk grund som 
forskarna väljer (Malterud s. 41, 2009). Vår förförståelse är ett resultat av våra tidigare 
kunskaper och erfarenheter som forskaren bär med sig in i forskningsprojektet. Erfarenheterna 
grundar sig på den teoretiska referensram och det yrkesmässiga perspektiv som vi 
tillsammans med vår hypotes bär med oss in i forskningsprojektet. Genom att vara medveten 
om och aktivt arbeta med förförståelsen kan forskaren förhindra att förförståelsen blir ett 
hinder för att synliggöra det sanna resultatet (Malterud ss. 44-45, 2009).  När 
forskningsfrågan växte fram hos oss författare diskuterades vår egen förförståelse grundligt. 
Författarna har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, men från ett annat 
yrkesmässigt perspektiv än vad vi avser att undersöka. Författarnas förförståelse om 
gymnasieungdomar med smärta begränsar sig till ungdomar inom akutsjukvården där akut 
somatisk smärta vanligtvis är verifierad. Författarna har ingen erfarenhet att själva arbeta som 
skolsköterskor, för- och nackdelar har diskuterats för att lyfta fram dess inverkan på 
förförståelsen. Författarnas förförståelse om smärta hos ungdomar tar sig i uttryck att det kan 
vara svårt att bedöma smärtan och dess konsekvenser för individen, samt att det är viktigt att 
ungdomen får förtroende för skolsköterskan för att öppna sig och berätta om sin smärta. 
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RESULTAT 
I resultatet presenteras ungdomars upplevelser av betydelsen av skolsköterskans hantering av 
psykosomatisk smärta genom underkategorier och kategorier som framkom vid analysen av 
datamaterialet. För att förstärka innehållet i texten har citat använts från ungdomar som har 
deltagit i studien.   
 
Tabell 2. Kategorier och Underkategorier 
 

Kategori Underkategori 

 
 

 
 
Att känna förtroende för 
skolsköterskan 

Ungdomens tillit inför skolsköterskans 
vårdhandlingar 
 
Att hämta värktabletter hos skolsköterskan 
 
Ungdomens upplevelse av intresse från 
skolsköterskan 
 
Att kunna vara sig själv  
 
Att bli sedd i mötet med skolsköterskan 
 

 

 

Brist på tillit  

Betydelsen av kontinuitet 
 
Rädsla för det okända 
 
Utebliven interaktion i mötet med skolsköterskan 
 
Att välja andra strategier genom att gå sin  
egen väg  

 
 

Betydelsen av att känna förtroende för skolsköterskan 
I intervjuerna framkom vikten av att skapa en förtroendefull relation genom att 
gymnasieungdomarna uttryckte betydelsen av att känna en samhörighet och känna tillit till 
skolsköterskan. En välfungerande relation var av stor betydelse för att gymnasieungdomarna 
skulle vända sig till skolsköterskan för att få hjälp med sin smärtproblematik när behov 
uppstod. 
 

Ungdomens tillit inför skolsköterskans vårdhandlingar 
Skolsköterskans yrkeskunskap värderas högt av ungdomen. Deras förtroende ökade när de 
upplevde att skolsköterskan hade kunskap om besvären som orsakade besöket. Ungdomen 
berättade att skolsköterskan gav råd om att minska smärtan eller om vad som kan hindra 
smärtan från att uppstå. Råden hade sin utgångspunkt i hur ungdomen borde hantera sin hälsa 
där mat, sömn, motion och stressreduktion var ämnen som ungdomarna nämnde att 
skolsköterskan pratade om. Ungdomen hade en hög medvetenhet om vilka faktorer som 
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kunde påverka deras fysiska hälsa och medverka till att smärta uppstår. Skolsköterskan 
upplevdes sprida kunskap om kost, motion, alkohol, droger och rökning. Skolsköterskan 
nämnde även stressens betydelse för uppkomsten av smärta och ställde frågor om upplevd 
stress vid besöken.  
             

“Hon är bra, hon vet vad hon ska göra...hon släpper inte bara  
iväg dig så det tycker jag är bra” (IP 9) 

 
Skolsköterskan utförde även massage i syfte att lindra smärtan, vilket gav smärtreduktion för 
stunden. Kunskapen om egenvårdsråd som skolsköterskan informerade om bekräftade 
ungdomen att de hade nytta av vid andra tillfällen när smärta uppstod. Skolsköterskans 
pedagogiska funktion synliggjordes vid individuella besök och riktade sig till specifika 
problem eller besvär. Om skolsköterskan inte kunde svara på ungdomens frågor eller möjlig 
diagnos hänvisades ungdomen vidare till vårdcentralen eller till skolläkaren för bedömning. 
Att skolsköterskan ifrågasatte om ungdomarna var medvetna om eller kunde ana orsaken till 
smärta stärkte ungdomens förtroende för skolsköterskan och medverkade till att de upplevde 
trygghet i mötet.   
 

Att hämta värktabletter hos skolsköterskan 
Ungdomen använde sig av värktabletter i varierande omfattning för att dämpa eller bota sin 
smärta. Användandet av värktabletter initierades av ungdomen själv, andra vuxna eller av 
skolsköterskan. Vid besök hos skolsköterskan som primärt handlade om värktabletter, delades 
värktabletten ut av skolsköterskan utan frågor och ungdomen upplevde då att de var nöjda 
med skolsköterskans hantering i de fallen de efterfrågade och förväntade sig en snabb 
handläggning.  
 
“Jag går dit för att hämta en tablett - det går snabbt”, “ Jag bara hämtar en tablett, det blir 

så bara och så går det lite snabbt” (IP 7) 
 

“Vi pratar inte om huvudvärken eller magont, jag hämtar bara en tablett” (IP 1) 
 

Ungdomen beskrev att skolsköterskan kunde ifrågasätta varför de önskade en värktablett och 
efterfrågade att ungdomen redogjorde för sin smärta. Svarade de inte tillräckligt utvecklande 
så fortsatte skolsköterskan att ställa frågor och bad ungdomen att vidareutveckla sitt svar. 
Detta medförde att ungdomen gavs tillfälle att prata om sin smärta, vilket upplevdes som 
något positivt och läkande i sig.       
 

“Dom frågar (skolsköterskorna)...Har du haft det (smärta) ofta  
på senaste tiden?...Är det något du behöver söka med då?...och då bara  

-Nej det är lugnt...och så går man vidare...för man orkar inte det där  
med hjälp och så hela raddan med frågor” (IP 10) 

 
Under intervjuerna framkom att kunskapen om värktabletter, verkan, dosering, upptag och 
biverkningar inte alltid var något ungdomen tog reda på själva, frågade efter eller fick 
information om hos skolsköterskan. Förhållningssättet till värktabletter beskrevs som; “det 
hjälper att ta en tablett”, smärtan lindades i många fall, vilket då var det primära målet. 
Tilltron till värktabletter var hög då dessa gjorde så att smärtan lindrades snabbare och i flera 
fall gav så god smärtlindring att det onda försvann helt. 
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Det uttrycktes en viss oro kring läkemedelsanvändning hos ungdomarna, vilket visade sig som 
en rädsla mot att använda värktabletter på grund av att det ansågs kunna bidra till immunitet.  
 

“Jag brukar typ ta Alvedon...då brukar det försvinna...men jag  
vill inte ta för mycket...man blir liksom immun...jag har  
liksom kompisar som måste ta typ fem tabletter” (IP 1) 

 

Ungdomens upplevelse av intresse från skolsköterskan 
Vetskapen om att skolsköterskan var tillgänglig utgjorde en trygghet som bidrog till att 
ungdomen kände ett ökat förtroende för skolsköterskan. Intervjuerna visade att ungdomen 
visste om att skolsköterskan fanns där, om det behövdes. Att skolsköterskan höll “koll på en” 
avseende hur ofta de söker och hur mycket tabletter de frågar efter ansågs som positivt. 
Intresset från skolsköterskan medförde att ungdomen kände tillit och slappnade av.  Det 
upplevdes som en möjlighet till att ventilera känslor och tankar men likväl kunde besöket bli 
kort, beroende på vad ungdomen efterfrågade.  
         

...äh jag tror att hon skriver upp...att dom håller koll liksom...om man är där 
väldigt mycket...att dom ska hålla koll på en liksom... (IP 1) 

 
Ungdomen angav i stor utsträckning att de uppskattade att de fick frågor av skolsköterskan 
vid besök som handlade om smärta. Skolsköterskorna frågade om smärtans karaktär, 
lokalisation, gradering och påverkan på allmäntillståndet. Deras frågor kunde också gälla om 
ungdomen hade ätit och druckit tillräckligt eller alls, om de hade sovit dåligt, om de upplevde 
stress i skolan eller om det var något annat de vill prata om. Frågorna möjliggjorde för 
ungdomen att tala om sin smärta och då framkom även andra bekymmer. Samtalen kunde ha 
sitt ursprungliga fokus på aktuell smärta men senare mynna ut i ett stödjande eller 
motiverande samtal med inriktning på det problemet som uppkom i samtalet.  
 

