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Sammanfattning    

 

När en förälder drabbas av allvarlig fysisk sjukdom eller skada kan det få en påverkan på 

en hel familj. Det som vanligen är ett barns trygghet kan istället påverka barnets hälsa 

och välbefinnande negativt. Studier visar att barn kan utveckla både emotionella problem 

och beteendeproblem när en förälder blir allvarligt sjuk eller skadad. Skolsköterskor har 

som uppgift att hjälpa barn genom att vara uppmärksam på förhållanden i deras 

omgivning som kan leda till ökad risk för ohälsa. Det saknas forskning om 

skolsköterskors erfarenhet av att möta barn som har allvarligt fysiskt sjuk eller skadad 

förälder. Syftet med denna uppsats är därför att beskriva skolsköterskors erfarenheter av 

att möta barn som har en förälder med allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Kvalitativ 

design med induktiv ansats har använts. Inklusionskriterier var sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom elevhälsa. Åtta skolsköterskor har intervjuats, alla hade 

erfarenhet av att möta barn till allvarligt fysiskt sjuk eller skadad förälder. Kvalitativ 

innehållsanalys användes för att analysera materialet. Detta resulterade i fem kategorier; 

att ha en helhetssyn, att få vetskap om barnen, att finnas för barnen, att stötta genom 

bearbetning samt att samverka. Vidare framkom elva underkategorier. Utifrån detta 

resultat har två huvudfynd framkommit; att få vetskap är en förutsättning och vad 

skolsköterskan kan göra för barnen.  Det framkom att skolsköterskor inte alltid får vetskap 

om barn som har en allvarligt fysiskt sjuk eller skadad förälder. Skolsköterskorna beskrev 

även att det framför allt är genom samtal med barnen som de kan ge sitt stöd. Resultatet 

visar på en vilja att hjälpa och vårda barnen men att förutsättningar inte alltid finns. 

 

Nyckelord: Skolsköterska, barn som närstående, allvarligt sjuk eller skadad förälder, 

skolhälsovård, samtalsstöd, att få vetskap 
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Inledning 

Barn, som närstående till en allvarligt sjuk eller skadad förälder, befinner sig ofta i en 

svår situation som kan påverka barnets hälsa och välbefinnande. Föräldrar kan ha svårt 

att hantera både sjukdom och föräldraskap. I Sverige är det lagstiftat att barn har rätt till 

information, råd och stöd då en förälder drabbats av allvarlig sjukdom eller skada. Detta 

skall särskilt beaktas av hälso- och sjukvårdspersonal. Forskning visar att det är viktigt 

att barn, då en förälder är allvarligt sjuk eller skadad, får ha en så normal vardag som 

möjligt. Tiden utanför hemmet blir ofta ett tillfälle till lättnad, då barnet kan tänka på 

annat. Skolan kan vara en sådan plats. Pedagogerna och skolsköterskan på skolan är de 

yrkeskategorier som träffar barnen i deras vardag och de som kan uppmärksamma och 

hjälpa barnen om de har problem i sin närhet. Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande och 

förebyggande för att kunna skapa en positiv lärandesituation för barnen. Nationellt 

kompetenscentrum anhöriga (Nka) driver ett projekt, barn som anhöriga, för att stärka 

barns rätt till information, råd och stöd i deras roll som anhöriga. Fyra landsting deltar i 

detta projekt, som finansieras av Socialstyrelsen (Nka 2014). Denna magisteruppsats 

skrivs inom detta projekt. Det finns inte mycket forskning kring skolsköterskans 

erfarenhet av att möta barn till allvarligt fysiskt sjuk eller skadad förälder. Därför är det 

av värde att undersöka skolsköterskans erfarenheter av att möta barn som närstående. 

Denna kunskap skulle kunna leda till förbättrat omhändertagande och ökat välbefinnande 

för det enskilda barnet.  

 

Bakgrund 

Barns rättigheter som närstående 

Ett barn är enligt Barnkonventionen, som arbetar för barns rättigheter i världen, varje 

människa under 18 år. Artikel tre i barnkonventionen beskriver att ett barns bästa alltid 

skall komma i första hand. Varje konventionsstat har skyldighet att ge ett barn sådant 

skydd och sådan omvårdnad som behövs för barnets välfärd (Regeringen 2014). I Sverige 

är det sedan 2010 lagstiftat att barns behov av information, råd och stöd särskilt skall 

beaktas av hälso- och sjukvården och dess personal om barnets förälder eller någon annan 

vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med; har en psykisk sjukdom eller psykisk 

funktionsnedsättning; har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada; har 

missbruksproblematik eller avlider oväntat (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763).  

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 118-121) beskrivs närstående ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv som den individ som patienten pekar ut som närstående och 

som själv betraktar sig som närstående. De menar att det är av stor vikt att inkludera 

närstående i ett patientfokuserat vårdande och även försöka beakta ett familjeperspektiv. 

Detta eftersom människor är beroende av ett samspel med andra människor och ofta är 

de närstående de allra viktigaste personerna i detta samspel. Ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv inkluderas patientens livsvärld i vårdandet vilket innebär att vårdaren försöker 

se, förstå och beskriva hälsa, sjukdom, lidande och vård utifrån hur det erfars av 

individen. Med livsvärlden som grund inkluderas alltid både de närståendes och vårdarens 
perspektiv (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 127-128). 
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Barn som närstående till en allvarligt fysiskt sjuk eller skadad förälder 

Barnet 

Med allvarlig sjukdom menas i denna uppsats en subjektiv upplevelse av individen. Där 

barnperspektivet är i fokus. Barn lever vanligen inom en familj och hur en familj ser ut 

kan variera. Enligt Kirkevold (2002, s. 23) kan en familj beskrivas som en samling 

individer som binds till varandra genom olika strukturella, funktionella och 

känslomässiga band. Familjen är inte statisk utan den kan utvecklas och förändras över 

tid (Kirkevold 2002, s. 23). Karlsson, Andersson och Hedman Ahlström (2013, ss. 699-

700) menar att när en förälder blir allvarligt sjuk påverkas hela familjen. Ofta kan barnets 

situation i hemmet och kontakt med föräldrarna förändras då föräldrarna tampas med 

problem relaterade till sjukdomen. Detta kan påverka barnets möjlighet till trygghet, 

vilket kan öka risken för emotionella problem och beteendeproblem hos ett barn. Känslor 

som ensamhet, sorg och ilska är vanligt. Ensamheten kan beskrivas som en rent fysisk 

känsla. Det kan även beskrivas som att vara ensam om en upplevelse, att ingen förstår 

vad barnet går igenom trots att det finns både vuxna och vänner i barnets närhet (Karlsson, 

Andersson & Hedman Ahlström 2013, ss. 699-700). De problem som kan uppstå hos barn 

och ungdomar med allvarligt fysiskt sjuk eller skadad förälder kan vara både inåtagerande 

och utåtagerande. Med inåtagerande problem menas ängslan, depression eller 

psykosomatiska symtom. Utåtagerande problem som kan uppstå kan vara aggression och 

att barnet börjar bryta mot de regler som finns i skolan eller hemmet. Ofta ses ett samband 

mellan hur ett barn reagerar och faktorer hos individen som barnets ålder och kön i 

kombination med karaktäristiska drag inom familjen (Sieh, Visser-Meily, Oort & Meijer 

2012, ss. 464-465). Dehlin och Mårtensson (2009, ss. 16-21) beskriver några av de 

svårigheter som kan uppstå hos ungdomar då en förälder är allvarligt sjuk. De fann att 

ungdomar kan uppleva en förälders sjukdom som ett hot då de inser att livet kommer att 

förändras. Ungdomarna i studien beskriver det som nödvändigt att hitta vägar att relatera 

till och hantera det hot som uppstått genom förälderns sjukdom. Till exempel beskrivs att 

försöka återfå ordning, söka närhet, anpassning, återfå kontroll, undvika att prata om 

sjukdomen, inte acceptera eller att räkna bort den sjuka föräldern. Ungdomarna beskriver 

en känsla av ensamhet och en känsla av att vara avskärmad trots närhet till familj och 

vänner. Det framkommer även att de inte aktivt sökt stöd.  

 

Bjorgvinsdottir och Halldorsdottir (2014, ss. 40-44) beskriver barns och ungdomars 

upplevelse av att bli vårdare till den egna föräldern då denne drabbats av multipel skleros. 

Resultatet visar att barnen känner sig oinformerade, exkluderade, oroliga och övergivna. 

Barnen kände sig förpliktigade att vårda sin förälder trots att de kände sig oinformerade 

och osynliga som vårdare. De fick begränsad professionell hjälp och lämnades ofta 

ensamma med svåra situationer som fysisk och emotionell vård och stöttning av sin 

förälder. Barnen fick även ta ansvar för hushållsarbete och syskon. Ofta avfärdade 

föräldern professionell hjälp och försökte hålla problemen inom familjen. Barnen beskrev 

att de ofta upplevde känslor som ängslan, depression och känslomässig dränering. 

Vårdandet pågick för många av barnen i flera år, ofta ända tills de flyttat hemifrån eller 

hittat en partner. Barn som får ta stort ansvar i hemmet då en förälder är allvarligt sjuk 
kan uppleva att de mister sin barndom (Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir 2014, ss. 41-42).  

