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Abstrakt   

Bakgrund: Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar och utgör ett växande 

folkhälsoproblem. Skolsköterskans främsta uppgift är att främja fysisk hälsa och förebygga 

psykisk ohälsa. För detta arbete är skolan en viktig arena.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa skolsköterskans erfarenheter av att förebygga och 

tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn i årskurs F-9. 

Metod: Kvalitativ metod användes och tio semistrukturerade intervjuer genomfördes. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Intervjuerna analyserades utifrån 

kvalitativ innehållsanalys och kategorier och underkategorier skapades.  

Resultat: Analysen resulterade i två kategorier och nio underkategorier. Kategorierna är; 

Goda förutsättningar för skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa som innefattar 

underkategorierna Betydelsen av samtal, Vikten av att skapa förtroende och goda relationer, 

Att iaktta tidiga tecken, Fungerande samarbete underlättar samt Att erhålla och erbjuda stöd 

och Hinder för skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa som innefattar underkategorierna 

Brist på tid och resurser, Bristande samarbete, Brist på kunskap och erfarenhet samt Brist på 

stöd. 

Slutsats: Skolsköterskan är i arbetet med psykisk ohälsa en viktig resurs. Att arbeta med 

psykisk ohälsa ställer stora krav på skolsköterskans kunskaper och erfarenheter samt förmåga 

att kunna anpassa sig efter barnets individuella behov. Mycket talar för att Joyce Travelbee´s 

teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter kan implementeras i skolsköterskans arbete 

med psykisk ohälsa. 

Nyckelord: Skolsköterska, Psykisk ohälsa, Barn årskurs F-9, Omvårdnad, Travelbee. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

Background: Mental ill-health among children and adolescents are increasing and are a 

growing public health problem. The schoolnurses primary task is to promote physical health 

and prevent mental ill-health. For this work, the school is an important arena.  

Aim: The aim of the study was to illuminate school-nurses´experiences of prevention and 

early detection of mental ill-health among schoolchildren in grades F-9.  

Method: Qualitative method was used and ten semi-structured interviews were conducted. 

The interviews were recorded and transcribed verbatim. The interviews were analyzed using 

qualitative content analysis and categories and subcategories were created.  

Results: The analysis resulted in two categories and nine subcategories. The categories are; 

Good conditions for the school nurse´s work with mental health which includes the 

subcategories The meaning of the dialogue, The importance of creating confidence and good 

relations, To observe early signs, Effective collaboration facilitates and To obtain and offer 

support and Barriers to the school nurse´s work with mental health which includes the 

subcategories Lack of time and resources, Lack of collaboration, Lack of knowledge and 

experience and Lack of support. 

Conclusion: The school nurse is at work with mental ill-health a vital resource. Working with 

mental ill-health places great demands on the schoolnurse´s knowledge and experience and 

the ability to adapt to the child´s individual needs. Much indicates that Joyce Travelbees 

theory of interpersonal aspects of nursing can be implemented in the schoolnurse´s work with 

mental ill-health. 

Keywords: School-nurse, Mental ill-health, Children grades F-9, Nursing, Travelbee. 
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1.Introduktion  
 

1.1 Hälsa och psykisk hälsa 

World Health Organization (WHO) definierar hälsa som; ”Health is a state of complete 

physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity” 

(World Health Organization 1948). Psykisk hälsa ses som en central del i definitionen hälsa 

och vidare menas att psykisk hälsa är nödvändigt för att uppnå en god hälsa (World Health 

Organization 2013). World Health Organization (WHO) definierar psykisk hälsa som ”A state 

of complete physical, mental and social wellbeing, and not merely the absence of disease” 

(World Health Organization 2016a). Det övergripande målet för en god psykisk hälsa för hela 

befolkningen är att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa, minska dödlighet, 

sjuklighet och funktionshinder samt att ge god vård och goda förutsättningar för återhämtning. 

I arbetet mot psykisk ohälsa anges fyra viktiga mål; effektivare ledning och styrning i arbetet 

mot psykisk hälsa, integrera arbetet med psykisk hälsa i samhället, utforma och genomföra 

strategier för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa samt utökad information 

och forskning inom området (World Health Organization 2013).   

 

1.2 Psykisk ohälsa bland barn och unga 

Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett stort begrepp som innefattar både lindriga psykiska 

besvär, såsom varierande grad av oro, ångest och nedstämdhet, samt mer allvarlig psykisk 

sjukdom, såsom depression eller schizofreni (Socialstyrelsen 2013). Psykisk ohälsa bland 

barn och unga innefattar alla oönskade psykiska symtom vilka ökar risken för psykisk 

sjukdom. Vanliga symtom på psykisk ohälsa är nedstämdhet, oro, koncentrationssvårigheter, 

trötthet eller sömnsvårigheter men kan också visa sig som psykosomatiska symtom såsom 

magont och huvudvärk eller beteendeproblem såsom bråkighet eller överaktivitet 

(Socialstyrelsen 2014).  

 

Globalt sett lider 10-20% av barn och ungdomar av någon form av psykisk ohälsa (World 

Health Organization 2016b) men mörkertalet är stort (McDougall 2011). Prevalensen för 

psykisk ohälsa bland svenska barn och unga är mellan 4 och 40%. Förekomsten av psykisk 

ohälsa har ökat de senaste 25-30 åren (Bremberg och Dalman 2015) och utgör ett växande 

folkhälsoproblem (Socialstyrelsen 2013). Den stigande trenden ses tydligast bland flickor 
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medan den stigande trenden är mindre tydlig bland pojkar (Bremberg och Dalman 2015). 

Även sjukhusvistelser för vård av depression och ångest har ökat (Statens offentliga 

utredningar 2006:77). Bland svenska barn och unga är både psykiska och psykosomatiska 

symtom vanligare bland flickor än bland pojkar. Dessa symtom har även visat sig vara 

vanligare bland barn till föräldrar med lägre utbildning jämfört med barn till föräldrar med 

högre utbildning (Bremberg och Dalman 2015). Könsskillnader ses även i typ av symtom då 

flickor oftare har inåtvända psykiska symtom, såsom oro, ångest, depression och 

psykosomatiska symtom, medan pojkar oftare har utåtvända symtom, såsom hyperaktivitet, 

beteendestörningar och koncentrationssvårigheter (Regeringens Proposition 2002/03:35). 

Könsskillnad ses även i en studie från Finland där resultatet bland annat visar att det, 

framförallt bland flickor, har skett en ökning av antalet som söker psykiatrisk vård (Sourander 

et al. 2004).  

 

Psykisk ohälsa innebär ett lidande för det drabbade barnet. Psykisk ohälsa kan även på sikt få 

allvarliga konsekvenser såsom svårigheter att klara skolarbetet, etablera sig i samhället och på 

arbetsmarknaden samt svårigheter att skapa relationer vilket kan komma att utgöra ett 

växande samhällsproblem. Det finns även ett samband mellan barn och ungas psykiska ohälsa 

och senare utveckling av psykisk sjukdom och ökad suicidrisk (Socialstyrelsen 2013). Psykisk 

ohälsa är även en viktig riskfaktor för suicid vilket globalt sett är den andra vanligaste 

dödsorsaken bland unga (World Health Organization 2013).  

 

För att förhindra att den psykiska ohälsan hos barn och unga blir långvarig och 

handikappande är det viktigt med tidig upptäckt för att i tidigt skede kunna ställa diagnos och 

sätta in behandling eller andra insatser (Socialstyrelsen 2013). Eftersom upp till 50 % av den 

psykiska ohälsan bland vuxna börjar redan före 14 års ålder är barn- och ungdomsåren en 

särskilt viktig tid att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Genom tidiga 

insatser kan man således även förhindra utvecklingen av psykisk ohälsa bland vuxna (World 

Health Organization 2013).  