“det är ganska viktigt att man kanske vågar ställer frågan liksom,  
om vad det kan bero på” (IP 10) 

 
“om man skulle få frågan så skulle det bli så mycket lättare på något sätt”(IP 7) 

 
Vidare var det just att skolsköterskan frågar som upprepade gånger kom upp under 
intervjuerna och att det kändes viktigt att få frågan flera gånger då det kunde kännas svårt att 
prata om vissa saker. Specifika riktade frågor kring smärta och beskrivningar hur smärtan 
kändes efterfrågades av ungdomen. Att få flera chanser och att skolsköterskan vågade 
fortsätta fråga var faktorer som ansågs värdefulla för ungdomen.   
 

Att kunna vara sig själv   
Under intervjuerna framkom att ungdomen anser att skolsköterskorna är genuint intresserade 
av hur de mår. Ungdomen beskriver att de blir tillfrågade om symptom och hur det är i skolan 
och hemma för att kartlägga vad smärtan kan bero på och om det finns möjligheter att minska 
smärtan genom att reducera faktorer i omgivningen eller miljön. Ibland kan ungdomen 
komma till skolsköterskan för att använda vilorummet, få en paus och varva ner, med syfte att 
bota huvudvärk som tilltagit under en ansträngande dag i skolan. Att få vila och vara i fred 
ansågs som lindrande när smärtan var som värst och när det inte finns någonstans att ta vägen. 
Att få prata av sig och gå igenom vad som har hänt upplevdes som positivt i mötet med 
skolsköterskan. Ungdomen berättade att det hos skolsköterskan fanns ett tillåtande klimat där de 
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kunde var sig själva och att det fanns en acceptans om de inte alltid orkade prata om problemen 
vid besöken hos skolsköterskan. 
 

“Jag sökte faktiskt skolsköterskan igår för jag mådde inte så bra och 
så bad jag om att få vara i vilorummet en stund och då var hon, 

då frågade hon liksom om något hade hänt och så, men då ville jag 
inte prata om det” (IP 7) 

 

Att bli sedd i mötet med skolsköterskan 
Skolsköterskans förmåga att se ungdomen och de varierande individuella behoven som fanns 
verkade relationsskapande och förtroendeingivande. Betydelsefulla omvårdnadsåtgärder var 
att skolsköterskan tog sig tid och verkligen lyssnade på ungdomen. Att lägga ner tid i samtalet 
upplevdes som “skönt” för då hann de med att samtala om sådant som kändes svårt. 
Skolsköterskan upplevdes ta ungdomens problem på allvar och pratade igenom besvären. En 
annan faktor som verkade bekräftande i mötet med skolsköterskan var att skolsköterskan 
kände igen ungdomen. Ungdomen uppskattade när skolsköterskan kom ihåg dem vid namn, 
det förstärkte relationen och känslan av att bli sedd. Vid besök kunde ungdomen ibland bara 
stå utanför skolsköterskans rum, tysta, och då frågade skolsköterskan hur de mådde och om 
det fanns något de ville prata om.  
 

“Hon brukar fråga ja...hur jag känt mig i veckan och det é nått nytt 
eller om jag känt det här hela tiden eller om det bara va något som 

kom? Då går vi igenom o de é ju jätteskönt för då får man ut det” (IP 6) 
 
Ungdomen menade att genom att skolsköterskan hade tät kontakt med ungdomen såg 
skolsköterskan om smärtan förvärrades, vilket medförde att skolsköterskan vid dessa 
omständigheter själva kunde initiera en fortsatt kontakt. 
 

Brist på tillit   
I intervjuerna framkom att det fanns ungdomar som inte sökte skolsköterskan med berättelse 
om att mötet inte gav den utdelning som förväntades. Upplevelsen kunde också vara att det 
var svårt att öppna sig i mötet med skolsköterskan. Betydelsefullt för ungdomen var att mötet 
med skolsköterskan karakteriserades av ett intresse från skolsköterskan att ta del av 
ungdomens berättelse. Ungdomen använde uttryck som;  
 

“nej jag söker inte skolsköterskan, för jag vågar inte”, “det är lättare att 
prata om saker som inte är jättejobbiga än att prata om det som är väldigt jobbig” 
samt, “jag söker inte skolsköterskan för jag känner mig inte trygg med det” (IP 7). 

 
Behovet av att känna trygghet i mötet med skolsköterskan är grundläggande för att relationen 
ska präglas av ett ömsesidigt förtroende.  Underkategorier som växte fram ur kategorin brist 
på tillit var: betydelsen av kontinuitet, rädsla för det okända, utebliven interaktion i mötet med 
skolsköterskan och att välja andra strategier genom att gå sin egen väg.  

 
Betydelsen av kontinuitet  
Känslan av att vara otrygg i relationen till skolsköterskan varierade från att vara trygg till att 
inte ha någon relation alls och därmed uppleva otrygghet i mötet med skolsköterskan. En 
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faktor som ansågs betydelsefull för att utveckla en förtroendefull relation var att ungdomen 
fick möta en och samma skolsköterska under hela gymnasietiden. Vid byte av skolsköterska 
brast förtroendet och lusten att skapa en relation till den nya skolsköterskan försvann även om 
det gjordes försök från skolsköterskans sida. Ungdomen menade att det tog tid att skapa en 
förtroendefull relation där de kunde öppna sig och berätta om sin smärta och vad som kändes 
svårt. 
 

”Alltså om en ny skolsköterska bara skulle fråga; hur mår du psykiskt; 
Så tror jag att det är ganska många som skulle bara… men det är bra, 

bara för man vill ju inte öppna sig och så… man måste ju på något sätt bilda 
… skapa ett förtroende” (IP 7) 

 
Bytet av skolsköterska vid övergången från högstadiet till gymnasiet kunde också bidra till en 
ovisshet i relationen där det tog tid innan ett förtroende återigen kunde utvecklas till den nya 
skolsköterskan. Att skolsköterskan var synlig och tillgänglig efterfrågades av ungdomen som 
föreslog att skolsköterskan kunde gå ut till klasserna, presentera sig och berätta vad hon kunde 
hjälpa till med. Att synliggöra skolsköterskans funktion ansågs som positivt och bidra till att 
tröskeln för att uppsöka skolsköterskan minskande.  
 
Ungdomen eftersökte att skolsköterskan avdramatiserade och legaliserade känsliga ämnen. 
Efterfrågan från ungdomen handlade också om att det kunde beredas möjlighet att samtala 
eller besöka skolsköterskan i grupp då det kunde vara lättare att öppna sig och samtala om 
problem när en kompis var delaktig i samtalet. Att samtala med skolsköterskan efter att ha 
besvarat en bestämd enkät som ringar in psykiska problemområden föreslogs, då det ansågs 
öppna upp möjligheten att våga prata om psykisk ohälsa och varför ungdomarna hade ont. Att 
kuratorn och psykologen blev mer synlig och berättar om sin funktion på skolan var även det 
något som ungdomen ansåg kunde bidra till ett mer öppet klimat, då de ansåg att det är lättare 
att söka hjälp hos en person de känner igen än hos någon de aldrig tidigare har träffat.  

 

Rädsla för det okända 
Vid situationer där smärtan var ständigt återkommande berättade ungdomen att de ville 
komma vidare i sin handläggning avseende smärta och inte tyckte att skolhälsovården eller 
primärvårdens hjälp räckte till. Avsaknaden av en diagnos bidrog till oro och funderingar 
kring allvarliga bakomliggande orsaker till smärtan. Smärtan kunde framkalla känslor av 
rädslor för det okända, känslor som förblev obekräftade. Även om utförda fysiska 
undersökningar var omfattande saknades en förklaring eller ett försök till förklaring varför 
smärtan återkom och det förekom även beskrivningar där smärtan förringandes av sjukvården 
då det saknades ett fysiskt orsakssamband. Ungdomen kunde vid dessa omständigheter 
uttrycka en känsla av hopplöshet, då varken smärtan gick över eller att stödjande samtal om 
smärta hjälpte ungdomen att komma vidare. Detta visade sig genom uttryck som;  
 

“det känns meningslöst att ta allt en gång till, jag vet redan vad dom kommer att fråga 
för jag har varit med om det förut” och “det känns som om jag ska dö” (IP 10) 

 
Tanken på smärta och smärtans följder i framtiden utgjorde en rädsla hos ungdomen. De 
upplevde en rädsla inför att aldrig bli av med smärtan och att smärtan skulle förvärras med 
tiden. Ungdomen resonerade kring smärtans påverkan på framtiden som en rädsla för att 
smärtan skulle medverka till funktionsnedsättningar när det gällde rörelse- och arbetsförmåga, 
samt utgöra ett hinder för att genomföra drömmar och nå framtida mål. Ungdomen drog 
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paralleller till familjemedlemmar som var drabbade av långvarig smärta med sina egna 
erfarenheter av smärta och förmodad negativ framtidsprognos. 