 

Många barn och ungdomar upplever det svårt att förstå förälderns sjukdom och de har 

frågor som förblir obesvarade. En orsak kan vara att föräldern väljer att skydda sitt barn 
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genom att inte berätta, en annan orsak kan vara att föräldern inte själv vet tillräckligt om 

sjukdomen. Denna okunskap kan leda till skuldkänslor hos barnet (Karlsson, Andersson 

& Hedman Ahlström 2013, s. 700). Barn och ungdomar tänker mycket på döden då en 

förälder är allvarligt sjuk, oavsett om de får information om förälderns sjukdom eller 

ingen information alls. Döden blir konstant närvarande. Störst ängslan har barn då 

föräldern får sin diagnos eller då sjukdom och symtom förvärras. Det finns perioder som 

är lugnare och barn kan då mer eller mindre koppla bort dessa tankar (Buchwald, Delmar 

& Schantz-Laursen 2012, ss. 231-232). Enligt Dehlin och Mårtensson (2009, s. 20) 

beskrev ungdomarna att de under förälderns sjukdom och bortgång inte önskat 

professionellt stöd därför de känt att ingen ändå kunde hjälpa dem. Senare berättade 

samma ungdomar att de ändrat sig. Ungdomarna menade att hjälp under perioden av en 

utomstående vuxen eller professionellt stöd hade varit bra. Knutsson, Pramling 

Samuelsson, Hellström och Bergbom (2008, ss. 158-160) beskriver att det är viktigt att 

inkludera barn då en nära anhörig är allvarligt sjuk eller skadad och vårdas på 

intensivvårdsavdelning. Detta bland annat genom att prata med barnet om sjukdomen och 

förklara vad den anhörigas behandling innebär. Det framkommer även att det är viktigt 

för barnet att få vara närvarande, att få se den som är sjuk och att som barn få visa sin 

kärlek. Detta minskar barnets känsla av att känna sig utanför. Även osäkerhet och ängslan 

minskar då barnet får vara närvarande (Knutsson, Pramling Samuelsson, Hellström & 

Bergbom 2008, ss. 158-160). 

 

Ofta är tiden utanför hemmet ett tillfälle till lättnad för barnet, att umgås med vänner eller 

utöva någon fritidsaktivitet. Vid dessa tillfällen kan barnet tänka på annat än förälderns 

sjukdom. Skolan fungerar också som andrum. Många barn och ungdomar upplever det 

dock svårt att orka med skolarbetet då en förälder är allvarligt sjuk eller skadad (Dehlin 

& Mårtensson 2009, s. 18). Bjorgvinsdottir och Halldorsdottir (2014, s. 43) beskriver i 

sin studie att de barn som vuxit upp med en allvarligt fysiskt sjuk förälder uttryckte en 

önskan om stöd från skolan. Barnen beskrev att deras lärare visste om förälderns sjukdom. 

Trots det försökte inte lärarna hitta möjlighet och tillfälle för att prata med barnet om 

deras upplevelser eller deras situation i hemmet. Detta hade många av barnen önskat. 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 83-85) är det viktigt att se varje individs unika 

behov. När sjukdom hotar en individs tillvaro uppstår otrygghet. Om sjukdomen är 

långvarig eller inte kan botas kan ändå viss trygghet uppstå genom att individen får 

kontroll över sin situation. Upplevelse av trygghet kan styras av kontextuella faktorer som 

till exempel förtroendefulla relationer, kunskap och kontroll. Känsla av kontroll kan till 

stor del handla om att förstå sjukdomen, den vård som ges samt att veta att hjälp finns till 

hands om det behövs. Det kan även handla om att få hjälp att hitta förklaringar till det 

som till synes är oförklarligt. 

 

Föräldrar 

Semple och McCance (2010, ss. 115-117) beskriver att när en förälder drabbas av 

allvarlig fysisk sjukdom eller skada kan det vara svårt att hantera både sjukdom och 

föräldraskap. Föräldrar kämpar med att vara bra föräldrar, en kamp mellan de egna 

behoven av vård och barnets behov. Ofta går barnets behov före den sjuke förälderns. 

Föräldrar försöker i stor utsträckning upprätthålla de dagliga rutinerna i hemmet. Lidande 

som föräldern kan ställas inför kan vara känslan av att inte lyckas stötta sitt barn eller 

vetskapen att inte få uppleva hela sitt barns uppväxt om sjukdomen är dödlig. Föräldrar 
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väljer olika strategier av kommunikation med sitt barn angående sjukdomen. I vissa fall 

kan det innebära att föräldrarna väljer att inte berätta allt om sjukdomen för sitt barn. Det 

kan bero på att de förväntar sig att barnet inte skall förstå. Det kan även bero på att 

föräldern vill undvika frågor från barnet om sjukdomen och döden eller för att de tror att 

barnet mår dåligt av att veta. Andra föräldrar väljer att deras barn skall få all information. 

Det kan bero på att de tror att kommunikation och vikten av att prata med barnet mynnar 

i ett förtroende och minskar barnets ängslan. Det finns bristande självförtroende och 

osäkerhet hos föräldrar angående hur de skall kommunicera med sitt barn angående 

sjukdomen. Föräldrar upplever ofta bristande stöd från sjukvårdspersonal och de får inte 

alltid råd om hur de kan prata med sitt barn om sjukdomen och döden (Sempel & 

McCance 2010, ss. 115-117).  

 

Mäenpää, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2013, ss. 198-200) beskriver hur viktig familjen 

är för barn i grundskolan.  Familjeförhållanden och atmosfären inom familjen har en 

påverkan på barnets självkänsla, personlighet, hälsa och välbefinnande.  Det är därför 

viktigt att elevhälsan har god kunskap om barnets familjesituation, familjens resurser och 

interaktionsmönster för att kunna individanpassa de stödinsatser som krävs. Ökad 

fokusering inom elevhälsan på familjen och dennes resurser leder till positiva effekter på 

både barnets och föräldrarnas välbefinnande. Att ha ett bra samarbete med föräldrar är 

viktigt för att även få föräldraperspektivet på barnets hälsa (Mäenpää, Paavilainen & 

Åstedt-Kurki 2013, ss. 198-200).  

 

Skolsköterskan 

Skolsköterskans uppdrag 

Skollagen (SFS 2010:800) är den lag som innehåller bestämmelser om skolväsendet. 

Enligt 1 kap. 4 § skall hänsyn tas till varje elevs specifika behov. Eleven skall få stöd och 

stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt. För att kunna främja elevers 

allsidiga utveckling syftar skolgången till att samarbeta med hemmet. I samband med 

Skollagens (SFS 2010:800) tillämpning, den 1 juli 2011, samlades skolhälsovården och 

de specialpedagogiska insatserna till en samlad elevhälsa. Den omfattar medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser (Socialstyrelsen 2014, s. 30). 

Det innebär att det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator 

samt personal med specialpedagogisk kompetens om behov finns (Socialstyrelsen 2014, 

s. 47).  Syftet är att få en ökad samverkan och att betona vikten av det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet. Målet är att skapa en positiv lärandesituation för eleven.  Den 

samlade elevhälsan möjliggör ett ökat samarbete mellan den särskilda elevvården, det vill 

säga psykolog och kurator, skolhälsovården och det samordnade ansvaret för de 

specialpedagogiska insatserna. Den personal som finns tillgänglig för eleven ska ha god 

kunskap och utbildning som svarar mot elevens önskemål och behov (Socialstyrelsen 

2014, s. 30). I enlighet med skollagen ska varje elev erbjudas hälsobesök som innefattar 

allmänna hälsokontroller och vid behov andra begränsade hälsokontroller 

(Socialstyrelsen 2014, s. 49). Elever i grundskolan ska erbjudas tre hälsobesök jämt 

fördelade under skoltiden. Det första besöket görs i förskoleklass. I gymnasiet ska eleven 
erbjudas minst ett hälsobesök under skoltiden. Ibland kan det dock finnas behov av tätare 

uppföljning (Socialstyrelsen 2014, s. 151). Det kan till exempel handla om att en elev får 

komma tillbaka till skolsköterskan och göra ny syn- eller hörselundersökning om 

misstanke om syn- eller hörselnedsättning föreligger. Andra begränsade hälsokontroller 
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kan vara uppföljning av andra problem som skolsköterskan identifierat under 

hälsoundersökningen där det kan finnas behov av en nära samverkan med skolläkaren 

eller annan ansvarig instans (Socialstyrelsen 2014, s. 151).  

 

Reuterswärd och Lagerström (2010, ss. 158-161) har intervjuat skolsköterskor från olika 

kommuner i Sverige om deras erfarenheter av att bedriva hälsofrämjande arbete och vilka 

förutsättningar som finns för detta i skolan. Resultatet av dessa intervjuer visar på 

varierande förhållanden mellan kommuner. Dessa variationer påverkar hur 

skolsköterskor agerar och i vilken utsträckning de har möjlighet att styra sitt arbete. Tre 

aspekter lyftes fram av skolsköterskorna, vilka ansågs vara av betydelse för att möjliggöra 

ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete i skolan; organisation, stöd och kunskap. På 

organisationsnivå handlade det om att skolsköterskorna ville ha mer tydliga riktlinjer i 

det hälsofrämjande arbetet samt mer jämlika förutsättningar för att kunna bedriva ett 

sådant arbete. Stöd syftade till att ha ett nära samarbete med andra yrkesgrupper, skapa 

en förståelse för ohälsa och vad som kan göras för att främja elevers hälsa. Slutligen 

handlade det om kunskap där de flesta skolsköterskorna upplevde brist på allmänna 

teorier och metoder. Skolsköterskorna i studien beskrev att de i det hälsofrämjande arbetet 

ofta agerade utifrån eget tycke och utifrån vad mer erfarna kolleger rekommenderade. Det 

fanns därför en önskan om mer evidensbaserade metoder. Vikten av att ha en stabil 

teorigrund styrks av Dahlberg och Segesten (2010, s. 128) som beskriver att detta är 

viktigt för att möta en individs behov, för att kunna förstå och nå fram till hur 

hälsoprocesser främjas. För att uppnå optimal vård bör vårdaren ha adekvat kunskap och 

förmåga att se och förstå vad hälsa och välbefinnande betyder för en enskild individ. 