 

1.2.1 Frisk- och riskfaktorer och psykisk ohälsa 

Enligt Socialstyrelsen (2013) är orsaken till att psykisk ohälsa bland barn och unga ökar ännu 

oklar men orsaker som diskuteras är stress, ökade krav i skolan och en ökad individualisering 

i samhället (Socialstyrelsen 2013). Frisk- och riskfaktorer är centrala begrepp när man talar 

om utvecklingen av barns psykiska ohälsa. Flertalet faktorer har betydelse för att förhindra att 
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barn utvecklar psykisk ohälsa, dessa kallas friskfaktorer. Exempel på friskfaktorer är trygga 

familjeförhållanden, ett gott socialt nätverk och möjligheten att påverka sin egen tillvaro. 

Motsatsen till friskfaktorer är riskfaktorer vilka ökar risken att utveckla psykisk ohälsa. 

Exempel på riskfaktorer är ärftlighet, långvarig stress, låg socioekonomisk status och otrygga 

familjeförhållanden (Andershed och Andershed 2015). Utvecklingen av psykisk ohälsa bland 

barn och unga påverkas även av faktorer såsom kön och ålder (McDougall 2011) samt av den 

närmiljö de lever i (Socialstyrelsen 2014). Genom att känna till vilka faktorer som kan leda 

till psykisk ohälsa kan antalet riskfaktorer minskas och antalet friskfaktorer stärkas mot målet 

att förebygga psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2014).  

 

1.3 Elevhälsan 

Enligt Skollagen (2010:800) ska elevhälsan i första hand verka hälsofrämjande, förebyggande 

samt stödja elevers utveckling mot utbildningens mål men kan också vid behov komma att 

utföra enklare sjukvårdsinsatser. Elevhälsa ska finnas för samtliga elever i skolan och ska 

bestå av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk 

kompetens. Elevhälsan ska i grundskolan erbjuda minst tre hälsobesök (Svensk 

Författningssamling 2010:800).  

 

1.3.1 Skolsköterskans roll inom elevhälsan  

Skolsköterskans främsta uppgift är att främja fysisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. För 

detta arbete är skolan en viktig arena. Dock saknas evidensbaserade effektiva metoder för att 

förebygga psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2014). Skolsköterskan ska, utifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet, självständigt kunna bedöma, planera, genomföra och utvärdera 

nödvändiga insatser för att främja fysisk, psykisk och social hälsa (Riksföreningen för 

skolsköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening 2016). I en studie av Rosvall och Nilsson 

(2016) rekommenderas, för skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa, ett förbättrat 

samarbete mellan skolsköterskan och lärare, specialpedagoger samt övrig skolpersonal. Enligt 

Socialstyrelsen (2014) är även samarbete med elever, vårdnadshavare, hälso- och sjukvård 

och socialtjänst viktiga förutsättningar för skolsköterskans arbete inom elevhälsan. 

 

1.3.2 Skolsköterskans hälsoundersökning 

Hälsoundersökning är ett av skolsköterskans huvudsakliga ansvarsområden (Riksföreningen 

för skolsköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening 2016). Hälsoundersökningen har en 
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hälsoövervakande och hälsofrämjande funktion och syftar till att upptäcka 

funktionssvårigheter, sjukdom eller andra hälsoproblem. Vid dessa återkommande besök finns 

goda möjligheter för skolsköterskan att uppmärksamma elevers psykiska hälsa, om eleven har 

svårigheter i hemmet eller om det finns något hen oroar sig för. Det är dock en utmaning för 

skolsköterskan att uppmärksamma avvikande symtom eller beteenden som kan vara tecken på 

psykisk ohälsa. I mötet med eleven är det därför viktigt att skolsköterskan försöker skapa sig 

en bred förståelse av elevens situation och identifiera frisk- och riskfaktorer, både i skolan och 

hemmiljön (Socialstyrelsen 2014).  

 

I hälsoundersökningen ingår även hälsosamtal som syftar till att främja hälsa och förebygga 

ohälsa och där eleven ges möjlighet att tala om sin hälsa (Socialstyrelsen 2014). Golsäter 

(2012) skriver att det är en utmaning för skolsköterskan att anpassa hälsosamtalet utifrån 

elevens enskilda behov. Genom dialog med eleven och/eller dennes vårdnadshavare kan en 

förtroendefull relation utvecklas (Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk 

Sjuksköterskeförening 2016). Denna relation kan vara av stor betydelse för att eleven 

och/eller vårdnadshavare ska söka upp skolsköterskan spontant vid eventuella frågor och/eller 

problem (Socialstyrelsen 2014).  

 

1.3.3. Skolsköterskans erfarenheter av arbete med psykisk ohälsa  
En studie av Haddad, Butler och Tylee (2010) visar att skolsköterskan i sitt dagliga arbete 

möter ett stort antal barn med psykisk ohälsa och spelar därför en viktig roll vad gäller att 

upptäcka och hjälpa barnet att hantera sin psykiska ohälsa. För att underlätta skolsköterskans 

arbete med psykisk ohälsa efterfrågas mer utbildning och stöd. Resultatet från samma studie 

visar att 55 % av skolsköterskorna ansåg att arbetet med psykisk ohälsa upptog mer än en 

fjärdedel av deras arbetstid medan 23 % ansåg att arbetet med psykisk ohälsa upptog mer än 

hälften av arbetstiden. I en studie av Clausson, Köhler och Berg (2008) framgår att 

skolsköterskan vanligen använder hälsoundersökningar och hälsosamtal för att bedöma 

barnens fysiska hälsa medan spontanbesök används för att bedöma den psykiska hälsan. 

Leaver (2013) påvisar i en studie att barn som ofta uppsöker skolsköterskan har en lägre grad 

av välbefinnande och forskarna konkluderar att det är viktigt att skolsköterskor känner till och 

överväger detta när de ska bedöma behovet hos ett barn som söker ofta för oklara symtom och 

där de vid bedömningen inte kan finna något specifikt. I en studie av Clausson, Berg och 

Janlöv (2015) framkommer att skolsköterskan i sitt arbete använder sig av sin intuitiva 

förmåga för att upptäcka ett barn med psykisk ohälsa men de uttryckte ändå en viss osäkerhet 
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över sin egen förmåga. För att stärka skolsköterskorna i att våga lita på sin egen intuitiva 

förmåga söker de stöd hos kollegor och andra professioner. 

 

1.4 Problemformulering 

Med anledning av den ökade förekomsten av psykisk ohälsa bland barn och unga finner 

Socialstyrelsen det angeläget att prioritera barn och ungas hälsa och välbefinnande samt att 

uppmärksamma den psykiska ohälsan (Socialstyrelsen 2014). För att främja tidig upptäckt av 

psykisk ohälsa är det viktigt att utveckla den vård som är nära barnets livsmiljö (Sourander et 

al. 2004). Enligt McDougall (2011) är det uppenbart att om ingenting görs för att bryta den 

negativa utvecklingen kommer många av dagens barn växa upp till vuxna med långvarig 

psykisk ohälsa. Socialstyrelsen (2014) finner det särskilt angeläget att elevhälsans resurser 

och kompetens tillvaratas på bästa sätt i syfte att främja hälsa, förebygga ohälsa och tidigt 

upptäcka tecken på psykisk ohälsa. Att tidigt upptäcka psykisk ohälsa kan även ha betydelse 

för den fortsatta hälsan och utvecklingen samt kan även på sikt minska kostnader för 

samhället (Socialstyrelsen 2014). Skolsköterskan är i en unik position och har genom 

observationer, samtal, intervjuer och enkla verktyg de bästa förutsättningarna för att utbilda, 

stödja, främja och tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa (McDougall 2014; Platt 2014). 

Skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa är ett område som endast är studerat i begränsad 

omfattning och författarna anser det därför vara av största vikt att belysa skolsköterskans 

erfarenheter på området.  