 
“Min mamma har sagt att jag kommer att ärva hennes sjukdom...typ 

fibromyalgi eller nått”(IP 4) 
 

“man kan ju alltid hoppas...men min familj har väldigt mycket 
problem med smärta” (IP 5) 

 
Det fanns hopp om förbättring av smärtan hos ungdomen och en tilltro till att klara av att 
bemästra smärtan. Saker som ungdomen angav kunde leda till minskad smärta i framtiden var 
att flytta hemifrån och att sluta i skolan och därmed komma i från pressen av att prestera för 
att nå höga betyg. Skolans miljö var också något som upplevdes som negativ för smärtan. Att 
fortsätta göra framsteg avseende minskad smärta ansåg ungdomen som hoppingivande och det 
fanns en vilja hos ungdomen att få tillvaron att fungera. Ungdomen beskrev att de kämpade 
för förbättring och att för att inte ge upp hoppet om att bli av med smärtan. 

 

Utebliven interaktion i mötet med skolsköterskan  
Ungdomens första möte med skolsköterskan uppgavs ske vid hälsosamtalet i årskurs ett. 
Hälsosamtalet var ett samtal som ungdomen hade svårt att minnas att det hade ägt rum. 
Frågorna som ställdes vid hälsosamtalet beskrevs av de som kom ihåg samtalet handla om en 
rad frågor som inte gav något varaktigt intryck. Ungdomen nämnde att hälsosamtalet inte 
fyllde någon funktion utan handlade om ämnen utifrån en förutbestämd mall. Det ungdomarna 
mindes var att hälsosamtalet bestod av ett antal frågor som inriktade sig på fysiska 
hälsofaktorer som vikt, matvanor, rökning och alkoholkonsumtion. Dessa frågor uppfattade 
ungdomen som något de hade svarat på tidigare och att liknande frågor ofta uppkom i olika 
sammanhang. 

   
“Äh det är alltid en massor av papper som man måste fylla i...sådana  

papper tycker jag inte är så nödvändiga typ...för man fyller bara i  
och så tänker man inte till riktigt…inte som om man sitter och pratar typ… 

så jag kommer inte ihåg...för vi har haft så mycket papper” (IP 9) 
 
Hälsosamtalet beskrevs även som ett “lära känna” samtal som bidrog till att skolsköterskan 
fick en grov uppfattning om varje ungdom utifrån vilka svar de gav, samtidigt som ungdomen 
bildade sig en uppfattning om vad skolsköterskan kunde vara behjälplig med. Mötet gav även 
ungdomen en möjlighet att bilda uppfattning om hur skolsköterskan arbetar. När 
hälsosamtalet uteblev på grund av sjukdom beskrev ungdomen att det inte gavs möjlighet till 
en ny tid hos skolsköterskan. Detta medförde funderingar hos ungdomen kring varför de inte 
blev kallade på nytt, vilket väckte tankar kring att hälsosamtalet inte var tillräckligt 
betydelsefullt. 
 
Ungdomarna upplevde att skolsköterskans kroppsspråk var betydelsefullt vid 
kommunikationen och mötet med ungdomen. Kroppsspråket kunde ibland förmedla en känsla 
av att ungdomarna störde skolsköterskan i arbetet, vilket väckte osäkerhet hos ungdomarna. 
Känslan av att inte vara omtyckt beskrevs uppkomma i tolkning av kroppsspråk och blev ett 
hinder för att bilda ett förtroende och skapa en relation med skolsköterskan.   
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“man märker det liksom när dom kommer in... på kroppsspråket och allting 
... att dom tycker bättre och sämre om vissa” (IP 10) 

 
Beskrivningar framkom om situationer när ungdomen sökte samtalsstöd hos skolsköterskan, 
men upplevdes bli bortglömda utanför rummet. Ungdomen blev uppmanad att vänta utanför 
rummet och uppfattade då att skolsköterskan inte noterade att de gick därifrån.  
 

Att välja andra strategier genom att gå sin egen väg 
Ungdomar beskrev olika strategier för att själva hantera smärta, när skolsköterskan inte är det 
självklara valet att uppsöka. Läkemedel hade inte alltid effekt på ungdomens smärta och då 
föreföll andra smärtlindrande strategier användas. Att ha någon att prata med om sina problem 
visade sig i intervjuerna ha stor betydelse för ungdomen. Denna person var inte alltid 
skolsköterskan, utan i flera fall istället exempelvis en kompis, partner eller förälder. Viktiga 
faktorer för ungdomen var att personen i fråga gick att lita på och hade förståelse för hur de 
upplever sin smärta och hur denna påverkar deras liv. Att samtala med någon, antingen det 
var en vän eller en skolsköterska, som inte förstod vad ungdomen kände, sågs som väldigt 
jobbigt och vissa valde att hellre hålla alla känslor inom sig istället för att prata med andra. 
Att smärta sällan syns utanpå poängterades och belystes genom följande citat:  
 

“Jag visar typ inte att jag har ont på utseendet eller så...jag beter  
mig som vanligt...jag pratar liksom inte om det” och “Jag är en sådan  

person att jag håller väldigt mycket för mig själv, 
 jag pratar inte så mycket om såna grejer” (IP 4) 

 
Klasskamrater kunde utgöra ett stort stöd i att hantera smärta genom att uppmärksamma 
varandra när någon mådde dåligt. Känslan av att andra såg, utan att de behövde berätta, 
medförde en trygghet vilket hjälpte ungdomarna att klara av att uthärda en skoldag. Ett 
tillåtande hjälpsamt klimat i klassen medförde att det gjordes legitimt att vara drabbad av 
smärta.  
 
En vanlig förekommande strategi för att minska smärtan var att gå hem från skolan. 
Ungdomen upplevde i hög utsträckning att smärtan var ett hinder för att behålla 
koncentrationen under lektionerna i skolan. Fokuseringen blev istället för på undervisningen 
centrerat till smärtan som i många fall tilltog under dagen. Ungdomen försökte att härda ut 
smärtan för att inte missa viktiga lektioner i skolan, men många gånger gick ungdomen hem 
istället. Skolfrånvaron ansågs bidra till ytterligare stress och oro för att hamna efter i 
skolarbetet.   
 
Att gå hem upplevdes som avkopplande för att vila bort smärtan eller bara slappna av, vilket 
medförde att smärtan gick över. Andra aktiviteter i hemmet som ungdomen uppgav verkade 
smärtreducerande var att lyssna på musik, djupandas, användning av värmekuddar, kyla ner 
sig med exempelvis kylbalsam eller gå på promenader och vara ute i skogen för att få frisk 
luft.   
 
Ungdomen lärde känna sin smärta och kunde avgöra redan på morgonen hur intensiv och 
krävande smärtan var och om de kunde gå till skolan överhuvudtaget. En annan strategi var 
att testa att gå till skolan, gick smärtan inte över återvände ungdomen hem för att kurera sig 
med vila och avkoppling. 
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”Jag har dagar då jag inte kommer upp ur sängen…dagar då jag inte kommer till 
skolan…jag missar lektioner…det är så mycket ljud runt omkring 

…så jag orkar inte stanna kvar” (IP 10) 
 

Skolfrånvaron uppgavs vara återkommande och följde smärtans mönster med en frekvens som 
varierade mellan ungdomar utifrån deras upplevelse av besvär.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Den kvalitativa innehållsanalysen med induktiv ansats innebär att forskaren förutsättningslöst 
tolkar data från människors berättelse om upplevelsen av ett fenomen (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2012, s. 188). Kvalitativ metod ansågs vara lämplig i föreliggande studie då den 
avser att försöka belysa ungdomars upplevelse av skolsköterskans betydelse för deras 
hantering av psykosomatisk smärta.  
 
Valet av deltagare i åldersspannet 16-20 år togs med hänsyn till att ungdomarna då själva kan 
samtycka till deltagande i studien. Som tidigare beskrivs uttrycker Etikprövningslagen (SFS, 
2003:460) att ungdomar från 15 år har rätt att ge sitt samtycke förutsatt att de är införstådda 
med studiens syfte. Då studien skulle pågå under en kort begränsad tidsperiod ansåg 
författarna att det skulle ta för lång tid i anspråk att både samla in godkännande från 
ungdomarna och från deras vårdnadshavare.  
 
Urvalet skedde genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Polit och Beck (2014, s. 178) 
beskriver att ett bekvämlighetsurval görs utifrån i vilken utsträckning som deltagarna finns 
tillgängliga. Skolsköterskorna på det berörda gymnasiet var behjälpliga med urvalet i syfte att 
finna deltagare som uppfyllde inklusionskriteriet och skapade variation. Skolsköterskorna 
tillfrågade samtliga ungdomar i två klasser på yrkesförberedande program och i två klasser på 
högskoleförberedande program. I de tillfrågade 4 klasserna svarade sammanlagt 43 ungdomar 
att de var intresserade av att delta i studien och uppfyllde inklusionskriteriet. Kontakt 
etablerades av författarna, men redan efter några dagar märktes ett tydligt, svalnande intresse 
för att delta i studien. Förlust av intresse genererade i slutändan 9 ungdomar, vilka fortfarande 
var intresserade av att delta i studien.  
 