Genom en individs livsvärld utspelar sig hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom. Som 

vårdare är det viktigt att klara av att förstå och möta individens unika livsvärld.   

 

Enligt Socialstyrelsen (2014, ss. 219-222) kan det finnas flera orsaker till varför en elev 

kan få svårigheter med att tillgodogöra sig skolans undervisning och därmed svårt att nå 

kunskapsmålen. En av orsakerna kan vara problem inom familjen så som missbruk eller 

psykisk ohälsa en annan orsak kan vara allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Det kan 

också vara att en förälder eller annan närstående avlider. Då en elev uppvisar 

inlärningssvårigheter är det viktigt att undersöka dessa faktorer. Eleven kan påverkas 

negativt av sin egen oro över problematiken inom familjen de kan även påverkas av 

vuxnas oro (Socialstyrelsen (2014, ss. 219-222). En förälderns sjukdom kan enligt Sieh, 

Visser-Meily, Oort & Meijer (2012, ss. 464-465) leda till både inåtagerande problem och 

utåtagerande problem hos ett barn. Enligt Socialstyrelsen (2014, ss. 219-222) händer det 

att barn får ta ett orimligt stort ansvar och därmed inte får möjlighet till stöd och omsorg 

i hemmet. Vilket styrks av Bjorgvinsdottir och Halldorsdottir (2014, s. 43) som beskriver 

liknande problem. De beskriver även att barnets tankar kan upptas av svåra upplevelser. 

Enligt Socialstyrelsen (2014, ss. 219-222) finns risk att situationen försämras ytterligare 

om barnet inte pratar öppet om problemen. Att barn behöver stöd från elevhälsan styrks 

av Bjorgvinsdottir och Halldorsdottir (2014, s. 43) som beskriver att många barn har en 

önskan om stöd från skolan. 
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Problemformulering 

Då en förälder är allvarligt fysiskt sjuk eller skadad kan känslor som ensamhet, sorg och 

ilska uppstå hos ett barn vilket påverkar barnets behov. En förälders sjukdom eller skada 

kan leda till både emotionella problem och till beteendeproblem hos barnet. Det kan även 

leda till att det blir svårt för barnet att nå kunskapsmålen i skolan. Föräldrar kan ha svårt 

att klara både sjukdom och föräldraskap. Ofta finns en önskan om hjälp och stöd från 

skolan från såväl barn som föräldrar. Inom elevhälsan arbetar skolsköterskan med barn 

och ungdomar genom hälsofrämjande och förebyggande åtgärder med målet att skapa en 

positiv lärandesituation för barnet. Enligt skollagen (SFS 2010:800) skall hänsyn tas till 

varje barns behov. Det är viktigt att kunna möta och förstå barnets unika livsvärld och 

situation. Det saknas forskning som beskriver skolsköterskors erfarenhet av att arbeta och 

möta barn som har en förälder med allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Kunskap om 

skolsköterskans erfarenhet av att möta barn som närstående skulle kunna ligga till grund 

för att utarbeta nya arbetsstrategier för ett vårdande omhändertagande utifrån de unika 

behov som varje barn har, vilket förhoppningsvis kan resultera i ett minskat lidande.  

 

Syfte 

Att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att möta barn som har en förälder med 

allvarlig fysisk sjukdom eller skada. 

 

Metod 

Ansats 

Till denna uppsats har en kvalitativ design med induktiv ansats valts för att genom 

intervjuer belysa skolsköterskors erfarenhet inom ett område där begränsad forskning 

finns. Den kvalitativa forskningsintervjun söker kunskap och har som mål att ha en 

nyanserad beskrivning av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld (Kvale 

& Brinkmann 2009, ss. 45-46). Med induktiv ansats menas förutsättningslös analys av 

texter som kan vara baserade på människors erfarenheter (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, s. 188).  

 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval gjordes för att skapa informationsrika beskrivningar som svarar 

mot syftet. Inklusionskriterier var sjuksköterskor med specialistutbildning inom 

elevhälsovård, som i sitt arbete mött barn som har förälder med allvarligt fysiskt sjukdom 

eller skada. Intentionen var att hitta åtta skolsköterskor inom en kommun. Att intervjuerna 

endast genomfördes i en kommun var beroende av tidsbegränsning i kursen. Denna 

tidsbegränsning resulterade även i begränsning av syfte till allvarlig fysisk sjukdom eller 

skada. Urvalet till denna uppsats gjordes för att fånga erfarenheter av att vara 

skolsköterska och möta barn som har allvarligt fysiskt sjuk eller skadad förälder 

(Henricson & Billhult 2012, s. 134). Åtta skolsköterskor deltog i uppsatsen. Eftersom 

barn enligt barnkonventionen är varje människa under 18 år (Regeringen 2014) 

beslutades detta som åldersgräns på de barn som skolsköterskorna skulle ha erfarenhet av 
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att möta. Skolsköterskornas medianålder var 49,5 år. Medianen på deras 

arbetslivserfarenhet inom elevhälsovård var 8 år. 

 

Datainsamling 

Tillstånd för att genomföra studien (bilaga 1) söktes under våren 2014 av skolsköterska 

med medicinskt ledningsansvar i en kommun i södra Sverige. Skolsköterskan med 

medicinskt ledningsansvar erhöll information från författarna till den här uppsatsen både 

muntligt och skriftligt via telefonsamtal och mejl. Den skriftliga informationen bestod av 

ett informationsbrev utfärdat till densamma (bilaga 1) samt ett informationsbrev utfärdat 

till skolsköterskorna (bilaga 2). Detta vidarebefordrades av skolsköterskan med 

medicinskt ledningsansvar till samtliga skolsköterskor inom aktuell kommun. Vid den 

första kontakten med skolsköterskan med medicinskt ledningsansvar erhöll författarna ett 

muntligt godkännande att genomföra studien, skriftligt svar erhölls via post till en av 

författarna i augusti 2014. Urval av intervjupersoner förmedlades genom skolsköterskan 

med medicinskt ledningsansvar under sensommaren 2014. Densamma fick i uppdrag att 

utifrån inklusionskriterierna efterfråga frivilliga deltagare. Författarna erhöll då en lista 

med åtta skolsköterskor som erbjudit sig att delta i studien. Efter detta tog författarna 

kontakt med intervjupersonerna via telefon för att informera om uppsatsen och för att 

boka tid och plats. Intervjuerna var tänkta att genomföras inom ramen av en vecka. 

Intervjupersonerna fick själva möjlighet att bestämma tid och plats för intervjun. Samtliga 

intervjuer genomfördes på respektive arbetsplats. Intervjuerna varade mellan 20-40 

minuter. Samtliga deltagare fick information om studien, om att det var möjligt att avbryta 

utan att behöva ange orsak samt gav skriftligt samtycke att delta. Den första intervjun 

sågs som en provintervju. Denna kunde efter granskning av transkription inkluderas i 

datainsamlingen och ingen förändring av intervjufrågorna var nödvändig inför 

kommande intervjuer. Vid sju av intervjuerna deltog båda författarna. Samtliga 

intervjupersoner godkände båda författarnas deltagande innan intervjun påbörjades. Den 

sista intervjun genomfördes av en författare då endast denna fanns tillgänglig. För att få 

svar på studiens syfte valdes en semistrukturerad intervju. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 43) kan denna metod ge en beskrivning av intervjupersonens eget perspektiv. 

Intervjun började med en öppen fråga, vilken var; ”Berätta om arbetet i skolan runt barn 

som har en allvarligt fysiskt sjuk eller skadad förälder.” Författarna hade under intervjun 

ett formulär (bilaga 3) som gav förslag på underfrågor i syfte att ringa in problemområdet. 