 

2. Syfte  

Syftet med intervjustudien var att belysa skolsköterskans erfarenheter av att förebygga och 

tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn i årskurs F-9.  

 

3. Metod 

 

3.1 Design 

Föreliggande studie följer strukturen i tidskriften Applied Nursing Research. För att besvara 

syftet med studien användes en kvalitativ metod med induktiv ansats. Kvalitativa studier 

kännetecknas av en närhet till undersökningsproblemet samt en närhet och en öppen 

interaktion mellan informant och forskare. I kvalitativa studier är förutsättningen att de båda 
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genom språket kan ta del av varandras inre världar och att forskaren därefter tolkar och 

beskriver den inhämtade informationen (Olsson och Sörensen 2011, s.19). Med en kvalitativ 

forskningsintervju kan författarna försöka förstå och skapa mening ur 

undersökningspersonens erfarenheter (c.f. Kvale och Brinkmann 2014, s.17). Induktiv ansats 

innebär att texter baserade på människors berättelser om sina upplevelser analyseras 

förutsättningslöst (Lundman och Hällgren Graneheim 2012, s.188).  

 

3.2 Urval  

För att belysa skolsköterskans erfarenheter av att förebygga och tidigt upptäcka psykisk 

ohälsa bland skolbarn i årskurs F-9 gjordes ett ändamålsenligt urval vilket innebär att 

forskarna medvetet väljer ut intervjupersoner som bäst bidrar till studien (c.f. Polit och Beck 

2014, s.285). Intervjuerna genomfördes med 10 skolsköterskor i två kommuner i Norrbotten 

och två kommuner i Västerbotten. För att besvara studiens syfte inkluderades skolsköterskor 

som arbetade inom elevhälsan för årskurs F-9 och för att få ett innehållsrikt resultat av 

erfarenheter skulle de ha minst 1 års erfarenhet inom skolsköterskeyrket. Skolsköterskor med 

mindre än 1 års erfarenhet exkluderades från studien och för att begränsa studiens omfattning 

exkluderades även skolsköterskor som arbetade på gymnasieskolor. Samtliga deltagare var 

kvinnor i åldrarna 39-63 år (m=51.4) och hade mellan 1 och 34 års (m=10.3) erfarenhet inom 

skolsköterskeyrket. Tre av deltagarna var utbildade barnsjuksköterskor, sex deltagare var 

utbildade distriktssköterskor och en deltagare var utbildad distriktssköterska och 

barnsjuksköterska. Varje skolsköterska hade ansvar för mellan 2 och 5 skolor med 340-700 

elever i årskurserna F-9. Verksamhetschef i respektive kommun kontaktades via telefon och 

ett informationsbrev med begäran om tillstånd att genomföra studien (bilaga 1) skickades ut 

via e-post. Respektive verksamhetschef gav sitt muntliga och skriftliga godkännande till 

genomförande av studien och efter att respektive verksamhetschef vidarebefordrat 

information angående studien till skolsköterskorna erhöll författarna kontaktuppgifter till 

verksamma skolsköterskor i respektive kommun. Fem skolsköterskor i vardera län 

kontaktades via telefon med förfrågan om att delta i studien. En skolsköterska valde att avstå 

från deltagande varför ytterligare en skolsköterska fick kontaktas och tillfrågas om 

deltagande. Skolsköterskorna informerades muntligt om studiens syfte, att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande samt att 

intervjuerna skulle spelas in och att all information skulle behandlas konfidentiellt vilket 

innebar att allt intervjumaterial skulle komma att förvaras på ett sådant sätt så endast 

författarna hade tillgång till materialet. Informationsbrev (bilaga 2) skickades ut till de 
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skolsköterskor som gett sitt muntliga medgivande till deltagande och ett skriftligt samtycke 

inhämtades från samtliga skolsköterskor innan intervjuerna ägde rum.  

 

3.3 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer användes för insamling av data. Vid semistrukturerade intervjuer 

uppmuntrar intervjuaren deltagaren att utifrån frågorna tala fritt om ämnet. Intervjuaren ställer 

öppna frågor som svarar mot studiens syfte. En av författarna nedskriven intervjuguide (bilaga 

3) användes för att försäkra att alla frågeområden täcktes (c.f. Polit och Beck 2014, s.290). 

Två av intervjuerna genomfördes, på grund av långa avstånd, över telefon och resterande åtta 

intervjuer genomfördes på respektive skolsköterskas arbetsplats. Intervjuerna tog mellan 24 

och 50 minuter (m=35.49). För att underlätta vidare hantering och analys av intervjumaterialet 

samt för att inte missa viktig information spelades intervjuerna in på respektive författares 

lösenordskyddade mobila enhet. 

 

3.4  Analys  

Det inspelade intervjumaterialet transkriberades ordagrant i sin helhet och de transkriberade 

texterna bildade underlag för analys. Kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå användes för 

att analysera intervjumaterialet. Kvalitativ innehållsanalys kan användas när man vill belysa 

ett ämne och handlar om att, genom att bryta ner texten i mindre delar, finna mönster och 

framträdande teman (Polit och Beck 2014, ss.306-307). Manifest nivå innebär att texten 

analyseras utifrån det synliga och uppenbara utan tolkning av innehållet (Graneheim och 

Lundman 2004). För att skapa en helhetsbild och en känsla av vad texten handlar om läste 

båda författarna igenom hela de transkriberade texterna flertalet gånger. Författarna delade 

därefter, genom en första tolkning med grov struktur, in innehållet i så kallade 

innehållsområden. Meningsbärande enheter, motsvarande studiens syfte, togs ut och 

kondenserades och kodades därefter. Att kondensera innebär att korta ner texten samtidigt 

som kärnan i enheten bibehålls. Innehållet i de kondenserade meningsbärande enheterna fick 

därefter en kod. Genom att koder, utifrån sina likheter och skillnader sammanfördes, skapades 

kategorier och underkategorier vilka beskriver det uppenbara innehållet i texten (c.f. 

Graneheim och Lundman 2004). Exempel på analysprocessen redovisas i tabell 1.   
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

…ibland så kan dom 
komma för huvudvärk 
som inte, alltså som inte 
stämmer överens med 
alltså som är sådär akut 
och då kan man ju som 
börja fundera om man 
märker att jamen att det 
är ingenting annat 
medicinskt vad jag kan 
se just nu… 

Ibland så 
kommer dom för 
akut huvudvärk 
och jag hittar 
inget medicinskt 
då kan man 
börja fundera. 

Att 
fundera 
över 
andra 
orsaker 
till 
barnets 
symtom. 

Att iaktta 
tidiga tecken. 

Goda 
förutsättningar 
för 
skolsköterskans 
arbete med 
psykisk ohälsa. 

...tidig upptäckt det är 
väl egentligen då barnet 
har börjat uppvisa en 
ohälsa, jag menar jag kan 
ju inte se på barnen att de 
har en ohälsa innan de 
uppvisar den... 

Kan inte se på 
barnen att de har 
en ohälsa innan 
de uppvisar den. 

Svårt att 
upptäcka 
ohälsa 
innan 
barnen 
uppvisar 
den. 

Att iaktta 
tidiga tecken. 

Goda 
förutsättningar 
för 
skolsköterskans 
arbete med 
psykisk ohälsa. 

…det finns ju alltid en 

vision att man ska kunna 
gå in och jobba 
hälsofrämjande och 
förebyggande förutom 
det här med 
hälsosamtalen men alltså 
att man kanske skulle 
kunna jobba mer i 
grupper eller klasser eller 
något sånt där men, suck, 
det är sällan att den tiden 
finns. 

Finns en vision 
om att kunna 
jobba mer 
förebyggande i 
grupper och 
klasser men 
sällan tiden 
finns. 

Visioner 
finns men 
tid saknas. 

Brist på tid 
och resurser. 

Hinder för 
skolsköterskans 
arbete med 
psykisk ohälsa. 