Författarna ser det positivt att skolsköterskorna var behjälpliga med att välja ut klasser där det 
fanns ungdomar som de förmodade svarade an mot inklusionskriteriet. En nackdel med ett 
bekvämlighetsurval kan dock vara att de tillgängliga deltagarna inte alltid är representativa för 
att belysa studiens syfte (Polit & Beck 2014, s. 178). Malterud (2009, s. 56) menar att 
författaren behöver vara uppmärksam på urvalets särart, samt på vilken betydelse det har för 
överförbarheten av det resultat som framkommer. Den av projektledarna utarbetade 
smärtmanualen (Bilaga 2) som användes i föreliggande studie, inför och vid intervjuerna, 
säkerställde att deltagarna har erfarenheter som tillför och anknyter till studiens syfte vilket 
befäster urvalets och resultatets tillförlitlighet. Författarna anser dock, om tid och möjlighet 
hade funnits, att ett bredare strategiskt urval hade varit att föredra för att ytterligare befästa 
studiens tillförlitlighet, vilket föreslås i vidare studier.  
 
Intresseanmälningar resulterade i att författarna fick ungdomarnas tillåtelse att etablera en 
personlig kontakt. Författarna valde att kontakta ungdomarna genom e-mail och SMS för att 
fånga deras intresse och anpassa kontakten till ungdomarnas kontext. Författarna fann 
svårigheter att bestämma intervjutid med ungdomar då författarnas disponibla tid var 
begränsad. Författarna noterade att ungdomarna efterfrågade en högre tillgänglighet gällande 
tider för intervjun och att intervjun behövde äga rum så nära inpå upprättad kontakt som 
möjligt för att intresset av att delta inte skulle svalna. Att gymnasieungdomar kan tänka 
tillbaka på sitt senaste skolår sågs som betydelsefullt av författarna då det som skulle 
diskuteras under intervjuerna kunde beröra besöken hos skolsköterskan under föregående 
läsår. Det är också viktigt att se till den individuella utvecklingen och ha förståelse för att alla 



24 
 

tonåringar inte utvecklas i samma takt, även om de går i samma årskurs eller är lika gamla 
(Hwang & Nilsson 2011, s. 298). 
 
Det planerades initialt 10 intervjuer, en informant uteblev vid två tillfällen, vilket resulterade i 
9 genomförda intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009, s. 129) menar att antalet intervjuer bör 
grunda sig på om syftet med studien har uppnåtts, därmed nås mättnad. Författarna anser att 9 
intervjuer med innehåll av variation avseende kön och utbildning motsvarar ett tillräckligt 
underlag för att befästa en godtagbar tillförlitlighet. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, 
s. 175) understryker att variationen hos informanter avseende kön, ålder och 
generationstillhörighet tryggar studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet. I föreliggande 
studie blev urvalet ojämnt både avseende könstillhörighet och utbildningsprogram, vilket kan 
ses som en svaghet. Författarna anser att urvalet trots detta är tillräckligt stort för att kunna 
svara på syftet, vilket styrks av Malterud (2009, s. 64) som menar att urvalet behöver vara 
tillräckligt stort för att materialet ska bli hanterbart under analysfasen och samtidigt 
tillräckligt för att belysa den aktuella problemfrågeställningen.  
 
Författarna valde att låna ett ostört rum vid skolsköterskornas expedition, vilket mottogs 
positivt av ungdomarna. En intervju skedde utomhus, utanför den aktuella skolan, då den ägde 
rum på en helg. Det är enligt Trost (2010, s. 65) av stor vikt att platsen för intervjun väljas av 
intervjupersonen för att upplevelsen ska präglas av trygghet. Författarna upplevde att 
ungdomarna kände sig säkra och hemmastadda i den för dem hemvanda miljön. 
 
Författarna tillägnande sig arbetet med att intervjua med ödmjukhet och nyfikenhet inför 
konsten att fånga upp ungdomarnas berättelse om det upplevda fenomenet. Att intervjua 
visade sig vara svårt, en förmåga som författarna inte har tidigare erfarenhet av, men som 
möjligen utvecklades allt eftersom intervjuerna fortskred.  Kvale och Brinkmann (2009, s. 
150) menar att forskarens erfarenhet och förmåga att fånga dimensioner i innebörden av 
forskningsdeltagarnas berättelser är betydande för studiens resultat och en förutsättning är att 
forskaren har god ämneskunskap, intresse för det studerande ämnet, samt god intervjuteknik. 
 
Intervjuguiden som användes fungerade som en trygghet för författarna. Den hjälpte till att 
hålla struktur, vilket medverkade till att författarna kunde hålla sig inom ramen för syftet, 
samt framhöll en öppenhet under intervjuerna. Eftersom författarna är ovana vid att intervjua 
kan intervjuguiden ha bidragit till att frågorna styrde och i viss mån avgränsade svaren, vilket 
kan medverka till att försvaga resultatets tillförlitlighet och giltighet.  
 
Att beakta vid intervjuer med ungdomar är att författarna kan behöva anpassa frågorna utifrån 
åldern (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 162). Författarnas upplevelse vid intervjuerna med 
ungdomarna var att intervjufrågorna behövde förtydligas och omformuleras. Författarna 
använde spegling av ungdomarnas svar för att locka fram variationer som ytterligare 
bekräftade ungdomarnas upplevelse.  
 
Inom den kvalitativa forskningen speglar data endast en del av den sanna verkligheten 
eftersom data påverkas av personliga egenskaper hos både forskaren och forskningsdeltagaren 
(Malterud, 2009, s. 26). Författarna valde att utföra intervjuerna enskilt, med hänsyn till 
ungdomarnas integritet och möjlighet att skapa en förtroendefull atmosfär med syfte att 
reducera maktasymmetri. Kvale och Brinkmann (2009, s. 49-50) menar att forskaren bör 
reflektera över rådande maktförhållande och dess påverkan på intervjupersonens berättelse.  
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Författarna transkriberade ord för ord sina egna intervjuer så snart som möjligt efter intervjun, 
vilket sågs som värdefullt för att tolka kroppsspråkets betydelse under intervjuerna. Malterud 
(2009, s. 78) menar att den icke verbala kommunikationen som uppstår under interaktionen 
mellan intervjuaren och intervjuperson kan gå förlorad om transkriberingen utförs av annan 
person än intervjuaren. Rädsla fanns för att vissa fakta skulle gå förlorade om 
transkriberingen inte genomfördes på detta sätt. Som exempel kan nämnas “det gör ont i 
utseendet”, vilket hade tappat sin mening om den utskrivande författaren inte varit med under 
intervjun och kunnat se vilka gester intervjupersonen använde sig av. Vidare diskuterade 
författarna gemensamt samtliga nyanser av det transkriberade materialet för att säkerställa och 
diskutera resultatets likheter och olikheter i ungdomarnas upplevelser av fenomenet. 
Resultatets tillförlitlighet stärks genom att analysen utfördes gemensamt av författarna samt 
att den ömsesidiga reflektionen genomsyrar analysfasens alla steg (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2012, s. 198). Meningsbärande enheter sorterades fram ur intervjuerna, varpå 
författarna sorterade upp dessa efter ämne och delade in i subkategorier. Subkategorierna 
adderades sedan av båda författarna gemensamt till att bilda de slutliga kategorierna. 
 
Överförbarheten med föreliggande studie kan befästas genom att studiens resultat kan 
appliceras till andra vårdområden (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). Resultatet 
som framkommer i föreliggande studie har utgångspunkt från ungdomars perspektiv och 
upplevelse, berättelser som befäster vikten av en förtroendefull relation till skolsköterskan, 
samt beskrivningar av när bristande tillit till skolsköterskan förekommer. Ungdomarnas ord 
kan bidra till en ökad förståelse och ett ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar inom 
vårdande yrken. Nyttan att synliggöra studiens resultat, upplevelsen av återkommande smärta, 
togs särskilt upp av forskningsdeltagarna som upplevde intervjun som ett tillfälle att få 
ventilera sina tankar, bli lyssnad på, bli tagen på allvar och en möjlighet att medverka till att 
sprida kunskap utifrån ungdomars perspektiv.  
 