Följdfrågor som till exempel; berätta mer och utveckla ställdes för att förtydliga och förstå 

intervjupersonens berättelse. Intervjuerna bandades och transkriberades ordagrant. 
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Förförståelse 

Att ha en förförståelse handlar om den bild författaren har av fenomenet som ska studeras 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 197). Författarna har kontinuerligt diskuterat 

förförståelsens möjlighet att påverka arbetet med denna uppsats och därmed även det 

slutgiltiga resultatet. Det som medvetandegjordes under dessa diskussioner var bland 

annat författarnas teoretiska kunskaper inom ämnet samt arbetslivserfarenhet som 

sjuksköterskor inom slutenvård. Efter att dessa erfarenheter medvetandegjorts har 

författarna försökt att förhålla sig så förutsättningslöst som möjligt till dem under 

uppsatsens gång. Det kan enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 155-156) öka 

nyfikenheten och möjligheten att bli överraskad. Det som diskuterades var bland annat 

att skolsköterskor kanske inte alltid får vetskap om barn som har allvarligt sjuk 

närstående. Detta antagande baserades på att författarnas erfarenhet av arbete som 

sjuksköterskor inom slutenvård, där en brist på kommunikation mellan landsting och 

kommun upplevts. Under våren 2013 skrev författarna tillsammans en C-uppsats med 

kvalitativ ansats. Titeln på denna uppsats var ”Vårdpersonalens erfarenhet av att bemöta 

barn och föräldrar då en förälder drabbats av cancersjukdom – en empirisk studie”. Det 

framkom i denna uppsats att vårdpersonalen gärna vill inkludera barn i förälderns vård 

men att de inte ofta i sitt arbete träffar barn som anhöriga. Här har tankar runt vem som 

möter barnen och vem som har barn som primär arbetsuppgift diskuterats av författarna 

inför och under arbetet med denna uppsats.  

 

Författarna har även varit medvetna om och diskuterat risken att påverka intervjuerna 

genom sin delaktighet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 199).  
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Dataanalys 

I samband med avslutad intervju reflekterade författarna tillsammans över intervjun för 

att tydliggöra intressanta och utmärkande delar. Det utskrivna materialet utgör det 

material som analyserats. För att analysera detta har kvalitativ innehållsanalys enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 187) använts (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Exempel från analysprocess 

Intervjutext Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under- 

kategori 

Kategori 

”…kan vara 

olika hur 

mycket man 

påverkas. Vad 

man är för slags 

barn…” 

 

kan vara olika 

hur mycket man 

påverkas 

 

 
 

barn påverkas 

olika 

 

 

 

 

Olikheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att se barns 

individuella 

behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att ha en 

helhetssyn 

”…jag vet ju 

elever som har 

förälder som är 

jättesvårt sjuk 

men vill liksom 

komma till 

skolan och att 

skolan ska vara 

en liten 

frizon…” 

 

vill liksom 

komma till 

skolan och att 

skolan ska vara 

en liten frizon 
 

vill ha skolan 

som frizon 

frizon 

”…det kan 

finnas oro för 

föräldern, man 

kanske 

behöver ta ett 

större ansvar 

hemma. 

Föräldern 

kanske inte 

orkar så 

mycket…” 

 

man kanske 

behöver ta ett 

större ansvar 

hemma 

 

 

 

 

 

 
 

Större ansvar 

hemma 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Större 

ansvar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Att kunna 

se barnens 

ökade 

ansvars-

tagande 

 

”…barnet 

kanske är rädd 

för att göra 

föräldern 

orolig…” 

 

rädd för att göra 

föräldern orolig 

rädd att göra 

föräldern 

orolig 

ej oroa 

föräldern 

 

Författarna har systematiskt klassificerat data genom att först läsa intervjuerna i sin 

helhet. Detta gjorde författarna inledningsvis var och en för sig upprepade gånger för att 

finna väsentliga delar, meningsbärande enheter, som svarade mot uppsatsens syfte. Sedan 
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träffades författarna för att jämföra de data som framkommit. Vidare i analysprocessen 

kondenserades innehållet i de meningsbärande enheterna vilket enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012, s. 190) innebär att texten görs kortare utan att centrala delar 

plockas bort. Därefter abstraherades delarna genom att de försågs med koder som kort 

beskrev dess innehåll. På detta sätt kunde författarna reflektera över de data som 

framkommit på ett nytt sätt. Koder med liknande innehåll sammanfördes till 

underkategorier (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 190). Under analysprocessen 

har författarna kontinuerligt återgått till intervjuernas helhet för att inte riskera att viktig 

data plockats från sitt sammanhang. Några underkategorier kunde, utifrån innehållet, 

inkluderas i andra underkategorier eller kategorier. Slutligen skapades fem kategorier och 

elva underkategorier (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 189-191). Under 

analysprocessen formades dessutom ett tema vilket var baserat på texten som helhet, 

innehållet i kategorierna och även den egna tolkningen av resultatet (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012, s. 193). 

 

Etiska överväganden 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) är det 

inte nödvändigt med etikprövning för forskning inom ramen för högskoleutbildning på 

grund- eller avancerad nivå. Forskningsetik är dock enligt Kjellström (2012, ss. 70-73) 

viktigt att beakta både inför och under studiens gång. Det innebär bland annat att 

reflektera över egna värden och värderingar och hur dessa kan påverka studien. 

Utgångspunkt i denna uppsats har varit fyra etiska principer; autonomiprincipen, göra-

gott-principen, icke-skada-principen samt rättviseprincipen. Författarna har beaktat alla 

människors lika värde och alla deltagare har behandlats likvärdigt. Nyttan med uppsatsen 

bedömdes som större än eventuella risker. Som ett steg i det etiska arbetet har informerat 

samtycke beaktats med alla deltagare. Det innebar att intervjupersonerna fick adekvat 

information om uppsatsen, för att kunna fatta beslut om frivilligt deltagande. Detta styrks 

av människans rätt att bestämma över sitt eget liv. Sjuksköterskan med medicinskt 

ledningsansvar gav skriftligt samtycke att genomföra uppsatsen innan intervjuerna 

startade. Genom att inga personuppgifter redovisats i uppsatsen samt att dessa uppgifter 

hanterats på ett säkert sätt under arbetet med uppsatsen kunde konfidentialitet utlovas. 

Detta i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2008) som beskriver att individens 

intressen och välfärd är viktigare än samhällets och forskningens behov. 
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Resultat 

Resultatet beskriver skolsköterskors erfarenhet av att möta barn som har en förälder med 

allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Erfarenheterna redovisas i fem kategorier; att ha en 

helhetssyn, att få vetskap om barnen, att finnas för barnen, att stötta genom bearbetning 

samt att samverka (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Resultat 

Underkategorier Kategorier Tema 
 

 

Att se barnens individuella 

behov 

 

Att finna möjlighet till stöd 

 

Att kunna se barnens ökade 

ansvarstagande 

 

 

 

 

 

Att ha en helhetssyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vilja att kunna möta 

och vårda – men att inte 

alltid ha förutsättning… 

 

Att få information 

  

Att inte få information 

 

 

 

Att få vetskap om barnen 

 

Att ha god självkännedom 

 

Att bjuda in 

 

 

 

Att finnas för barnen 

 

Att samtala och lyssna 

 

Att låta barnen bearbeta 

tankar och känslor på andra 

sätt 

 

 

 

 

Att stötta genom 

bearbetning 

 

Att samarbeta med 

föräldrar 

 

Att samarbeta med andra 

professioner 

 

 

 

Att samverka 
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En vilja att kunna möta och vårda – men att inte alltid ha 

förutsättning… 

Skolsköterskorna beskriver att det finns en vilja att möta och vårda barn som har en 

allvarligt fysiskt sjuk eller skadad förälder. Deras erfarenhet är att det krävs en helhetssyn, 

där barnets individuella behov uppmärksammas. De beskriver att det är viktigt att ta reda 

på vilket stöd som finns i barnets omgivning och att det är viktigt att vara uppmärksam 

på om barnet får ta ett ökat ansvar. Detta beskrivs som grundläggande vid vårdandet av 

barn som närstående. Skolsköterskorna menar att de måste få vetskap om det finns barn 

på skolan som har en allvarligt fysiskt sjuk eller skadad förälder för att kunna erbjuda 

hjälp. Under intervjuerna berättar skolsköterskorna hur informationen om barn som 

närstående kommer till deras kännedom, de beskriver även hinder för detta. De upplever 

att det är dålig kommunikation mellan hälso- och sjukvården och elevhälsan. Ingen av 

skolsköterskorna har fått vetskap om något barn via hälso- och sjukvården, vilket upplevs 

som ett hinder. Skolsköterskorna känner sig trygga i samtal med barnen. De menar att det 

är genom den egna erfarenheten de känner trygghet. De beskriver även att erfarenhet ger 

dem självkännedom, vilket beskrivs påverka mötet med barnen. Genom god 

självkännedom menar skolsköterskorna att de kan förstå egna känslor och förhålla sig 

mer professionellt. De beskriver även vikten av att barnen alltid skall känna sig välkomna 

till dem och ”att dörren ska stå öppen för barnen”. Vid mötet med barnen är 

skolsköterskornas upplevelse att det är bearbetning av tankar och känslor som är viktigt. 

Skolsköterskornas erfarenhet är att det framför allt är genom att lyssna och samtala med 

barnen som de kan ge sitt fulla stöd. De beskriver även att ett bra samarbete med föräldrar 

och andra professioner inom skolan är viktigt. Det finns en vilja från skolsköterskorna att 

hjälpa och vårda barn som har en allvarligt fysiskt sjuk eller skadad förälder men om de 

inte får vetskap om barnen finns inte förutsättning. 

 

Att ha en helhetssyn 

Skolsköterskornas erfarenhet är att det är viktigt att ha en helhetssyn, det är en 

förutsättning för att kunna hjälpa barn med allvarligt fysiskt sjuk eller skadad förälder. 

Det kan innebära att se både det enskilda barnets behov och dess situation. Det innebär 

även att se de resurser som finns i barnets omgivning.  