...jag tror att man skulle 
kunna göra mycket mer 
förebyggande om man 
inte hade lika mycket 
andra uppgifter som man 
också ska göra... 

Skulle kunna 
arbeta mer 
förebyggande 
om man inte 
hade så mycket 
andra uppgifter. 

Visioner 
finns men 
tid saknas. 

Brist på tid 
och resurser. 

Hinder för 
skolsköterskans 
arbete med 
psykisk ohälsa. 

 

3.5 Etiska överväganden  

Lag (2003:460) om etikprövning syftar till att vid forskning skydda den enskilda individen 

samt respekten för människovärdet och anger vilken forskning som ska prövas av 
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etikprövningsnämnd. Enligt 2§ Lag (2003:460) om etikprövning ska arbeten som utförs inom 

ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå inte prövas av etikprövningsnämnd (Svensk 

Författningssamling 2003:460). Enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association 

2013) får dock inte forskning som omfattar människor genomföras utan att alla eventuella 

risker med forskningen noggrant övervägts. All forskning som avser människor ska därmed 

föregås av en noggrann bedömning samt löpande övervakning och dokumentering vad gäller 

risker och eventuella olägenheter för deltagarna. Författarna har under studiens gång utgått 

från Helsingforsdeklarationens (World Medical Association 2013) etiska principer samt 

Vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet 2011) forskningsetiska riktlinjer med etiska krav på 

forskaren och den forskning som bedrivs. De forskningsetiska riktlinjerna gäller bland annat 

information, samtycke, undvikande av risker, designfrågor, publicering samt förvaring av 

material (Vetenskapsrådet 2011; World Medical Association 2013). Kravet på information 

uppfyllde författarna genom att informera verksamhetschefer och deltagare både muntligt och 

skriftligt om studiens syfte och metod, att intervjumaterialet endast skulle komma att 

användas till forskning samt att deltagandet var frivilligt och att de när som helst under 

studiens gång hade rätt att avstå från deltagande. Genom att informera om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst under studiens gång hade rätt att avstå från deltagande utan 

att komma att utsättas för påtryckning eller drabbas av negativa konsekvenser uppfyllde 

författarna samtyckeskravet (c.f. Vetenskapsrådet 2002). Med kravet på konfidentialitet 

menas att alla uppgifter som framkommer i studien ska behandlas på ett sådant sätt så att 

ingen obehörig kan få del av materialet och så att deltagarnas identitet inte röjs 

(Vetenskapsrådet 2002). Konfidentialitetskravet har författarna uppfyllt genom att 

avidentifiera och koda intervjumaterialet på ett sådant sätt att endast författarna har kunnat 

spåra intervjumaterialet till en enskild deltagare. Författarna har även förvarat 

intervjumaterialet på ett sådant sätt att ingen obehörig haft tillgång till det. Nyttjandekravet 

innebär att insamlat material inte får användas i annat syfte än till forskning (Vetenskapsrådet 

2002).  

 

4. Resultat  

Analysen resulterade i två kategorier och nio underkategorier och redovisas i tabell nedan 

(tabell 2). 
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Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier. 

 

Kategori Underkategori 

 
 
 
Goda förutsättningar för skolsköterskans arbete med 
psykisk ohälsa 

Betydelsen av samtal 

Vikten av att skapa förtroende och 
goda relationer 

Att iaktta tidiga tecken 

Fungerande samarbete underlättar 

Att erhålla och erbjuda stöd 

 
 
Hinder för skolsköterskans arbete med psykisk 
ohälsa 

Brist på tid och resurser 

Bristande samarbete 

Brist på kunskap och erfarenhet 

Brist på stöd 

 

4.1. Goda förutsättningar för skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa 

Studiens resultat visar på betydelsen av samtal och vikten av att skapa förtroende och goda 

relationer i skolsköterskans arbete med att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland 

skolbarn. Resultatet visar även att skolsköterskan iakttar tidiga tecken i arbetet med att tidigt 

upptäcka psykisk ohälsa. I studiens resultat framkommer även hur ett fungerande samarbete 

underlättar skolsköterskans arbete samt betydelsen av att erhålla och erbjuda stöd. 

 

4.1.1. Betydelsen av samtal 

I studien framkommer att skolsköterskorna ser samtalet som deras viktigaste verktyg i arbetet 

med att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn. Samtliga skolsköterskor 

ser hälsosamtalet som ett viktigt verktyg genom vilket de ges möjlighet att tidigt upptäcka 

psykisk ohälsa bland skolbarn. I studien framkommer vidare att hälsosamtalen även används i 

skolsköterskans arbete med att förebygga psykisk ohälsa. Bland skolsköterskans 

förebyggande insatser ingår även att ha samtal kring värdegrund, mobbning och kränkning 

eller att ha föreläsning i grupp. Flera skolsköterskor uttrycker att det främst är vid 

hälsosamtalen och spontanbesöken som de ges möjlighet att träffa alla barn och föräldrar och 

prata mer med barnen vilket upplevs ha stor betydelse i arbetet med att förebygga och tidigt 

upptäcka psykisk ohälsa. Tidig upptäckt handlar också om att våga ställa svåra frågor. I 



   

11 
 

hälsosamtalen, som har ett brett spektra, använder sig skolsköterskorna av en hälsoenkät med 

färdiga frågor som handlar om hur de mår, hur de trivs i skolan, hur de sover, hur de äter, om 

de känner sig stressade, oroliga, ledsna eller rädda, om de har kamrater, hur de har det hemma 

och om de har någon vuxen att prata med. Hälsoenkäten upplevs som ett bra verktyg att ta 

hjälp av i arbetet med att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn. 

Hälsoenkäten ger skolsköterskan möjlighet att föra ett samtal och på ett naturligt sätt ställa 

svåra frågor. Barnet ges genom hälsoenkäten möjlighet att berätta och utifrån situationen kan 

skolsköterskan behöva vidareutveckla och ställa följdfrågor. En skolsköterska beskriver även 

en typ av skattningsskala som verktyg för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn, 

denna skattningsskala kan även användas vid uppföljande samtal för att tydliggöra om barnet 

mår bättre eller sämre. Två skolsköterskor berättar hur de använder sig av motiverande samtal 

som samtalsteknik i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa bland skolbarn. Att i samtalet 

läsa mellan raderna ses också som ett verktyg som kan användas i skolsköterskans arbete med 

tidig upptäckt av psykisk ohälsa.  

 

I arbetet med att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn upplever flera 

av skolsköterskorna att de befinner sig i en bra position och har en bra roll för att få barnen att 

öppna sig och berätta hur de mår. I studien framkommer vikten av att skolsköterskan i 

samtalet är empatisk men att hon samtidigt bibehåller sin professionalitet. Om skolsköterskan 

misstänker att ett barn mår dåligt är det viktigt att lyfta sina misstankar med barnet samt 

bekräfta och ge barnet möjlighet och utrymme att berätta utan att värdera. För att få barnet att 

berätta är det viktigt att ställa öppna frågor där barnet ges möjlighet att utveckla sina svar och 

inte endast kan svara ja eller nej. I samtalet är det även viktigt att skolsköterskan är lyhörd, 

intresserad av barnet, låter barnet berätta samt ger sig tid att lyssna och vågar vara tyst och 

invänta svar. En skolsköterska beskriver hur barnen ibland är nöjda med att bara få vara där 

en stund och prata av sig. En skolsköterska ger exempel på hur hon på ett naturligt sätt kan 

inleda ett samtal genom att kalla en elev för syn- eller hörselkontroll medan en annan 

skolsköterska förkastar denna metod. Vissa barn kan vara svårare att nå och det kan krävas 

flera samtal innan barnet öppnar sig medan andra barn är mer öppen och berättar direkt hur de 

mår. För att tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn är det därför viktigt att 

skolsköterskan är uthållig, varsam och läser in vem hon har framför sig samt anpassar 

samtalet efter barnet.  
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“...och om de pratar liksom, när du liksom kan ana, en del säger ju direkt och när man börjar 

på å prata så. En del är ju svårare att nå, det kan ta flera gånger, en del dom kanske kommer 

på en gång, en del börjar gråta, så det kan vara väldigt, väldigt olika.” (Intervju 2) 