Intervjudeltagarna som medverkade i föreliggande studie erhöll en av projektgruppen 
sponsrad biobiljett efter avslutad intervju. Wibeck (2012, s. 83), menar att forskningens 
kvalité kan vara hotad om deltagarna medverkar enbart för ekonomisk vinst, därför kan en 
mindre ersättning, såsom ett presentkort eller en biobiljett, vara lämplig. Enligt 
Etikprövningslagen (SFS, 2003:460) § 14 bör ansvariga för studien vid ett 
beroendeförhållande särskilt beakta att forskningspersonen är införstådd med forskningens 
syfte, metod, innebörd och dess frivillighet. Författarna har enskilt och tillsammans med 
handledaren diskuterat innebörden av att ersätta gymnasieungdomarna vid intervjuerna 
avseende etiska implikationer, samt eventuellt påverkan på studiens resultat och därmed 
tillförlitligheten. Upplevelsen från författarna var att deltagarna i studien hade ett genuint 
intresse av att medverka med sina berättelser, men att en mindre belöning medverkade till 
motivation att tacka ja till att delta i studien.  
 
I samråd med ungdomar i föreliggande studie bestämdes att individuella intervjuer skulle 
användas som kvalitativ intervjumetod. Författarna diskuterade sinsemellan möjligheten att 
rekrytera gymnasieungdomar till fokusgruppsintervjuer i framtiden och fann att tiden för 
studien spelade stor roll, samt att det finns behov av ett större urval och att då eventuellt fler 
skolor i andra städer skulle behöva involveras för att nå ett tillfredsställande resultat. 
Fokusgruppsintervju är enligt Wibeck (2010, s. 50) lämplig för att få en inblick i hur 
ungdomar tänker och förhåller sig till ett fenomen.  
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Resultatdiskussion  
Sammanfattningsvis visar resultatet ungdomens beskrivning av betydelsen av att det existerar 
en förtroendefull relation till skolsköterskan. Den förtroendefulla relationen medför att 
ungdomen vågar visa sitt sanna jag i dess levda sammanhang, vilket öppnar upp för det 
vårdande samtalets läkande effekter. Bristande tillit medförde en känsla av otrygghet, vilket 
visade sig genom att ungdomen inte sökte skolsköterskan utan istället fann egna vägar att 
hantera sin smärta. Ungdomen uttryckte en oro inför framtiden, en oro för att smärtan skulle 
bestå och inskränka på deras liv. Skolsköterskan har ett viktigt arbete med att främja hälsa och 
förebygga ohälsa vilket innefattar att sprida information och bidra till en ökad kunskap om 
psykosomatisk smärta. Ungdomarna efterfrågade en tydligare beskrivning av vad 
skolsköterskan och övriga i skolhälsovårdsteamet kan hjälpa till med och att skolsköterskan 
såg till individens skiftande behov.   
 

Tillit till skolsköterskan 
När skolsköterskan visade på yrkeskunnande ingav det ungdomen trygghet och stärkte 
förtroendet i relationen mellan ungdomen och skolsköterskan. Detta visade sig genom att 
skolsköterskan föreslog konkreta åtgärder vid smärta och informerade om eventuella 
orsakssamband. Skolsköterskans råd ansågs ha hög trovärdighet, smärtlindrande strategier 
imiterades och kom till användning vid nästa tillfälle som smärta uppstod. I 
kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor specialiserade inom skolhälsovården (Svensk 
sjuksköterskeförening 2011, s. 10) finns beskrivet att skolsköterskan bör stödja ungdomar vid 
ohälsa och sjukdom som är relaterad till skolmiljön. Vidare bör skolsköterskan göra 
ungdomen delaktig i samtalet, samt ge redskap för ett hälsosamt val i syfte att främja och 
förebygga hälsa. Skolsköterskans information och förmedling av kunskap om återkommande 
smärta kan ge ungdomarna redskap för att hantera smärtan. Detta styrks av Pihkala (2011, s. 
38) som menar att ökad kunskap och information medför en trygghet och ökad acceptans, 
vilket ligger till grund för en känsla av att kunna hantera problem.  

Ungdomen beskrev att de upplevde trygghet när skolsköterskan visade intresse för deras 
smärta och tog deras berättelse på allvar. Likväl berättade ungdomen att det uppstod en oro 
och rädsla när deras symptom inte kunde bekräftas i form av en diagnos, eller deras 
sjukdomssymptom inte togs på allvar, vilket resulterade i att de bollades fram och tillbaka 
mellan olika vårdgivare. Alfvén (2012, s. 227) bekräftar att sjukvården behöver ha ett äkta 
intresse av att få återberättat patientens sjukhistoria för att patienten ska känna sig sedd och 
lyssnad på. När sjukvården möter patienten med ett öppet och sökande intresse för helheten av 
patientens symtom och berättelse kan en förståelse och utredning leda till att patienten känner 
sig förstådd.  

Studier som inriktat sig på ungdomars perspektiv påvisar att upplevelsen av livskvalitén hos 
ungdomar med återkommande smärta är nedsatt, vilket påverkar fritid och skolprestationer 
genom fysiska, sociala och emotionella inskränkningar (Petersen 2008, s. 74; Haraldstad, 
Sorum, Eide, Natvig, & Helseth 2011, s. 31). Livskvalitén försämras ytterligare när det rör sig 
om multipla smärtlokalisationer och när smärtan uppkommer fler än en gång per vecka 
(Petersen 2008, s. 50). Ett tidigt omhändertagande med preventiv inriktning, samt en 
kartläggning av den hälsorelaterade livskvalitén kan minska uppkomsten och lindra 
återkommande smärta (Petersen 2008, s 74).  
 
I föreliggande studie framkom att ungdomar känner sig utanför och inte fullt ut upplever sig 
delaktiga i det sammanhang (KASAM) som beskrivs av Antonovsky (2005, s. 3) på grund av 
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sin smärta. I resultatet framgick att ungdomen inte kunna koncentrera sig i skolan, missade 
lektioner och att känna sig tvingad att stanna hemma på grund av smärtan vilket uppfattades 
minska meningsfullheten i livet. Här tror författarna till föreliggande studie att skolsköterskan 
kan spela en stor roll och bidra till en ökad meningsfullhet för ungdomen genom att ta dem på 
allvar, lyssna till deras problem och erkänna den smärtan som ett verkligt, reellt bekymmer, 
vilket inverkar negativt på livet och livsvärlden. . Detta bekräftas av Karlsson, Rydström, 
Enskär och Dalheim Englund (2014, s. 4), vilka i sin kvalitativa studie skildrar hur mötet med 
barn och ungdomar behöver ske på deras egen nivå, i deras livsvärld. I mötet behöver 
vårdaren vara känslig för livssituationen, hälsostatus och för de eventuella existentiella frågor 
som kan dyka upp. Ungdomen i föreliggande studie beskrev individuella kontextbundna 
erfarenheter av hantering och behandling av smärta kopplat till egenvård samt till erfarenhet 
av skolsköterskan betydelse. Erfarenheterna bidrar till en ökad kunskap som kan underlätta 
för identifiering och senare hantering av ungdomens smärta. Att uppnå en tillitsfull relation 
mellan ungdom och skolsköterska anser författarna till föreliggande studie borde vara ett av 
målen för skolhälsovården.  
 
Skolsköterskans betydelse för ungdomens hantering av smärta 
I resultatet framkommer ungdomens perspektiv och upplevelse av skolsköterskans betydelse 
för hantering av återkommande smärta. Studier med utgångspunkt från ungdomars upplevelse 
är få, men tillför viktig information som behövs i syfte att stärka ungdomars egna resurser i 
behandling av återkommande smärta. Utifrån barnkonventionen är det av största vikt att 
ungdomens röst får bli hörd och uppmärksammas utifrån ett barnperspektiv som stöds av 
barnkonventionens artiklar. Särskilt att beakta är artikel 3 som värnar om barnets bästa 
(Mänskliga rättigheter 2006, s. 11). Skolsköterskan, hälso- och sjukvårdspersonal, samt 
föräldrar har en viktig roll i att minska negativa effekter på lång sikt (Haraldstad, Sorum, 
Eide, Natvig, & Helseth 2011, s. 35). Det finns ett samband mellan hälsa och lärande där 
skolan spelar en stor roll genom dess uppgift att främja hälsa hos ungdomar. Detta görs 
genom att låta ungdomen komma till tals och få sin röst hörd. En ungdom som blir lyssnad på 
och där den lyssnande parten agerar för att hjälpa ungdomen, blir mer engagerad i att själv 
försöka förändra sitt liv i framtiden (Lind 2007, ss. 371-372). Författarnas funderingar efter 
intervjuerna är att skolsköterskan i vissa fall upplevs stödja ungdomens inneboende resurser, 
vilket stärker ungdomens self-efficacy. Vidare påvisade resultatet att upplevelsen av bristande 
tillit till skolsköterskan medför att ungdomen inte finner stöd i att stärka resurser som kan 
främja hälsa, vilket kan leda till att förmågan att lyckas med att bemästra smärta upplevs som 
nedsatt. Författarna menar att skolsköterskan genom att aktivt lyssna på ungdomens 
upplevelse av smärta kan bidra till att medvetandegöra ungdomens inneboende resurser och 
stärka deras self-efficacy i syfte att finna redskap för att hantera smärta. 