 

Att se barnens individuella behov 

Skolsköterskorna beskriver att barn reagerar olika då en förälder drabbas av allvarlig 

fysisk sjukdom eller skada. De beskriver vikten av att ta reda på det enskilda barnets 

behov. De olikheter som framkommer kan vara att en del barn är öppna och gärna berättar 

om sin situation. De har ett behov av att prata. 

 

”…tar man upp det här så vill de ju prata om det. De har ju behov 

av det.” 

 

Andra barn är bra på att dölja och vill hålla en fasad mot omgivningen, ibland vill de inte 

visa sina kompisar. Det framkommer att många barn vill ha en så normal vardag som 
möjligt och att skolan kan vara en frizon. Då kan det räcka att skolsköterskan vet om 

barnets situation. Det är viktigt att barnet får bestämma strategi i kontakten med 

skolsköterskan och att barnet bekräftas i kontakten.  
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Att finna möjlighet till stöd 

Barn som har en allvarligt fysiskt sjuk eller skadad förälder är ofta utlämnade. 

Skolsköterskorna lyfter därför vikten av att barnet har någon vuxen som stöd i sin 

omgivning. Det kan vara den friska föräldern, en släkting, lärare, skolsköterskan, ledare 

för någon fritidsaktivitet, eller någon annan.  

 

”…och sedan får man nysta i vad har de för stöd utanför.” 

 

Det är viktigt att ta reda på vem barnet har förtroende för. Detta för att barnet skall kunna 

känna trygghet i kontakten. Ibland räcker inte det stöd som finns i barnets omgivning och 

elevhälsans resurser till om barnet mår mycket psykiskt dåligt. Skolsköterskan kan då 

hänvisa barn och föräldrar till andra verksamheter som till exempel psykiatrin inom hälso- 

och sjukvården.  

 

Att kunna se barnens ökade ansvarstagande 

Skolsköterskornas erfarenhet är att barn ibland får ta ett ökat ansvar för såväl sig själv 

som för hem och syskon om en förälder är allvarligt fysiskt sjuk eller skadad. Det kan 

även vara ett ökat ansvar för den sjuke föräldern. Skolsköterskorna beskriver att deras 

erfarenhet är att barn ibland bär tankar och oro inom sig för att skona föräldrarna. 

Skolsköterskorna tror att barnen ibland kan vara rädda för att belasta eller göra föräldrarna 

ledsna.     

 

”…man är så rädd att göra föräldrarna ledsna när de pratar om 

det hemma…det blir jobbigt för jag ser att mamma blir ledsen.”  

 

Skolsköterskornas upplevelse är att barn inte vill be om hjälp eller prata om sina egna 

problem med föräldrarna när föräldrarna har nog med sitt. Om föräldern är ensamstående 

upplevs risken för ökat ansvarstagande vara större. 

 

Att få vetskap om barnen 

För att komma i kontakt med barnen måste skolsköterskan få vetskap om att det finns ett 

barn med en allvarligt sjuk eller skadad förälder på skolan. Det händer att 

skolsköterskorna inte får vetskap om barn vilket resulterar i att de inte får den hjälp och 

stöttning som elevhälsan kan erbjuda. För skolsköterskorna är det inte av betydelse hur 

de får vetskap om barnen, det viktiga är att de får denna information. 

 

Att få information 

Skolsköterskorna beskriver att det i första hand är pedagogerna som får veta. Det kan vara 

att barnets förälder tagit kontakt eller att barnet själv har berättat. Ibland kan det vara att 

pedagogen uppmärksammat att barnet är förändrat. 

 

”…man kan märka att ett barn är väldigt drömmande och inte 

fungerar riktigt som innan, då gäller det att signalen kommer 
hit.” 
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När dessa signaler uppstår hos ett barn är det viktigt att skolsköterskan kontaktas av 

pedagogen så att de tillsammans kan ta reda på orsak till barnets förändrade beteende. 

Ibland händer det att föräldern eller barnet själv kontaktar skolsköterskan för att berätta. 

Det kan även vara att barnet söker för andra problem som till exempel huvudvärk eller 

ont i magen upprepade gånger, vilket kan vara en varningssignal. Det är då viktigt att som 

skolsköterska ta reda på om det finns bakomliggande orsaker till barnets symtom. 

Skolsköterskan träffar kontinuerligt alla barn på skolan för hälsosamtal. Vid dessa samtal 

kan det framkomma problem som att en förälder är allvarligt fysiskt sjuk eller skadad.  

 

Att inte få information 

Det finns ingen struktur för hur information om barn som har en allvarligt fysiskt sjuk 

eller skadad förälder når skolsköterskan. Skolsköterskornas erfarenhet är att det finns en 

förutfattad tro hos pedagoger och föräldrar att skolsköterskor får denna information direkt 

från hälso- och sjukvården eller att de har tillgång till hälso- och sjukvårdens journaler. 

Skolsköterskorna upplever att det finns barn som de inte kommer i kontakt med i tid men 

också barn som de aldrig får vetskap om. Ett annat hinder som gör att informationen inte 

når skolsköterskan kan vara att föräldern inte orkar eller inser vikten av att kontakta 

skolsköterskan. Det framkommer även att barn inte alltid själva får vetskap om förälderns 

sjukdom. Vilket kan bero på kulturen inom familjen. Skolsköterskorna upplever att det är 

dålig kommunikation mellan hälso- och sjukvården och elevhälsan.  

 

”…kommunikationsvägarna är inte bra och mest sorgliga, kan 

jag tycka är att inte sjukvården förstår vad skolhälsovård är för 

något egentligen.” 

 

Ingen av skolsköterskorna har fått vetskap om något barn via hälso- och sjukvården. Det 

som framför allt önskas av skolsköterskorna är en bättre kommunikation. Det innebär att 

skapa rutiner för kommunikation då en förälder är allvarligt sjuk eller skadad. Det 

framkommer att det finns ett formulär som håller på att utarbetas. Detta kommer vara ett 

verktyg för att fånga upp barn som har föräldrar som vårdas inom hälso- och sjukvården, 

vilket innebär att sjukvården automatiskt skall förmedla kontakt med skolsköterskan. 

Tystnadsplikten kan vara ett hinder för detta samarbete eftersom det kräver förälderns 

godkännande. Skolsköterskorna tror dock inte att det är vanligt att föräldrar motsätter sig 

detta. De hyser ett stort hopp om att formuläret skall säkerställa att alla barn kommer 

skolsköterskan till kännedom.  

 

Att finnas för barnen 

För att kunna finnas för barnen är det viktigt att skolsköterskan har god självkännedom. 

Genom erfarenhet skapas en viss trygghet hos skolsköterskan, vilket gör det lättare att 

förhålla sig professionell i sin yrkesroll. Skolsköterskan måste finnas tillgänglig för 

barnen, detta innebär att barnen behöver veta vilken hjälp som kan erbjudas. Det innebär 

även att barnen kan komma till skolsköterskan då behov uppstår.  
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Att ha god självkännedom 

Skolsköterskorna beskriver att arbetet med att möta barn till allvarligt fysiskt sjuk eller 

skadad förälder kan vara känslomässigt påfrestande. Det är lätt att relatera till sig själv 

och den egna familjen. Majoriteten av skolsköterskorna upplever dock att deras erfarenhet 

av att arbeta med barn och familjer ger dem trygghet i mötet med barn. För att kunna 

hjälpa barnet är det viktigt att inte vara för personligt involverad utan förhålla sig 

professionellt. 

 

”…jag känner ju så här att jag måste vara professionell och att 

inte vara för känsligt involverad.” 

 

Att ha god självkännedom och erfarenhet gör att skolsköterskorna vet hur de kan agera 

och hur de själva reagerar i olika situationer. De beskriver det viktigt att vara medveten 

om att de kanske inte kan förändra så mycket i barnets situation men att de kan bekräfta 

barnet, hålla sig till fakta och visa empati. 

 

Att bjuda in 

Som skolsköterska är det viktigt att berätta för barnet vad man har för uppgift och att man 

finns för samtal och stöd. För att öka förtroendet kan det vara av värde att berätta att man 

har tystnadsplikt. I arbetet med barn är det viktigt att ha en öppen dörr, att de kan komma 

till skolsköterskan när det känns tufft under skoldagen.  

 

”…jag talar alltid om att de [barnen]är välkomna när de vill.” 

 

Skolsköterskorna har erfarenheten av att inte alla barn har detta behov, men det är viktigt 

att barnen vet om att de är välkomna om de behöver. Det kan även vara så att behovet av 

stöd varierar över tid.   

 

Att stötta genom bearbetning 

Skolsköterskorna har i mötet med barnen olika uppgifter för att hjälpa och stötta dem. De 

upplever att den viktigaste uppgiften är att samtala och lyssna på barnen. Då barnet har 

svårt att uttrycka sig genom samtal kan skolsköterskan uppmuntra bearbetning på andra 

sätt. 

 

Att samtala och lyssna 

Den viktigaste uppgiften som samtliga skolsköterskor beskriver i mötet med barnen är att 

vara ett samtalsstöd. I detta nämns olika delar. Det kan handla om att barnet får berätta 

om sin situation och att skolsköterskan intar en lyssnande roll.  