 

4.1.2. Vikten av att skapa förtroende och goda relationer 

Skolsköterskorna beskriver att för arbetet med tidig upptäckt av psykisk ohälsa bland skolbarn 

är det viktigt att barnen får förtroende och vågar komma till skolsköterskan och berätta 

jobbiga saker. Att bygga upp ett förtroende kräver tid och möten, bland annat i form av 

hälsosamtal och hälsoundersökningar. Att genom samtal uppmärksamma och träffa barnen 

regelbundet samt att vara närvarande, ge barnet tid, visa att barnet är viktigt och låta barnet 

komma in och prata om sig själva, bli sedda, lyssnade på och bekräftade skapas förtroende för 

skolsköterskan. Genom att som vuxen synas på skolan och ute på rasterna blir skolsköterskan 

ett bekant ansikte som finns där för barnen vilket också bidrar till att skapa förtroende. Ett 

annat sätt att inge förtroende hos barnet är att berätta om tystnadsplikten samt att eventuell 

kontakt med föräldrar sker i samråd med barnet. I vissa svåra fall kan skolsköterskan ändå 

behöva berätta för föräldrarna och då kan det bli en förtroendekris. Övervägande del av 

skolsköterskorna upplever att barnen har ett stort förtroende och vill komma till dem. 

Skolsköterskorna upplever även att föräldrar och lärare har stort förtroende för henne och ser 

att detta även påverkar barnets förtroende. 

 

Skolsköterskorna beskriver även att i arbetet med tidig upptäckt av psykisk ohälsa bland 

skolbarn är det viktigt med en god relation med barnet och dennes vårdnadshavare. I studien 

framkommer att skolsköterskans förebyggande arbete i grupp kan vara ett sätt att skapa en 

god relation. För att underlätta för barnet att komma till skolsköterskan och berätta behöver 

skolsköterskan inge trygghet och visa att hon bryr sig och för att skapa en relation kan det 

krävas att hon träffar barnet vid upprepade tillfällen. Ibland kan det räcka med att barnet 

kommer för att få ett plåster och det kan bli inledningen till en relation. Skolsköterskorna 

kontaktar ofta vårdnadshavarna i små som stora ärenden och ser detta som en möjlighet till att 

skapa en god relation vilket kan underlätta eventuell senare kontakt om det skulle uppstå 

problem. En skolsköterska beskriver hur hon kan vara lite rädd för att ringa vårdnadshavarna 

men när man ringt några gånger för små saker och på så sätt skapat en relation så går det 

lättare att ta kontakt för svårare saker om det skulle bli aktuellt. 
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“Jag ringer ju om Alvedon å jag, det kan ju tycka, alltså dom kanske tycker jag är petig men 

det tycker inte jag...men då har man ju ändå, alltså man har ju haft en kontakt så att det är 

inte bara den där Alvedonen jag kanske ringer för egentligen utan att, jamen att man har fått 

en relation jamen en kontakt med dom ifall det blir aktuellt i framtiden med nåt annat.” 

(Intervju 9) 

 

4.1.3. Att iaktta tidiga tecken 

I studiens resultat framkommer att skolsköterskorna upplever det som ett svårt arbete att tidigt 

upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn, det är ett ämne som upplevs svårt att beröra och 

komma åt men viktigt att uppmärksamma och prata om. Skolsköterskorna uttrycker vidare en 

önskan om att tidigt kunna upptäcka psykisk ohälsa för att hjälpa barnet så tidigt som möjligt. 

Det är inte många barn som kommer och pratar med skolsköterskan om sin psykiska ohälsa 

och det kan vara svårt att upptäcka innan barnet uppvisar tecken. Skolsköterskorna beskriver 

att de genom att observera, läsa av kroppsspråk och rörelsemönster samt iaktta barnet kan 

upptäcka tecken på psykisk ohälsa. Tecken som skolsköterskan kan uppmärksamma kan vara 

barn som är hyperaktiva, ser ensamma, oroliga, ledsna, övergivna, ihopsjunkna, 

tillbakadragna, skygga, blyga, försiktiga eller stressade ut och som undviker ögonkontakt. 

Skolsköterskan kan då gå fram till barnet och fråga rakt ut om de vill prata. Skolsköterskan 

kan även tidigt upptäcka en elev som signalerar om psykisk ohälsa genom att iaktta elever 

som plötsligt kommer helt svartklädda eller med rispsår på armarna. 

 

“...ibland kan det vara ett barn som kanske från att ha varit ungefär vanligt klädd till att helt 

plötsligt kommer helt svartklädd då å ser så där riktigt bedrövad ut så det kan också vara att 

dom signalerar på det sättet.” (Intervju 8)   

 

Skolsköterskan kan även tidigt upptäcka en elev som signalerar om psykisk ohälsa genom att 

barnet söker vuxenkontakt i skolan eller ute på rasterna och vill att man som vuxen ska se 

dem. Skolsköterskan kan också tidigt upptäcka psykisk ohälsa genom att en elev spontant 

söker ofta för många olika saker, de mår dåligt och söker hjälp men de kan inte riktigt sätta 

ord på vad det handlar om. Eleverna kan söka för allt från små sår till akut huvudvärk och 

skolsköterskan får direkt eller i ett senare skede en magkänsla att det står för något annat och 

då gäller det att vara närvarande, bekräfta barnet och genom att våga ställa svåra frågor 

försöka luska och ta reda på om det är något som inte är som det ska. För att våga ställa svåra 

frågor gäller det också att ha något att erbjuda till de elever som behöver.  
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“Det är ju det här som är det kluriga...kan jag ju säga i mitt yrke, mitt yrke, det kan vara så 

att det kommer en elev som har jätte-jätteont i magen alltså akut ont i magen å man märker 

att det här är någon alltså det är någonting annat alltså det är något å då kan man ju fråga, 

ehm, då kan jag ställa frågor…” (Intervju 10) 

 

Skolsköterskorna lyfter även lärare och vårdnadshavare, som ser barnen hela tiden, som en 

värdefull resurs för att tidigt kunna upptäcka tecken på psykisk ohälsa. Genom att få signaler 

av lärare, mentorer eller vårdnadshavare kan skolsköterskan erbjuda sig att träffa eleven 

och/eller vårdnadshavare för att samtala.  

 

4.1.4. Fungerande samarbete underlättar 

Att samarbeta med elev, vårdnadshavare, skola, elevhälsa och andra professioner beskrivs av 

skolsköterskorna som ett viktigt verktyg i arbetet med att förebygga och tidigt upptäcka 

psykisk ohälsa bland skolbarn. Samarbetet med elev och vårdnadshavare är bland 

skolsköterskorna ett prioriterat område eftersom de ser att de kommer längst om alla arbetar 

mot samma mål. Skolsköterskorna kontaktar ofta vårdnadshavarna om allt från skrubbsår till 

någonting allvarligare men vårdnadshavarna kan även kontakta skolsköterskan om de är 

oroliga över sitt barn. Ofta möts skolsköterskan av tacksamhet för att hon kontaktar 

vårdnadshavarna och i de allra flesta fall upplevs samarbetet fungera bra utifrån att de vill sina 

barn väl. Genom ett gott samarbete mellan skolsköterska och vårdnadshavare kan de 

tillsammans arbeta mot att hjälpa barnet på bästa sätt. I de fall där det funnits en förnekelse 

hos vårdnadshavarna har det ofta gått bra när skolsköterskorna samarbetat med kurator, 

psykolog, rektor och lärare i elevhälsoteamet. 