Interaktion mellan skolsköterskan och ungdomarna 
I resultatet framkom det vid frågor avseende hälsosamtalet att ungdomarna inte kunde 
återberätta eller erinra sig att de hade haft hälsosamtal. Hälsosamtalet är vanligtvis den första 
personliga kontakten som ungdomen har med skolsköterskan i gymnasiet. Hälsosamtalets 
innehåll och syfte var inget som ungdomarna reflekterade över eller kunde återge vid 
intervjuerna bortsett från att det innehöll frågor om alkohol, rökning, matvanor och aktiviteter. 
Hälsosamtalet är ett tillfälle för ungdomarna att bilda ett förtroende till skolsköterskan, vilket 
bekräftas av Golsäter (2012, ss. 50-51). Samtalet är också ett redskap för skolsköterskan att 
kartlägga problem av olika karaktär. Hälsosamtalet upplevdes fungera som ett sätt att lära 
känna varandra där det kan uppstå ett förtroende mellan ungdomarna och skolsköterskan, 
vilket ligger till grund för att uppsöka skolsköterskan igen om behov uppstår.  
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Vidare framkom även att ungdomen som inte kunde komma vid angiven tid till hälsosamtalet 
inte alltid gavs möjlighet till en ny tid, vilket skapade funderingar som resulterade i ett 
bristande förtroende för skolsköterskan. Att få möjlighet till en ny samtalstid anser författarna 
av föreliggande studie vara betydelsefullt för att kunna skapa den förtroendefulla relation som 
behövs mellan ungdom och skolsköterska. Utan att få möjlighet till detta ”lära känna” samtal 
finns risken att ungdomen inte känner tillit till skolsköterskan. Detta kan medföra att 
ungdomen väljer att inte uppsöka skolsköterskan, vilket i sin tur kan medföra att ungdomen 
inte får hjälp att hantera sin situation och sin återkommande smärta. Detta styrks av Golsäter 
(2012, s. 18) som menar att en förtroendefull relation mellan ungdomen och skolsköterskan 
kan uppstå om ungdomen blir delaktig i samtalet och behandlas med respekt så att det uppstår 
ett jämlikt förhållande. Det är även av värde att skolsköterskan inte talar för mycket om sina 
egna åsikter då detta kan medföra att samtalet blir svårare att genomföra (Golsäter 2012, s. 
55). Ungdomar upplever också att det är av stor vikt att hälsosamtalet inte heller gör att de 
behöver känna sig klandrade för sitt sätt att leva (Golsäter 2012, s. 53). 

En tanke som väcktes hos författarna var att genom att individualisera hälsosamtalet med 
inriktning på frågor som berör återkommande smärta kan möjligheten öppnas upp för 
ungdomen att våga samtala med skolsköterskan om det som känns svårt. Författarnas 
upplevelse är att skolsköterskans intresse för helheten i människans hälsa bör ligga till grund 
för hälsosamtalet och bidra till en hållbar utveckling där skolsköterskans primära mål är att 
förebygga återkommande smärta och sekundära mål att främja hälsa hos de ungdomar som 
drabbats av smärta. Petersen (2008, s. 74) konstaterar att genom att tidigt implementera ett 
mätinstrument för kartläggning av ungdomars hälsorelaterade livskvalité kan insatser från 
hälso- och sjukvården göras tidigare och arbetet kan verka i preventivt syfte för att minska 
uppkomsten av återkommande smärta. Samtalet som arbetsredskap kan bereda skolsköterskan 
en väg in för att få ta del av ungdomens livsvärld och därmed upptäcka ohälsa. Socialstyrelsen 
(2009, s. 10) fastslår att skolhälsovårdens arbetsuppgift är att utforma hälsobesöken så att det 
finns möjlighet för skolsköterskan att upptäcka tecken på ohälsa. Anmärkningsvärt i 
föreliggande studie var som tidigare benämnts att ungdomen uppgav att de inte mindes 
hälsosamtalen hos skolsköterskan. Vidare framkom att det inte förekom frågor som 
ungdomen kunde relatera till smärta eller förekomst av smärta. Författarna har gemensamt 
diskuterat om resultatet hade sett annorlunda ut om intervjuerna skedde i anslutning till 
hälsosamtalet i årskurs ett, men resultatet tyder på att hälsosamtalet inte erbjöd ungdomen ett 
tillfälle att samtala om sin återkommande smärta. 

 

Ungdomens tillit till sin egen förmåga 
Ungdomen i föreliggande studie som kände att de hade stöd av skolsköterskan eller av sina 
klasskamrater tycktes utstråla förmåga att klara av att leva som vanligt trots smärta, vilket 
stöds av Helvig och Minick (2013, ss. 21-23). Helvig och Minick (2013, ss. 21-23) beskriver 
hur ungdomar hanterar sin smärta genom att tänka bort smärtan eller låtsas som att den inte 
finns och genom detta förminska smärtans påverkan på deras livsvärld. Ungdomen i 
föreliggande studie hade en hög tilltro till sin egen förmåga, vilket visade sig genom att de 
försökte klara av att leva som vanligt och inte låta smärtan utgöra ett hinder för deltagandet i 
aktiviteter eller skolan. Asghari och Nicholas (2001, ss. 85-100) kunde påvisa ett samband 
mellan ungdomars tilltro till sin egen förmåga och att utföra och klara av uppgifter trots 
smärta. Att finna egna smärtreducerande strategier överensstämmer med resultatet från en 
studie av Carpino, Segal, Logan, Lebel och Simons (2014, s. 527) som fann att tilltron till den 
egna förmågan att fungera och interagera med andra hos ungdomar med återkommande 
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smärta tenderade att reducera smärta. Därför föreslogs att behandling av denna smärta hos 
ungdomar bör inriktas på att stärka self-efficacy. Hanterbarheten är en dimension av 
begreppet känsla av sammanhang och styrks av att känna sig delaktig i situationen. 
Delaktighet och tro på sin egen förmåga utgör skyddsfaktorer, vilka ökar hanterbarheten. 
Författarnas uppfattning är att det finns ett behov av vidare forskning om vilka faktorer som 
ökar och möjliggör för ungdomar att stärka sin self-efficacy. Sådan forskning kan senare 
implementeras och utgöra redskap i skolsköterskans arbete med att stötta och förebygga 
ohälsa hos ungdomar.  
 

Skolsköterskans roll i hanteringen av värktabletter 
Resultatet visar på att ungdomar har en tilltro till värktabletter som smärtlindring när det 
gäller smärta i huvudet, magen eller axlar/muskelsmärta. Tilltron till värktabletter hade sitt 
ursprung från egna positiva erfarenheter, rekommendationer från föräldrar, vänner och 
sjukvårdpersonal. Ungdomarna vände sig till skolsköterskan för att få tillgång till 
värktabletter, men det förekom också att ungdomarna hade med sig egna värktabletter. 
Ungdomarna beskrev ibland besöken hos skolsköterskan som enbart avsedda för att få 
tillgång till en värktablett, ett kort besök som beskrevs att det ofta “gick bra” och att tabletter 
delades ut utan uppföljning.  

I resultatet framkom att ungdomarna inte var medvetna om värktabletters effekt, dosering 
eller eventuella biverkningar. Ungdomarna uttryckte en oro kring en eventuell 
överanvändning och hade egna föreställningar om hur kroppen kunde bli immun mot 
värktabletter. Överanvändning av värktabletter kan enligt Neves Da Silva och Lake III (2014, 
s. 211) vara en av anledningarna till just återkommande huvudvärk hos ungdomar. 
Läkemedelsframkallad huvudvärk innebär att smärtan uppträder minst 15 dagar per månad 
med en varaktighet på 4 timmar eller mer. Vid läkemedelsframkallad huvudvärk återkommer 
huvudvärken under 3 månader eller mer och kan sammankopplas till överanvändning av 
minst ett smärtlindrande läkemedel (Neves da Silva & Lake III 2014, s. 211).  

I vården av ungdomar med återkommande spänningshuvudvärk är det av stor vikt att 
informera både ungdomen och föräldrarna om att tillståndet inte är livshotande och att 
smärtan med stor sannolikhet kan komma att försvinna inom en period av 6 månader 
(Tagliente, Ruju & Pascotto 2004, s. 60). Detta oavsett om valet för behandling blir 
värktabletter eller övriga livsstilsförändringar såsom exempelvis att minska de stressutlösande 
faktorerna. Även individuell- eller familjeterapi kan bli aktuellt om ungdomen lever i en 
familj med depressioner eller misshandel (Tagliente, Ruju & Pascotto 2004, s. 60). 
Författarna funderar kring vikten av att vidareremittera ungdomar när skolhälsovården inte är 
tillräcklig. Att även remittera familjen behöver vara ett beslut som fattas av ungdomen och 
skolsköterskan gemensamt då inte alla ungdomar lever i en förtroendefull relation med sina 
föräldrar. 