 

”…man kan lyssna.....man kan lyssna höra deras berättelse 

alltså. Det tycker jag är det viktigaste, sedan kan man ju 

aldrig.....kan ju inte trösta på det viset men man kan ju ändå 

försöka lyssna och ta det liksom och försöka förstå.” 
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Det kan även handla om mer praktiska frågor där barnet behöver hjälp och råd, då kan 

skolsköterskan hjälpa barnet genom att bolla tankar. Det kan slutligen handla om att 

barnet har frågor om förälderns tillstånd vilket innebär att skolsköterskan får förhålla sig 

mer till fakta. Om det finns en önskan från barn och föräldrar kan skolsköterskan 

dessutom hjälpa barnet att lyfta barnets situation i klassen, i syfte att få ett naturligt samtal 

med barnets vänner.  

 

Att låta barnen bearbeta tankar och känslor på andra sätt 

Barn har inte alltid lätt att uttrycka sig i ord. Enligt skolsköterskorna kan ett annat sätt 

vara att få uttrycka sig genom att rita och måla.  

 

”…ibland kanske det är lättare för dom att uttrycka sig genom att 

ha möjligheten att rita, då kanske framför allt mindre barn.” 

 

Ett annat sätt kan vara att genom litteratur bearbeta och få svar på eventuella frågor. Då 

det gäller äldre barn kan datorn vara ett verktyg för bearbetning. Skolsköterskorna 

beskriver att de kan hjälpa till genom att hänvisa till bra webbsidor.  

 

Att samverka 

För att på ett optimalt sätt kunna stötta barn som har en allvarligt fysiskt sjuk eller skadad 

förälder behövs samverkan. För skolsköterskan handlar det om att samverka med 

föräldrar och andra professioner inom skolan. 

 

Att samarbeta med föräldrar 

För att kunna hjälpa ett barn är det viktigt att ha ett samarbete med föräldrarna, detta för 

att kunna stötta barnet tillsammans. I de fall då föräldern inte tagit kontakt med 

skolsköterskan kan det vara av värde att skolsköterskan tar den kontakten. Ofta kan 

kontakten underlätta för föräldrarna. Skolsköterskorna upplever dessutom att föräldrarna 

ofta visar tacksamhet när de blir kontaktade.   

 

”…tacksamhet faktiskt.....att det var någon från skolan som 

ringde och brydde sig.” 

 

Skolsköterskan kan även fungera som ett stöd för föräldrarna genom att bolla tankar och 

komma med råd kring barnet. 

 

Att samarbeta med andra professioner 

Skolsköterskorna betonar det goda samarbetet som ofta finns med kuratorer. 

Skolsköterskorna hänvisar till kuratorerna då ett barn har behov av mer djupgående 

samtal.  

 

”…jag har ibland hänvisat till kuratorn med samtal och så, med 

barn som behöver lite extra samtal och så.” 
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Kuratorerna tar även de samtal som planeras vara under längre tidsperiod. Det varierar 

hur ofta det finns kuratorer på de olika skolorna, ibland finns kuratorn endast tillgänglig 

någon dag i veckan. Skolsköterskorna önskar att kuratorn fanns mer tillgänglig. 

Ofta finns ett bra samarbete även med pedagoger. Ibland kan det vara pedagogen som 

barnet har mest förtroende för och väljer att anförtro sig till. Ett problem i detta samarbete 

som skolsköterskorna lyfter är att pedagoger strävar efter att barnet skall nå 

måluppfyllelse. Skolsköterskorna betonar att de har som mål att arbeta hälsofrämjande 

och förebyggande vilket kan skapa motsättningar i samarbetet.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativ ansats har använts till denna uppsats, vilket kan styrkas av Kvale och 

Brinkmann (2009, ss. 45-46) som beskriver att intervjuer kan ge empirisk kunskap om 

intervjupersonernas erfarenheter inom ett ämne. Urvalet av intervjupersoner gjordes för 

att fånga beskrivningar (Henricson & Billhult 2012, s. 134) av att möta barn som har en 

allvarligt fysiskt sjuk eller skadad förälder. För att få dessa beskrivningar valdes åtta 

sjuksköterskor med specialistutbildning inom elevhälsovård. Det är av värde att 

undersöka barn som närstående till allvarligt sjuk eller skadad förälder oavsett om 

diagnosen är av fysisk eller psykisk karaktär. Till denna uppsats valdes dock att begränsa 

syftet till allvarlig fysisk sjukdom eller skada då tiden var begränsad. Eftersom begreppet 

allvarlig är ett vagt begrepp har författarna diskuterat detta. Det som framkom under dessa 

diskussioner var att barnets subjektiva upplevelse av förälderns sjukdom är det som 

påverkar hur barnet mår och hanterar situationen. Författarna antog att det vanligtvis ändå 

handlar om tillstånd då föräldern kräver vård under längre tid, vilket innebär att 

tidsbegreppet har betydelse. Författarna anser att om förälderns sjukdom påverkar barnets 

vardag, får det betydelse för hur barnet mår och hur barnet upplever sin situation. Detta 

lyftes även med intervjupersonerna som då beskrev tillstånd som till exempel 

cancersjukdom, kroniska sjukdomar och trafikolyckor som exempel på tillstånd som kan 

påverka barnets välmående och situation. 

 

Då barn enligt barnkonventionen (Regeringen 2014) är varje människa under 18 år, valdes 

ingen begränsning av ålder på de barn som skolsköterskan skulle ha erfarenhet av att 

möta. Hade begränsning av ålder på barnen gjorts hade möjlighet att fånga erfarenheter 

av hur skolsköterskan bemöter barnen utifrån ålder samt skillnader utifrån barnets ålder 

kunnat erhållas. Författarna valde däremot att begränsa inklusionskriterierna till 

skolsköterskor som i sitt arbete träffat barn som närstående till allvarligt fysiskt sjuk eller 

skadad förälder. Vilket säkerställde att skolsköterskorna hade erfarenheter som svarade 

mot uppsatsens syfte. Detta gav möjlighet att fånga mer generella erfarenheter, vilket 

även beaktades vid val av intervjufrågor. Eftersom tiden för denna uppsats var begränsad 

valde författarna att begränsa intervjuerna till en kommun dessutom valdes att exkludera 

eventuella privata skolor. Det hade inneburit mer tid och mer arbete, att inkludera fler 

kommuner och privata skolor, genom att söka fler tillstånd av verksamhetschefer samt 

resväg för intervjuer. Resultatet hade dock kunnat visa på variation av erfarenheter utifrån 
olika organisationer. Viss variationsrikedom i urvalet erhölls genom att 

intervjupersonerna hade varierande ålder och yrkeslivserfarenhet. Samtliga 

skolsköterskor hade erfarenhet av att möta barn med allvarligt fysiskt sjuk eller skadad 
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förälder. Denna variation får området belyst utifrån olika erfarenheter (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012, ss. 196-197).  

 

Genom noggrann redovisning av urval, deltagare, datainsamling och analys har 

giltigheten och tillförlitligheten i denna uppsats stärkts, vilket Lundman & Hällgren 

Graneheim (2012, s. 199) betonar som viktiga steg i metodskrivandet. 

 

Intervjuer ger författaren en möjlighet att förstå intervjupersonens erfarenhet uttryckt med 

egna ord. Vid semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide men frågorna 

behöver nödvändigtvis inte tas i samma följd utan kan anpassas till det som kommer upp 

under intervjun (Danielsson 2012, ss. 165-167). Detta motiverar författarnas val av 

intervjumetod. Enligt Carlsson (2012, s. 45) bör dock frågorna prövas i förväg, för att 

säkerställa att de svarar mot syftet. Detta har författarna beaktat då den första intervjun 

ansågs som en provintervju. Det transkriberade materialet från denna intervju granskades 

av författarna gemensamt för att kontrollera att materialet svarade mot studiens syfte. 

Ingen förändring var nödvändig av intervjufrågorna. Alla intervjuer utom en genomfördes 

av författarna gemensamt, detta har ökat möjligheten att fånga upp intressanta och 

utmärkande delar. Förhoppningen var dessutom att författarna kunde lära av varandra 

genom att lyssna och ta del av varandras intervjuteknik, vilket har förbättrat 

intervjutekniken efterhand. Författarna var dock medvetna om risker med att intervjua 

tillsammans då det kan leda till maktobalans. Författarna antog att denna risk var liten då 

samtliga skolsköterskor godkände detta innan intervjun påbörjades. Möjligheten att fatta 

rätt beslut i denna situation kan styrkas av autonomiprincipen där det framkommer att 

människan skall betraktas som självbestämmande och kompetent att fatta egna beslut 

(Kjellström 2012, s. 72).  

 

Under analysen har författarna läst igenom samtliga intervjuer var och en för sig och 

sedan genomfört stora delar av analysarbetet gemensamt. Författarna har dessutom i varje 

steg under analysarbetet reflekterat och diskuterat över olika abstraktionsnivåer och 

tolkningsmöjligheter utifrån det transkriberade materialet. Detta har gjort koder och 

kategorier mer konsekventa (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198).  

 

Genom att författarna varit medvetna och kontinuerligt diskuterat risken att förförståelsen 

kan påverka datainsamling, dataanalys och resultat har tillförlitligheten i resultatet ökats. 