 

Skolsköterskorna upplever att samarbetet inom elevhälsan har förbättrats och att de nu 

använder varandras olika professioner på ett bättre sätt. De upplever ett bra samarbete inom 

elevhälsan och de ser att det är viktigt att de olika professionerna hjälps åt för att tidigt 

upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn samt för att stödja och hjälpa de barn som lider av 

psykisk ohälsa. Genom att samarbeta inom elevhälsan kan skolsköterskan få kännedom om 

vad andra har sett och kan på så vis få signaler om- och upptäcka ett barn som mår dåligt. 

Skolsköterskan kan även, i de fall hon tidigt upptäckt en elev som mår dåligt, rådgöra med 

elevhälsan eller skolans elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, psykolog, rektor 

och specialpedagog. Skolsköterskan kan även rådgöra med kurator eller lärare men då krävs 

vårdnadshavares samtycke. I studien framkommer också att skolsköterskorna i arbetet med att 
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förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn upplever ett bra samarbete med 

lärare och övrig personal på skolan. Skolsköterskorna ser lärarna som en viktig resurs i tidig 

upptäckt av psykisk ohälsa bland skolbarn men de har inte alltid kompetens att möta barnets 

problematik och då kan lärarna själv kontakta- alternativt hänvisa barnet till skolsköterskan. I 

arbetet med att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn upplever 

skolsköterskorna att de även, över lag, har ett bra samarbete med andra professioner inom 

hälso- och sjukvård och socialtjänst. När skolans arbete kring eleven stannat upp och man inte 

längre kommer vidare kan skolsköterskan vända sig till BUP eller socialtjänsten. Genom att 

de olika professionerna träffas och samordnar och planerar för eleven erfar flera av 

skolsköterskorna att samarbetet har förbättrats.  

 

“...och sedan har man ju det här mycket med första linjen och det här, där man jobbar och 

där både skola, BUP och socialtjänsten är inkopplad, där man känner det här att man kan 

jobba väldigt mycket, det har varit så tidigare, att man kan jobbar väldigt mycket i olika 

klickar och det ger som ingenting, man måste ha det här samarbetet, att man jobbar 

tillsammans.” (Intervju 2) 

 

4.1.5 Att erhålla och erbjuda stöd 

Skolsköterskorna beskriver att de har ett ensamarbete och att erhålla stöd i arbetet med att 

förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn värderas högt. Genom att få stöd 

och hjälp av andra känner de sig inte lika ensamma i problematiken. En skolsköterska berättar 

att stödet har blivit bättre genom att skolsköterskorna har börjat träffas mer regelbundet i olika 

typer av möten. Många skolsköterskor upplever att de har ett bra stöd av att, trots att man inte 

fysiskt befinner sig nära varandra, samtala och diskutera med skolsköterskekollegor och andra 

professioner inom elevhälsan. Stöd ses också komma från skolan, ledningen som kan bistå 

med prioriteringsordningar och socialtjänsten som kan bistå med rådgivning och en 

skolsköterska ser fortbildning som en typ av stöd. Att få information hela vägen från BVC, 

förskola, skolpersonal, vårdnadshavare och andra personer som finns kring barnet ses också 

som ett bra stöd i arbetet med att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa. Flera 

skolsköterskor har haft handledning vilket upplevs som ett bra stöd och ett bra sätt att 

utvecklas och komma vidare i arbetet med svåra ärenden.   
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“Vi har ju under det här året haft handledning vilket har varit bra...ja, det tror jag att vi 

behöver inom den här arbetsgruppen. Och det är ju liksom lite att tömma av sig själv också 

eftersom vi har mycket svåra ärenden som vi handskas med.” (Intervju 3) 

 

I skolsköterskans arbete med att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn 

ingår även att erbjuda stöd till barnet, vårdnadshavare samt lärare och specialpedagoger. 

Skolsköterskorna beskriver att de genom att ha ett helhetsperspektiv är en viktig resurs för att 

stödja barnet att uppnå målen i skolan. Skolsköterskan kan många gånger fånga upp barn som 

mår dåligt och då är det viktigt att de finns som stöd för barnet och vid behov kan slussa 

vidare till rätt instans, till exempel till kurator. Sådana gånger kan även skolsköterskan vara 

ett stöd för barnet vid överlämnandet då kuratorn blir en ny person för barnet. 

Skolsköterskorna ser sig själva som en resurs för vårdnadshavare då de behöver få råd och 

stöd gällande deras barn och behöver någon att bolla tankar med. Skolsköterskorna berättar att 

det många gånger handlar om att stärka vårdnadshavarna i det de tänker och gör samt att 

hjälpa dem att hitta strategier för att kunna hjälpa sitt barn. Skolsköterskorna kan även i 

föräldrastödsamtal tillsammans med kurator erbjuda stöd åt vårdnadshavare. En skolsköterska 

berättar också om hur hon kan fungera som en resurs och länk mellan skolan och hemmet och 

föra vårdnadshavares talan i de fall det skurit sig med skolan. I studien framkommer också att 

skolsköterskan kan vara ett stöd för lärare och andra professioner i skolan genom att stärka 

lärare så de vågar fråga och följa upp barn med psykisk ohälsa samt stödja till en bra kontakt 

med vårdnadshavare. 

 

“...och att många gånger kanske att man stärker den andra personalen, alltså lärarna, att det 

är de som ska fråga upp och ha en bra kontakt med föräldrar och våga fråga och följa upp 

saker.” (Intervju 6) 

 

4.2. Hinder för skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa 

Resultatet visar på att skolsköterskan upplever brist på tid och resurser, bristande samarbete, 

brist på kunskap och erfarenhet samt brist på stöd som hinder i arbetet med att förebygga och 

tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn.  
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4.2.1. Brist på tid och resurser 

Samtliga skolsköterskor upplever att de har en hög arbetsbelastning och saknar tid för det 

förebyggande arbetet. Bortsett från hälsosamtal, öppen mottagning och pubertetsamtal så ser 

skolsköterskorna att det förebyggande arbetet är obefintligt. Förut arbetade de mer 

förebyggande i grupper men tiden finns inte längre och det blir endast förebyggande arbete på 

individnivå. De berättar att de arbetar mycket med riktade insatser när det redan uppstått 

problem och barnet redan mår dåligt. Skolsköterskorna upplever att de har mycket 

lagstadgade uppgifter och möten och att de även saknar tid för att tidigt kunna upptäcka 

psykisk ohälsa bland skolbarn. Tidsbristen leder till att skolsköterskan inte ger sig tid till att 

stanna upp och prata ordentligt med barnen, det blir mer bränder som släcks, vilket ses som en 

stor nackdel i arbetet med att tidigt upptäcka psykisk ohälsa. Flera av skolsköterskorna 

upplever också att de saknar tid för uppföljande samtal med barn som mår psykiskt dåligt 

även om de ser att behovet finns. Samtliga skolsköterskor uttalar ett behov av mer tid, mer 

resurser och mindre elevantal. Med mer resurser, mer tid på varje skola och mindre elevantal 

ser skolsköterskorna att de skulle kunna göra så mycket mer i arbetet med att förebygga och 

tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn. Skolsköterskorna uttalar visioner om att kunna 

jobba mer aktivt förebyggande i klassrummen och i grupper men tiden räcker inte till. Genom 

att få mer tid på varje skola så ser skolsköterskorna även en bättre möjlighet att skapa och 

vidareutveckla relation med barnen vilket även skulle främja arbetet med förebyggande och 

tidig upptäckt av psykisk ohälsa bland skolbarn. 