Ungdomens egna strategier för hantering av återkommande smärta  
När föreliggande studie genomförts framkom som tidigare nämnts i resultatet att ungdomarna 
kom fram till egna lösningar utöver värktabletter för att kunna hantera sin smärta, samt att de 
även hade planer på framtida livsstilsförändringar som skulle kunna komma att reducera 
smärtan. Skolsköterskan var inte alltid det självklara alternativet att vända sig till när 
ungdomen behövde stöd i att hantera smärta. Smärtmanualen (Bilaga 2) gav författarna en 
bild av att smärtan hos de intervjuade ungdomarna var återkommande och nära 
sammankopplat till upplevd stress, samt att de vanligaste lokalisationerna var huvudet och 
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magen. Smärtan gjorde det svårt att koncentrera sig på lektionerna och medförde 
skolfrånvaro, något som ständigt uppkom under intervjuerna. Hjern, Alfvén och Ostberg 
(2008, s. 112) bekräftar att den psykosociala miljön i skolan är av betydelse för utveckling 
och upprätthållande av återkommande smärta, samt sammankopplas med psykiska besvär som 
nedstämdhet, stress, oro och en känsla av osäkerhet. Studier styrker korrelationen mellan 
stressrelaterad smärta och missad skolgång eller svårigheter att klara av skolans krav vid 
närvaro av smärta (Simons, Stein & Chastain 2008, s. 407). Flickor har i studier varit 
överrepresenterade vad gäller återkommande smärta och rädsla för att inte klara av sin 
skolgång (Schraml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki 2011, ss. 987-996). Trots detta 
visar sig ändå flickorna ha lättare än pojkarna att klara av sin skolgång vilket bekräftas av 
Murberg och Bru (2004, s. 327), samt Piko och Keresztes (2007, s. 579). Detta skulle enligt 
Murberg och Bru (2004, s. 327) kunna bero på att flickor som befinner sig i mitten av 
ungdomstiden är mer mogna och på grund av detta tar skolgången på större allvar än vad 
pojkarna gör. I föreliggande studie kunde inte detta bekräftas på grund av det ojämna urvalet, 
men möjligheten finns att det skulle kunna visa sig i en framtida, större studie.  
 
Ungdomen beskrev att människor i deras omgivning spelade en viktig roll för att minska 
smärtan. I en norsk studie av Skre, Friborg, Breivik, Johnsen, Arnesen och Arfwedson Wang 
(2013, s. 10) framkom att ungdomar vänder sig till både familjemedlemmar, exempelvis 
föräldrar och syskon och utomstående såsom vänner, Internet och skolsköterskan för att 
samtala om sina smärtor. Att samtala om smärta angavs av ungdomarna i föreliggande studie 
som både tröstande och läkande. I samtalet kunde även smärtlindrande metoder diskuteras 
som gav ungdomen redskap och ibland förklaring till smärtan. Förståelse för smärtans 
uppkomst och varaktighet kan medföra ett minskat lidande.  
 
Ungdomen utvecklade även egna coping-strategier för att minska smärta i form av att 
djupandas, försöka vila eller sova bort smärtan, gå promenader, kyla ner sig, äta och dricka 
ordentligt eller genom att fokusera på annat. Författarnas uppfattning var att de ungdomar 
som hade ett fungerande socialt skyddsnät och nära relationer med vänner eller föräldrar hade 
utvecklat strategier för att bemästra smärtan på egen hand. Vanliga metoder för smärtlindring 
var att sova, vara i tystnad, kräkas, få massage, dra sig undan för att vara ensam eller att äta 
(Unalp, Dirik & Kurul, 2007, s. 946; Helwig & Minick, 2013, s. 22). Att ungdomen drar sig 
undan beror bland annat på upplevelsen av att smärtan stör vänner och familj, vilket leder till 
att ungdomen hellre isolerar sig än besvärar andra med att uttrycka sina känslor kring smärtan 
(Helwig & Minick, 2013, s. 22). Enligt Berntsson, Köhler och Gustafsson (2001, ss. 29-30) 
har familjen en viktig roll att spela i försöken att lindra den psykosomatiska smärtan. Att ofta 
ägna sig åt gemensamma aktiviteter som exempelvis att spela musik tillsammans har visat sig 
ha en god, lindrande effekt och bidrar till färre smärttillfällen. Även föräldrarnas 
utbildningsnivå och antalet syskon har visat sig ha viss betydelse. Ungdomar med 
spänningshuvudvärk lever oftare i familjer med fler än ett syskon och har föräldrar med som 
lägst utbildning på gymnasienivå (Unalp, Dirik & Kurul 2007, s. 944).  
 
Holm, Ljungman och Söderlund (2012, s. 1248) påvisade att hälften av de ungdomar som 
söker primärvård för smärtproblem har haft smärta i 12 månader. En tredjedel av dessa 
ungdomar upplevde funktionsnedsättningar till följd av smärta. Författarna upplever att det 
finns ett stort behov av att kartlägga faktorer som bidrar till funktionsnedsättning till följd av 
smärta. Dessa faktorer anses vara förekomst av depression, coping-strategier, samt föräldrars 
inflytande på ungdomars smärtupplevelser (Holm, Ljungman & Söderlund 2012, s. 1251). 
Detta stöds av Petersen, Hägglöf och Bergström (2009, ss. 763-765) som menar att ungdomar 
med återkommande smärta i förlängningen har visat på en funktionsnedsättning och 
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försämrad livskvalitet. Föräldrars katastroftänkande kring sitt barns smärta är studerat av 
Goubert, Eccelston, Vervoort, Jordan och Crombez (2006, s. 254). Dessa författare kom fram 
till att föräldrars katastroftänkande kring barnets smärta påverkar förälderns nivå av stress och 
oro, vilket i sin tur påverkar barnets funktionsförmåga och därmed frånvaro i skolan. 
Haraldstad, Sorum, Eide, Natvig och Helseth (2011, s. 33) menar att det fanns en stor 
distinktion mellan ungdomars upplevelse av smärta, samt föräldrars medvetenhet om smärta. 
Föräldrarna tenderade att överdriva smärtan hos de yngre barnen medan unga flickor med 
smärta undervärderades. Ungdomens smärtbeteende kan förklaras av de influenser av det 
sociala kontext som ungdomen växer upp i.  
Författarna anser att skolsköterskan genom att vara medveten om de sociala faktorer som 
påverkar smärtbeteendet hos ungdomar kan arbeta med att sprida kunskap och information för 
att förebygga framtida problem. Skolsköterskans främsta redskap är samtalet och det är 
genom samtalet som skolsköterskan kan sprida kunskap. 

 

SLUTSATSER 

Skolsköterskan har en betydande funktion i hanteringen av återkommande och stressrelaterad 
smärta hos ungdomar. Skolsköterskan kan fungera både som rådgivare för att förebygga och 
stödja ungdomars egna hälsoresurser och även som samtalsstöd. Ungdomarna vill känna 
förtroende för skolsköterskan och detta kan möjliggöras genom att skolsköterskan är lyhörd, 
uppriktigt intresserad, visar på yrkeskunskap, ser skiftande individuella behov och ger 
ungdomen den tid som behövs. Det behövs mer forskning med inriktning mot skolsköterskans 
betydelse för ungdomens återkommande smärta, samt forskning som belyser ungdomars 
upplevelse av och deras förmåga att hantera återkommande smärta.  
 
 
KLINISKA IMPLIKATIONER 
Med stöd i föreliggande resultat kan följande rekommendationer göras utifrån ungdomars 
upplevelse av skolsköterskans betydelse i deras hantering av återkommande smärta:  

 

• Individanpassa hälsosamtalet. Fortsätt att våga fråga med syfte att synliggöra det som 
inte syns 

• Våga tala om återkommande smärta med fokus på dess innebörd och hanterbarhet 

 
• Skapa en tillåtande atmosfär där ungdomen får utrymme att vara sig själv och berätta 

om det som känns svårt 

• Synliggör skolsköterskans profession och dess hälsofrämjande och förebyggande 
betydelse för ungdomens hälsa  
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FORSKNINGSPERSONINFORMATION 
 
Informationsbrev till deltagare i individuell intervju rörande återkommande smärta 
 
Bakgrund  
Vi är två studenter som studerar vid specialistsköterskeprogrammet med inriktning mot 
distriktssköterska vid Högskolan Borås. Inom ramen för specialistsköterskeexamen gör vi en 
magisteruppsats. Forskning visar att besvär med återkommande smärta är ett problem som har 
blir allt vanligare hos skolungdomar. De drabbade skolungdomarna uppvisar högre incidens 
av skolfrånvaro, sömnbesvär, färre sociala aktiviteter och fridtidsaktiviteter. Skolsköterskan 
har en viktig roll när det gäller att upptäcka och erbjuda tidiga stödinsatser för skolungdomar 
med återkommande smärta, men studier rapporterar att det saknas verktyg för att identifiera 
återkommande smärta.  
 