Att ha en förförståelse handlar om den bild författaren har av fenomenet som ska studeras 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 197). Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 

156) kan det innebära att försöka hålla tillbaka den egna förförståelsen för att öppna och 

lyssna till individens erfarenheter och livsvärld. Det har under arbetet med uppsatsen till 

exempel inneburit att vara vaksam då skolsköterskornas erfarenheter stämt överens med 

eller skiljt sig från författarnas förförståelse, att då inte överdriva eller nedtona dessa. Vid 

en kvalitativ studie är författarens delaktighet given. Detta genom att i samspelet under 

intervjuerna vara medskapare av texten, vilket i förlängningen innebär att resultatet av 

den här typen av studie inte kan ses som oberoende av författarna (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, s. 199). Även möjligheten att påverka intervjuerna har författarna 

diskuterat och på det sättet medvetandegjort vid val av frågor samt inför intervjuerna.  

Noggranna överväganden av nytta och eventuella risker har genomförts i enlighet med de 

etiska principerna. Nyttan med studien kan vara den kunskap som framkommit vilken 

syftar till en förbättring för barn som har en allvarligt fysisk sjuk eller skadad förälder. 
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Eftersom inga personuppgifter redovisas i uppsatsen kunde konfidentialitet erbjudas. 

Information och samtycke har beaktats, deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas om 

så önskades utan att anledning behövdes anges. Utifrån detta ansågs risker för 

intervjupersonerna som små. Detta styrks av lagstiftningen som betonar vikten av dessa 

aspekter (SFS 2003:460). 

 

Resultatdiskussion 

Två huvudfynd framkommer i resultatet. Det mest centrala är att få vetskap om barnen. 

Det är av avgörande betydelse eftersom det är en förutsättning att få veta om det finns 

barn på en skola som har en allvarligt fysiskt sjuk eller skadad förälder. Detta för att få 

möjlighet att kunna erbjuda hjälp. Skolsköterskorna beskriver även vad de kan erbjuda 

för stöd och hjälp när de möter barnen. Vilket framför allt är att lyssna och samtala.  

 

Att få veta är en förutsättning 

Skolsköterskorna i denna uppsats uttrycker en frustration över att de inte alltid får vetskap 

om de barn som har en allvarligt sjuk eller skadad förälder. Detta gör att de inte har 

möjlighet att erbjuda alla barn hjälp, vilket är ett stort problem som skolsköterskorna 

lyfter. Deras erfarenhet är att det är viktigt att ha möjlighet att kunna erbjuda barnen hjälp. 

De beskriver att det finns barn som de aldrig får vetskap om. De beskriver även att de 

ibland får vetskap sent vilket innebär att barnet kanske uppmärksammas genom ett 

förändrat beteende. Sieh, Visser-Meily, Oort och Meijer (2012, ss. 464-465) beskriver att 

det är viktigt att uppmärksamma tidiga signaler hos barn för att kunna förebygga 

beteendeproblem. Enligt Dehlin och Mårtensson (2009, s. 17) söker inte alltid barnet själv 

stöd om de mår dåligt, vilket betonar vikten av någon annan uppmärksammar barnet. 

Eftersom skolsköterskan är den person som arbetar hälsofrämjande och förebyggande 

med målet att skapa en bra lärandesituation (Socialstyrelsen 2014, s. 47) är det viktigt att 

skolsköterskan får vetskap om att det föreligger något problem i barnets närhet. Vikten 

av att beakta barn till allvarligt fysiskt sjuk eller skadad förälder styrks av Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Skollagen (SFS 2010:800) som uttryckligen säger att 

hälso- och sjukvårdspersonal skall hjälpa barn som närstående. Skolsköterskorna 

beskriver även att de kan få vetskap om barnet har någon form av problem genom att 

barnet återkommande söker för diffusa symtom, som till exempel ont i magen. Detta 

styrks av Leaver (2014, s. 297-299) som beskriver samma problematik och att det är 

viktigt att tidigt ta reda på om det finns bakomliggande orsaker till symtomen, för att 

kunna erbjuda barnet rätt hjälp i tidigt skede.  

 

Ett sätt att säkerställa att så många barn som möjligt får den hjälp som de har laglig rätt 

till är att hälso- och sjukvården tar reda på om deras patienter har barn. Enligt 

skolsköterskorna är detta ett bra sätt för att få vetskap om barn som har en förälder med 

allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Enligt Sutter och Reid (2012, ss. 1363-1364) kan 

sjukvårdspersonal som vårdar allvarligt sjuk förälder känna sig osäkra och dåligt 

förberedda på att samtala med föräldrarna om deras barn. För att kunna möta de behov 

som familjen har i denna situation rekommenderas till exempel att kontakt tas med 
elevhälsovården. Detta kan relateras till skolsköterskorna i denna uppsats som beskriver 

att de genom sin erfarenhet känner sig trygga vid svåra samtal med barn. Denna samlade 

kunskap motiverar vikten av det formulär som nu utarbetas. Skolsköterskorna hoppas på 
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att detta leder till att de kontaktas av hälso- och sjukvården då en förälder är allvarligt 

sjuk eller skadad. För att säkerställa att inte tystnadsplikten bryts måste 

sjukvårdspersonalen få förälderns godkännande att ta kontakt med elevhälsan. 

Skolsköterskorna tror inte att tystnadsplikten kommer utgöra ett hinder utan de upplever 

att föräldrarna ofta uttrycker tacksamhet över samarbete runt barnen. Detta styrks av 

Semple och McCance (2010, ss. 115-117) som beskriver att föräldrar ofta saknar 

professionellt samarbete och stöd i sitt föräldraskap då de drabbats av allvarlig fysisk 

sjukdom. Skolsköterskorna beskriver dessutom att det förekommer att barn inte själva får 

information om förälderns tillstånd. Detta kan enligt Semple och McCance (2010, ss. 115-

117) bero på såväl osäkerhet hos föräldrar som på kulturen inom familjen och hur de 

kommunicerar med varandra. Smith och Firmin (2009, s. 158) beskriver de utmaningar 

som skolsköterskan kan ställas inför för att kunna lyckas med hälsofrämjande och 

förebyggande åtgärder. En av de utmaningar som beskrivs är att kunna förstå kulturen 

inom familjen. Detta för att kunna utveckla en positiv relation till barnet och familjen som 

är grunden för en bra kommunikation. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 154-155) 

beskriver att med livsvärlden som grund i vårdandet krävs ett öppet och följsamt 

förhållningssätt där individens värld ses och bejakas, där individens ”levda” erfarenheter 

och kanske komplexa verklighet uppmärksammas. Hur mycket av var och ens livsvärld 

som har särskilt värde för vårdandet går aldrig på förhand att säga utan avgörs av varje 

situation. För att inte riskera att väsentliga innebörder tappas måste varje individ mötas 

med öppenhet och följsamhet, så att livsvärlden kan visa sig.  

 

Vad skolsköterskan kan erbjuda barnen 

Skolsköterskornas erfarenhet av att möta barn som har en allvarligt fysiskt sjuk eller 

skadad förälder är att de kan hjälpa och stötta genom att lyssna och genom att vara ett 

samtalsstöd. Vikten av samtalsstöd beskrivs av Bjorgvinsdottir och Halldorsdottir (2014, 

ss. 40-44) där det framkommer att barn kan känna sig oinformerade, exkluderade och att 

barn som har allvarligt sjuk förälder ofta inte får professionellt stöd. Ofta finns en önskan 

om samtalsstöd. Karlsson, Andersson och Hedman Ahlström (2013, s. 701) beskriver att 

barnets börda kan lättas genom att få prata med någon som förstår och att få möjlighet 

dela tankar med någon. Sorg och oro kan då bli lättare att hantera.  Dahlberg och Segesten 

(2010, s. 152) beskriver hur individen kan förlorar sig själv när deras livsvärld och deras 

känslor inte bejakas av vårdpersonal. Detta kan leda till en känsla av ensamhet när ingen 

stannar upp och lyssnar. Även Karlsson, Andersson och Hedman Ahlström (2013, s. 701) 

beskriver ensamhet. Denna ensamhet kan finnas trots närhet till familj och vänner då 

ingen uppmärksammar barnets problem och vågar prata om förälderns sjukdom eller 

barnets känslor. Vikten av samtal kan styrkas Dahlberg och Segesten (2010, ss. 200-203) 

som beskriver att en del av vårdandet i allmänhet och en vårdande relation i synnerhet är 

samtalet. Det vårdande samtalet ligger, liksom den vårdande relationen, på vårdarens 

ansvar, även om vi måste vara medvetna om att båda parter bidrar till att påverka 

samtalets utveckling. En form av vårdande samtal är när samtal är en uttrycklig del av 

vårdandet, det vill säga att det är tänkt att stödja och stärka hälsa och välbefinnande. 

Skolsköterskorna beskriver att de genom samtal ibland får vara bollplank och att de ofta 

får förhålla sig till fakta om förälderns sjukdom eller skada. Bjorgvinsdottir och 

Halldorsdottir (2014, s. 41) beskriver att barn önskar att få information om förälderns 

tillstånd. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 84-85) handlar känslan av kontroll om 

att kunna förstå till exempel sjukdom, symtom, hur farlig sjukdomen är och den vård som 
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krävs. Kontroll erhålls även genom vetskapen att hjälp och stöttning finns till hands när 

det behövs. Denna kontroll över situationen kan innebära att en viss känsla av trygghet 

nås. Enligt Sutter och Reid (2012, ss. 1363-1364) kan känsliga samtal runt sjukdomar och 

döden med barn utifrån olika åldrar upplevas svåra av vårdpersonal, ofta önskas mer 

utbildning kring dessa samtal. Detta var inget som framkom i denna uppsats. 