 

“Å det kan ju nästan vara så ibland att man har så mycket att göra så man helt enkelt har lite 

skygglappar, att det är att man ger sig inte alltid tid att försöka ta reda på hur dom mår och 

det är en stor, det är en nackdel.” (Intervju 8)  

 

4.2.2. Bristande samarbete 

Skolsköterskorna ser att brist på tid och resurser även kan vara en orsak till ett bristande 

samarbete. I studien framgår att skolsköterskorna vissa gånger upplever ett otillfredsställande 

samarbete med socialtjänsten och i de flesta fall är det sekretessen som sätter gränser för ett 

fullt fungerande samarbete. En skolsköterska uttrycker vidare en önskan om att veta hur andra 

instanser arbetar så att inte alla gör samma saker utan att veta om varandras arbete men en 

annan skolsköterska erfar att de inte får några svar när de frågar. Flera skolsköterskor ser att 

samarbetet med BUP behöver utvecklas. En skolsköterska beskriver att samarbetet brister 

framförallt när det gäller att remittera barn som behöver specialistsjukvård, ofta kommer 
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remissen tillbaka med svar att skolan gjort för lite och vårdnadshavare kan inte längre själva 

kontakta BUP och boka tid. Detta ses av skolsköterskorna som ett svårt dilemma som 

framförallt drabbar barnet och dennes familj. Vad gäller samarbetet med vårdnadshavare 

anser skolsköterskorna att det är viktigt att alla arbetar mot samma mål och endast i ett fåtal 

fall erfar de ett bristande samarbete med vårdnadshavare. 

 

“...så önskar man ju vi att vi visste hur alla jobbar...om vi sitter och jobbar och gör samma 

sak utan att vi vet om varandra, det är väl olika, jag tycker det är onödigt men de 

[socialtjänsten] säger ofta att de har en sådan sträng sekretess…ja, tyvärr kan jag se att det 

inte är tillfredsställande” (Intervju 5) 

 

4.2.3. Brist på kunskap och erfarenhet 

Skolsköterskorna belyser vikten av kunskap och erfarenhet i arbetet med att förebygga och 

tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn. Flera skolsköterskor uttrycker en önskan om 

mer kunskap och utbildning för att kunna ställa rätt frågor och göra bättre bedömningar samt 

för att kunna hjälpa barnen på ett bättre sätt. Skolsköterskorna ser även vikten av att få 

förkovra sig och följa med i utvecklingen inom området psykisk ohälsa bland barn. En 

skolsköterska uttrycker tiden som ett hinder för att få förkovra sig och följa med i 

utvecklingen och föreslår att det borde finnas tid inlagt för det i planeringen. Betydelsen av 

erfarenhet framkommer genom att en skolsköterska uttrycker att hon har för lite erfarenhet 

vilket påverkar henne i arbetet med tidig upptäckt av psykisk ohälsa. 

 

“...och där [i samtalet] handlar det om, det kan jag känna själv att jag inte är, jag har för lite 

erfarenhet...” (Intervju 4) 

 

4.2.4. Brist på stöd 

I studien framkommer att skolsköterskorna endast till viss del har stöd av kollegor och de ser 

sig vara i behov av mer stöd. Genom att skolsköterskorna har ett ensamarbete och är 

stationerade ute på olika skolor så upplever många att kollegorna inte finns nära till hands, 

ibland är kollegan svår att nå och de har inte alltid tid när stöd behövs. Eftersom sekretessen 

kan vara ett hinder för att erhålla stöd från andra professioner framkommer i studien 

framförallt en önskan om att ha en skolsköterskekollega närmare som man kan bolla tankar 

med. Många skolsköterskor saknar även stöd i form av regelbunden handledning, debriefing 
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eller någon form av strukturerade samtal för att få reflektera och få feedback av någon 

utomstående. En skolsköterska uttrycker även avsaknad av en skolpsykolog som kan arbeta 

med elevhälsans personal i svåra ärenden. 

 

“...vi är hela tiden att vi ger ut, alltså vi ger ut, hela tiden samtalen, föräldraförfrågningar, vi 

är som en bank så det känns som att många gånger som att vi behöver fyllas på å, å kanske 

stöd i form av handledning man kände i våras vad bra det var. Så behov av stöd i allra högsta 

grad... “ (Intervju 7) 

 

Några av skolsköterskorna saknar även tydligare styrning och ledning i form av 

handlingsplaner samt tydligare riktlinjer för hur skolsköterskorna ska arbeta förebyggande 

med psykisk ohälsa bland skolbarn. 

 

5. Diskussion  

 

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att belysa skolsköterskans erfarenheter av att förebygga och tidigt 

upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn i årskurs F-9. Analysen resulterade i två kategorier 

och nio underkategorier. Kategorierna är; Goda förutsättningar för skolsköterskans arbete 

med psykisk ohälsa och Hinder för skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa (se tabell 2, 

sid.10).  

 

Resultatet visar på betydelsen av samtal och skolsköterskorna beskriver att hälsosamtalet har 

ett brett spektra och är ett viktigt verktyg i arbetet med att förebygga och tidigt upptäcka 

psykisk ohälsa bland skolbarn. Resultatet visar också på att hälsoenkäten är ett viktigt verktyg 

som ger skolsköterskan möjlighet att föra ett samtal och på ett naturligt sätt ställa svåra frågor. 

Detta styrks av en studie av Golsäter, Sidenvall, Lingfors och Enskär (2011) vars resultat 

visar att hälsosamtalet är ett användbart verktyg som ger skolsköterskan möjlighet att öppna 

upp för en dialog. Golsäter, Lingfors, Sidenvall och Enskär (2012) visar också på att 

hälsosamtalet kan användas för att underlätta samarbetet med barnet. En studie av Allison, 

Nativio, Mitchell och Yuhasz (2014) visar på att genom att använda sig av olika typer av 

screening-verktyg öppnas det upp för ett djupare och mer personligt samtal med barnet och 

dennes vårdnadshavare. En slutsats av föreliggande studies resultat är att det är viktigt att 
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skolsköterskan ges möjlighet att arbeta med hälsosamtal vilket kan underlätta och förbättra 

arbetet med att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn. Genom att 

utveckla skolsköterskans arbete med att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa kan 

barns hälsa förbättras och kostnader för samhälle och sjukvård besparas.  

 

Nyanlända och asylsökande barn och unga har en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa genom 

deras upplevelser och erfarenheter av krig, våld och övergrepp (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2016). En studie av Garland et al. (2005) visar dock att barn och unga från etniska 

minoritetsgrupper är minst benägna att erhålla vård för sin psykiska ohälsa. I föreliggande 

studies resultat framgår inte det etniska perspektivet i skolsköterskans arbete men författarnas 

uppfattning är att det ändå är viktigt att lyfta i diskussionen då det svenska samhället blir 

alltmer mångkulturellt. Författarna har diskuterat huruvida kulturella skillnader och språkliga 

svårigheter kan hindra skolsköterskan i arbetet med att förebygga och tidigt upptäcka psykisk 

ohälsa bland skolbarn med annan etnisk bakgrund.   

 

Resultatet visar på vikten av förtroende och goda relationer för skolsköterskans arbete med att 

förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn. Att barnet har förtroende för 

skolsköterskan är viktigt för att barnet ska våga komma dit och berätta jobbiga saker. Genom 

att skolsköterskan är tillgänglig, inger trygghet, visar att hon bryr sig och träffar barnen i 

skolan och ute på rasterna kan goda relationer skapas. Detta resultat styrks i en studie av Engh 

Kraft och Eriksson (2015) vars resultat visar att i skolsköterskans arbete med tidig upptäckt är 

tillit och förtroende väsentliga delar. En annan studie av Larsson, Björk, Ekebergh och 

Johansson Sundler (2014) visar att en förtroendefull relation är väsentlig för skolsköterskans 

arbete med att främja psykisk hälsa bland unga flickor. Genom att vara flexibel, närvarande, 

tillgänglig, öppen, pålitlig och intresserad strävar skolsköterskorna efter att skapa en 

ömsesidig och förtroendefull relation där barnet kan berätta sin historia utan att bli värderad. 