Syfte 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur du upplever och hanterar Din återkommande 
smärta, samt Dina erfarenheter av skolsköterskans bemötande, stöd och hantering vid besök 
orsakade av återkommande smärta. Resultatet kommer att analyseras för att få en ökad 
förståelse för hur återkommande smärta påverkar skolungdomens dagliga liv och skolgång.  
 
Förfrågan om deltagande 
Studien vänder sig till gymnasieungdomar, mellan 16-19 år, som har haft en återkommande 
smärta under det senaste läsåret och sökt skolsköterskan. Du tillfrågas härmed om att delta i 
studien, samtycke lämnas underskrivet på separat blankett som skickas eller lämnas 
personligen till ansvariga för studien. Urvalet sker genom att Din skolsköterska tillfrågar Dig 
som är drabbad av återkommande smärta om Du vill delta i studien. Därefter tar studiens 
ansvariga kontakt med dig.  
 
Hur går studien till?  
Du som deltagare kommer att bjudas in till en individuell intervju där en av de ansvariga för 
studien ställer frågor till Dig efter en utarbetad intervjuguide. Intervjun kommer att äga rum 
vid ett tillfälle och tidsåtgången beräknas ta 30-60 minuter. Vi träffas i en lokal i Din skola. 
Under intervjun kommer vi att spela in det du säger och det materialet bearbetas i ett senare 
skede genom en kvalitativ analys av studiens ansvariga.   
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Vilka risker finns det?  
Studien innebär inga risker för fysiskt obehag. Det som sägs under intervjun kommer att 
behandlas konfidentiellt.  
 
Hantering av data och sekretess  
Alla uppgifter om de intervjuade, det inspelade materialet och den utskrivna texten kommer 
att behandlas så att inte obehöriga kan ta del uppgifterna. Din identitet och det Du säger 
kommer att avidentifieras genom en kod som endast ansvariga för studien har tillgång till. 
Materialet kommer enbart att vara tillgängligt för studiens ansvariga och handledare 
Ansvariga för studien lyder under Hälso- och sjukvårdslagen och har sekretess. Efter att 
resultatet har publicerats kommer materialet att kasseras vilket innebär att ingen kommer att 
kunna identifiera skola eller enskild individ.  
 
Hur får jag information om studiens resultat?  
Studiens resultat kommer att presenteras i form av en magisteruppsats som senare kommer 
finnas tillgänglig på Högskolan Borås, institutionen för vårdvetenskap.  Om Du vill kan vi 
maila den färdiga uppsatsen till Dig. 
 
Finns det några fördelar? 
Fördelen att vara med i studien är att Du får en möjlighet att berätta om Din upplevelse och 
erfarenhet att leva med återkommande smärta. En ökad förståelse för hur skolungdomar 
upplever och hanterar återkommande smärta, samt skolsköterskans hantering, stöd och 
bemötande vid återkommande smärta kan leda till ett optimerat omhändertagande och en 
tidigare identifiering av barn och ungdomar med återkommande smärta.  
  
Försäkring, Ersättning?  
Intervjuerna kommer att äga rum i anslutning till dagens sista lektion i skolan eller den tid 
som passar Dig bäst. Under intervjun kommer studiens ansvariga att bjuda på fika och efter 
intervjun fås en biobiljett som tack för deltagandet. Den försäkring som gäller för 
elevhälsovården gäller även vid denna studie. Om behov av samtalskontakt uppstår efter 
studien kan elevhälsovården i Din skola förmedla detta.  
 
Frivillighet  
Deltagandet i studien är helt och hållet frivilligt. Du kan och har rätt att närsomhelst under 
processen avbryta deltagandet utan att förklara varför.  
 
Ansvariga för studien och ytterligare information kan fås av:  
 
Distriktssköterskestudent:    Distriktssköterskestudent: 
Lena Ekelund    Gail Wikander 
Leg. Sjuksköterska    Leg. Sjuksköterska 
Tel: xxx-xxxxxx    Tel: xxx-xxxxxx
       
      
Handledare/Projektledare: 
Stefan Nilsson 
Universitetslektor, Leg. Barnsjuksköterska 
Högskolan i Borås, 501 90 Borås 
Tel: xxx-xxxxxx 
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Manual psykosomatisk smärta  
 
Ringa in/skriv de svar nedan som stämmer överens med din upplevelse 

 

Var har du ont (beskriv alla smärtlokalisationer)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Flyttar smärtan sig (det vill säga byter lokalisation)? 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Aldrig 

 

Smärtans frekvens  

Ihållande, smärtan finns hela tiden 

Flera gånger varje dag 

Någon gång varje dag  

Flera gånger varje vecka 

Någon gång varje vecka  

Flera gånger varje månad 

Någon gång varje månad  

Annat:______________ 

 

Smärtans varaktighet 

Ihållande, smärtan finns hela tiden 

Flera dagar varje gång 

Flera timmar varje gång 

Någon timme varje gång 

Flera minuter varje gång 

Någon minut varje gång 
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Annat:______________ 

 

 

Din smärtintensitet är i de flesta fall (gradera utifrån 1 (ingen smärta) - 10 (värsta tänkbara 

smärta)) 

____________ 

 

Hur påverkar smärtan dig? 

Inte alls 

Lite grann 

Ganska mycket 

Mycket  

Annat:_______________________ 

 

Upplever du en stressreaktion i samband med smärtan (spänning, oro, orostankar, 

bråttomtankar, prestationstankar, hjärtklappning, med mera)?  

Ja 

Nej 

Ibland 

Annat:________________________ 

 

Om du har ont 10 gånger, hur många gånger är det stress som utlöser smärtan?  

 

________________ 

 

Om du har ont 10 gånger, hur ofta är det måltid som utlöser den? 

 

________________ 

 

Finns det perioder av mindre smärta/smärtfrihet?  

Ja 

Nej 

 

Finns det något annat som utlöser smärta?  
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Om ja, beskriv vad? _________________________ 

 

 

Vad tror du är huvudorsaken till din smärta? 

 

________________________________________________ 

 

Har smärtan påverkat dig på så sätt att du inte deltar i all undervisning? 

Ja 

Nej 

 

Om ja på fråga 13, har detta inneburit 

 

Missade lektioner? 

Nej 

Ja, flera gånger varje dag 

Ja, någon gång varje dag  

Ja, flera gånger varje vecka 

Ja, någon gång varje vecka  

Ja, flera gånger varje månad 

Ja, någon gång varje månad 

 

Koncentrationssvårigheter under lektioner? 

Nej 

Ja, flera gånger varje dag 

Ja, någon gång varje dag  

Ja, flera gånger varje vecka 

Ja, någon gång varje vecka  

Ja, flera gånger varje månad 

Ja, någon gång varje månad 
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INTERVJUGUIDE 
 
 
Vi har valt att använda oss av Wibeck (2010), samt Kvale & Brinkmann (2009) som stöd i 
utformningen av intervjuguiden.  
 
Öppningsfrågor som handlar om presentation av demografisk data samt formulär ”smärt- 
manual”.   
 
Vad betyder smärta för Dig?  
 
Kan Du berätta hur en dag ser ut då Du har smärta? 
 
Hur påverkar smärta Ditt liv?  (Upplever Du att smärtan påverkar ditt liv?) 
 
Kan Du berätta om vad Du gör när Du har smärta? (Hur hanterar Du Din smärta)  
 
Hur upplever Du skolsköterskans bemötande när Du söker för återkommande smärta?  
 
Hur upplever Du skolsköterskans hantering av återkommande smärta?  
 
Pratade Du eller Din skolsköterska om smärta vid senaste hälsosamtalet? 
 
Hur ser Du på framtiden?  
 
Förslag till följdfrågor:  
 
Vad kände Du då? 
 
Hur upplevde Du…?  
 
Kan Du berätta mer om när Du/skolsköterskan..?  
 
Du nämnde tidigare att…kan Du utveckla det/berätta mer om den händelsen? 
 
Är det något som Du vill tillägga?  
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Samtycke till medverkan i studie om återkommande 
smärta 

 
 
 
 
Härmed lämnar jag mitt samtycke till att delta i ovanstående studie med syfte att samtala om 
min upplevelse och hantering av återkommande smärta, samt skolsköterskans betydelse vid 
hantering av återkommande smärta.  
 
Jag har tagit del av forskningspersoninformationen och ovanstående information om 
sekretess. Jag är även införstådd med att medverkan i studien är frivillig och när som helst kan 
avbrytas utan att jag behöver ange anledning. Samtyckesblanketten kommer att finnas i två 
exemplar. Det ena exemplaret behåller Du och det andra lämnar Du till studiens ansvariga 
efter påskrift.  
 
 
 
 
 
 
Underskrift av deltagare:                                              Underskrift av distriktssköterskestudent: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Ort, datum                                                          Ort, datum 
 
___________________________________________________________________________ 
Underskrift                                                          Underskrift 
 
 
 
 
 
 
Mvh Distriktssköterskestudenterna Lena Ekelund & Gail Wikander 
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