Skolsköterskorna upplevde att de hade erfarenhet som gav dem trygghet i samtalen. 

 

Vidare forskning 

Att undersöka vilka erfarenheter skolsköterskor har av att möta barn till allvarligt fysiskt 

sjuk förälder är av betydelse både för den enskilde individen och samhället. Det behövs 

mer kunskap, därför kan det även vara av värde att undersöka; skolsköterskans erfarenhet 

av att möta barn som har en förälder med allvarlig psykisk sjukdom eller 

funktionsnedsättning, hur barn upplever elevhälsan då en förälder är allvarligt sjuk eller 

skadad, hälso- och sjukvårdens upplevelse av samarbete med elevhälsan då en förälder är 

allvarligt sjuk eller skadad, hur föräldrar upplever samarbetet med elevhälsan/hälso- och 

sjukvården, om och hur skolsköterskans erfarenheter och samtal med barn som närstående 

skiljer sig utifrån barnets ålder och mognad, hur skolsköterskan upplever samtal med barn 

som har allvarligt sjuk eller skadad förälder, skillnader/likheter mellan olika kommuner 

samt skillnader/likheter mellan kommunal och privat skolverksamhet. 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet av denna uppsats kan vara till hjälp för att öka kvalitén på omhändertagandet 

av barn då en förälder är allvarligt sjuk eller skadad. Förhoppningen är att alla barn skall 

kunna erbjudas den hjälp och det stöd som barnet har laglig rätt till. Resultatet visar på 

olika handlingar som skulle kunna utföras i den kliniska vardagen:  

 

 Att belysa skolsköterskors erfarenhet av att möta och arbeta med barn som 
har en allvarligt fysiskt sjuk eller skadad förälder i andra sammanhang för 

att öka medvetenheten. 

 

 Att utforma strategier så att barn som närstående snabbt identifieras och 

fångas upp. 

 

 Att utforma nya strategier för ett bättre omhändertagande av barn inom 
elevhälsan då en förälder är allvarligt sjuk eller skadad, där till exempel 

samverkan med föräldrar tas upp.  

 

 Att utarbeta riktlinjer för bättre samverkan och kommunikation mellan 
vårdgivare. 

 

 Att genom diskussioner mellan skolsköterskor, pedagoger och chefer 

förbättra samverkan och öka medvetenheten om att barn till allvarligt sjuk 

förälder kan ha behov av stöd från elevhälsan.  
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Slutsats 

Resultatet i denna uppsats visar att det finns en vilja att kunna möta och vårda men att 

inte alltid förutsättning finns. Det visar på hur viktigt det är att skolsköterskorna får 

vetskap. Skolsköterskornas erfarenhet är att de kan hjälpa och stötta barn vars förälder 

drabbats av allvarlig fysisk sjukdom eller skada genom att lyssna och vara samtalsstöd. 

Resultatet visar även på olika möjligheter och hinder för att kunna erbjuda hjälp till 

barnen. Genom att se och försöka förstå individens värld så som barnet upplever den kan 

skolsköterskan ge individanpassat stöd. Det framkom att skolsköterskorna inte alltid får 

vetskap eller får vetskap sent. Barnet kan då ha hunnit utveckla såväl emotionella problem 

som beteendeproblem. Här menar skolsköterskorna att det är viktigt med en bra 

kommunikation med hälso- och sjukvården, olika professioner inom skolan men också 

en kommunikation med föräldrarna. Detta i syfte att hjälpa och stötta barnet så långt det 

är möjligt. Resultatet från denna uppsats skulle kunna ligga till grund för ett bättre 

omhändertagande av barn som närstående utifrån de unika behov som varje barn har. 

Vilket skulle kunna resultera i ett minskat lidande hos barnen. 
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Bilaga 1                                                                

 
Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling 

 

Vi är två sjuksköterskor, Maria Arnesson och Johanna Lundell, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 

Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 

nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 

erfarenheter skolsköterskor inom skolhälsovården har av att möta barn som har en 

förälder med allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta 

intresserade skolsköterskor till vår studie. Förhoppningen är att hitta åtta skolsköterskor 

inom skolhälsovården inom X-kommun totalt.  

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka vilka erfarenheter skolsköterskor inom 

svensk skolhälsovård har av att uppmärksamma barn som har en förälder med allvarlig 

fysisk sjukdom eller skada. Forskning visar att barn som närstående har ett stort behov 

av stöd och information. Studier visar att de ofta mår dåligt och att de kan känna sig 

otrygga. Detta kan påverka barnen senare i livet. Forskning har även visat att föräldrar 

många gånger har svårt att stötta och kommunicera med sina barn. Det kan bero på 

bristande energi, rädsla, osäkerhet men det kan även bero på att föräldrarna vill skydda 

sina barn. Det finns begränsat med studier som beskriver hur vårdpersonal kan hjälpa 

barnen och deras familjer. Fyra landsting deltar i ett projekt, Barn som anhöriga, som 

finansieras av Socialstyrelsen. Syftet med projektet är att stärka barns rätt till 

information, råd och stöd i deras roll som anhöriga. Vi har fått förmånen att skriva vår 

magisteruppsats inom detta projekt.  

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 

halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer 

med skolsköterskor inom skolhälsovård. Vi vänder oss till skolsköterskor som arbetat 

minst 1 år på sin nuvarande arbetsplats och som i arbetet träffat barn som anhöriga. 

Intervjuerna kommer ske sensommar 2014, under v. 35 – 36 och kan gärna ske på 

arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 

60 minuter. Det är frivilligt att medverka i studien och medverkan kan när som helst 

avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till 

deltagarna vid publiceringen. 

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

E-mail skickar bifogat brev och en förfrågan om intresse av deltagande i vår studie till 

skolsköterskor inom X-kommun. Vi vore tacksamma om du via E-mail kan meddela oss 

senast v. 27 om deltagande. När semestrarna sedan är över kontaktar vi åter dig, v. 34, 

vår förhoppning är då att du har några namn på skolsköterskor som vill medverka i vår 

studie. Bifogat formulär om godkännande kan skickas till angiven adress så snart som 

möjligt.  



 

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare; Susanna Knutsson, Universitetslektor, Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås, E-mail: xxxxx, Tel: xxxxx    

 

Med vänlig hälsning 

Maria Arnesson   Johanna Lundell    

xxxxx               xxxxx    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Maria Arnesson och Johanna 

Lundell genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

X-stad/2014 

 

_______________________________ 

Namn 

Titel/Verksamhet/Ort 

 

 



 

     Bilaga 2                                                            

 
Till skolsköterskor inom skolhälsovård 
 

Vi är två sjuksköterskor, Maria Arnesson och Johanna Lundell, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 

Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 

nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 

erfarenheter skolsköterskor inom skolhälsovården har av att möta barn som har en 

förälder med allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Vi skulle uppskatta om du vill delta i 

vår studie. Förhoppningen är att åtta skolsköterskor inom skolhälsovården i X-kommun 

vill delta.  

Det finns begränsat med studier som beskriver hur vårdpersonal kan hjälpa barnen och 

deras familjer. Fyra landsting deltar i ett projekt, Barn som anhöriga, som finansieras av 

Socialstyrelsen. Syftet med projektet är att stärka barns rätt till information, råd och stöd 

i deras roll som anhöriga. Vi har fått förmånen att skriva vår magisteruppsats inom detta 

projekt.  

Datainsamlingen kommer att genomföras med bandade, öppna intervjuer med 

skolsköterskor inom skolhälsovård och data kommer att analyseras med en kvalitativ 

innehållsanalys. Vi vänder oss till skolsköterskor som arbetat minst 1 år på sin 

nuvarande arbetsplats och som i sitt arbete träffat barn som anhöriga. Intervjuerna 

kommer ske sensommar 2014, under v. 35-36 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller 

enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter. Det är 

frivilligt att medverka i studien och deltagandet kan när som helst avbrytas utan 

förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid 

publiceringen. 

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare; Susanne Knutsson, Universitetslektor, Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås, E-mail: xxxxx, Tel: xxxxx. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Maria Arnesson   Johanna Lundell    

xxxxx               xxxxx   

    

 

 

 



 

Samtycke 

Undertecknad godkänner härmed att Maria Arnesson och Johanna Lundell genomför 

intervju inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

X-stad/2014 

 

_______________________________ 

Namn 

Titel/Verksamhet/Ort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

 

 

 

 

Syfte: 

Att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med barn som har en förälder med 

allvarlig fysiskt sjukdom eller skada. 

 

Inledande fråga: 

- Berätta om arbetet i skolan runt barn som har en allvarligt fysiskt sjuk eller 

skadad förälder. 

 

Följdfrågor: 

- Vem 

- Hur 

- Varför 

- Utveckla 

- Förtydliga 

- Berätta mer 

- Hur tänker du då….. 

 

Underfrågor: 

- Träffar du många av barnen?  

- Hur arbetar du som skolsköterska? Hur fångar man upp barnen? 

- Hur känns det i dessa situationer? 

- Vad ger du för information?  

- Vad ger du för råd och stöd? 

- Hur fungerar samarbete mellan olika professioner? 

- Hur tror du att arbetet med barnen kan utvecklas ytterligare? 

 

Jag har inga fler frågor, har något mer som du vill ta upp innan vi avslutar intervjun? 

 

 