En slutsats av föreliggande studies resultat är att det är viktigt att skolsköterskan genom färre 

ansvarsområden ges möjlighet att vara närvarande på skolan och på detta sätt ges tillfälle och 

möjlighet att bygga upp ett förtroende och skapa en relation med barnen. Genom att 

skolsköterskan ges möjlighet att bygga upp förtroende och skapa en relation med barnen kan 

arbetet med psykisk ohälsa förbättras. 

 

I studiens resultat beskriver skolsköterskorna hur de iakttar tidiga tecken för att tidigt 

upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn. Genom att observera, läsa av kroppsspråk och 
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rörelsemönster samt att iaktta barnet kan skolsköterskan få signaler om och upptäcka tecken 

på psykisk ohälsa. Skolsköterskorna i studien lyfter även lärare och vårdnadshavare som en 

viktig resurs för att tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa. Detta resultat styrks i en studie 

av Larsson et al. (2014) vars resultat visar på att skolsköterskorna genom att läsa av ord, 

tonläge och kroppsspråk kan tolka barnets behov och baserat på dessa tolkningar kan söka 

bakomliggande orsaker till barnets symtom. En studie av Pryjmachuk, Graham, Haddad och 

Tylee (2011) visar också på att skolsköterskorna ofta identifierade psykisk ohälsa genom 

fysiska symtom eller tecken på avvikande beteende. En slutsats av föreliggande studies 

resultat är att skolsköterskan är en viktig resurs för att iaktta tidiga tecken och upptäcka 

psykisk ohälsa bland barn. För att kunna upptäcka barn med psykisk ohälsa är det viktigt att 

skolsköterskorna är medvetna om vikten av deras förmåga att iaktta tidiga tecken. 

 

Studiens resultat visar att skolsköterskan har ett ensamarbete och att erhålla stöd i arbetet med 

att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn värderas högt. Genom att 

skolsköterskan får stöd av andra professioner inom elevhälsan känner de sig inte lika 

ensamma i problematiken. Studiens resultat visar även att handledning ses som ett bra stöd 

och ett sätt att utvecklas och komma vidare i arbetet med svåra ärenden. En studie visar att i 

strävan efter att nå ett effektivt hälsofrämjande och förebyggande arbete uttryckte 

skolsköterskorna vikten av att erhålla ett gott stöd från skola och kommunledning 

(Reuterswärd och Lagerström 2010). Det framgår i en studie av Bartlett (2015) att det är 

viktigt att skolsköterskan får regelbunden handledning av psykolog vilket är till stor hjälp i 

skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa. En studie av Engh Kraft och Eriksson (2015) 

visar också på att handledning kan kompensera skolsköterskans brist på erfarenhet och på så 

sätt förbättra skolsköterskans möjligheter att upptäcka utsatta barn. En slutsats av 

föreliggande studies resultat är att det med anledning av att skolsköterskan har ett 

ensamarbete är viktigt att hon erhåller stöd, gärna i form av handledning, för att underlätta 

arbetet med att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa.  

 

I studiens resultat framkommer att samarbetet med elev, vårdnadshavare, skola, elevhälsa och 

andra professioner är ett viktigt verktyg för skolsköterskans arbete med att förebygga och 

tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn. Genom ett gott samarbete kan man tillsammans 

arbeta för att tidigt upptäcka och kunna hjälpa barnet på bästa sätt. Detta resultat styrks i en 

studie av Reuterswärd och Lagerström (2010) som visar att samarbete med andra professioner 

underlättar skolsköterskans hälsofrämjande arbete genom att de tillsammans kan arbeta med 
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individuella och generella riskfaktorer. Även i en studie av Pryjmachuk et al. (2011) visas på 

att ett fungerande samarbete och goda relationer underlättar skolsköterskans arbete med 

psykisk ohälsa medan bristande relationer hindrar arbetet med psykisk ohälsa. I en studie av 

Larsson et al. (2014) beskriver skolsköterskorna att barnen beter sig på olika sätt i skolan och 

i hemmet och i arbetet med tidig upptäckt är det därför viktigt för skolsköterskan att 

samarbeta med lärare, vänner och vårdnadshavare och lyssna till alla som berättar att barnet 

inte mår bra. En slutsats av föreliggande studies resultat är att lärare, vårdnadshavare och 

andra personer i barnets omgivning är viktiga resurser i tidig upptäckt av psykisk ohälsa. Med 

detta som bakgrund anser författarna att det är viktigt att skolsköterskan ges förutsättningar att 

i sitt arbete skapa ett nära och väl fungerande samarbete med lärare och vårdnadshavare.   

 

Resultatet visar även att skolsköterskorna har hög arbetsbelastning och brist på tid och 

resurser för att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa. I resultatet framkommer också 

att skolsköterskorna har visioner om att kunna arbeta mer förebyggande och med tidig 

upptäckt vilket skulle kunna vara möjligt om de fick mer resurser, mer tid på varje skola och 

färre antal elever. Detta resultat styrks även i en studie av Reuterswärd och Lagerström (2010) 

som visar på att brist på tid leder till att skolsköterskorna inte kan arbeta förebyggande i 

grupper vilket de önskar att de hade kunnat göra. Resultatet från en studie av Bartlett (2015) 

visar också att skolsköterskorna har brist på tid och föreslår att arbetsbelastningen behöver 

minskas för att möjliggöra för skolsköterskorna att bli mer synliga och tillgängliga vilket i sin 

tur skulle underlätta skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa. En slutsats av föreliggande 

studies resultat är att skolsköterskorna behöver mer tid och resurser för att kunna arbeta med 

att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa. Författarnas uppfattning är också att det 

krävs en tydligare organisation med chefer som förstår vikten av skolsköterskans arbete med 

att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa.  

 

Studiens resultat visar på vikten av kunskap och erfarenhet i skolsköterskans arbete med att 

förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn. Skolsköterskorna har ett behov 

av mer kunskap och utbildning för att kunna ställa rätt frågor och göra bättre bedömningar. 

Detta styrks av en studie av Wilson et al. (2007) som visar att skolsköterskornas brist på 

utbildning och stöd begränsade dem i arbetet med psykisk ohälsa. Bristen på utbildning och 

stöd framkallade frustration hos skolsköterskorna och de önskade mer utbildning i psykisk 

ohälsa bland barn och unga. I en studie framkommer att skolsköterskor med kortast erfarenhet 

saknade kunskaper och ett sätt att förbättra deras kompetens och kunskap var genom att läsa 
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tidskrifter och artiklar och genom att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor 

(Reuterswärd och Lagerström 2010). Föreliggande studies resultat visar också på behovet av 

tydligare styrning och ledning. Detta resultat stärks i en studie av Reuterswärd och 

Lagerström (2010) som visar att samtliga skolsköterskor ansåg att kommunens riktlinjer var 

viktiga och använde sig av dessa men många upplevde ändå att de lämnades att klara av det 

förebyggande arbetet på egen hand. Vidare framkom upplevelser av att skolsköterskans arbete 

var oklart definierat och att de har behov av evidensbaserade metoder för det förebyggande 

arbetet. En slutsats av föreliggande studies resultat är att skolsköterskorna för arbetet med 

förebyggande och tidig upptäckt av psykisk ohälsa bland skolbarn behöver fortlöpande 

utbildning och tillfälle att förkovra sig i utvecklingen inom området psykisk ohälsa bland 

barn. 

 

Samtliga deltagare i föreliggande studie var kvinnor. Författarna har diskuterat om den 

ojämna fördelningen avseende genusperspektivet haft betydelse för resultatet och om det hade 

sett annorlunda ut om resultatet avspeglat även manliga skolsköterskors erfarenheter av att 

förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn. Det är dock författarnas 

personliga erfarenhet att det i Västerbotten och Norrbotten finns få manliga skolsköterskor. 

 

Enligt International Council of Nurses (2012) etiska koder ska sjuksköterskan utöva 

omvårdnad med respekt för mänskliga och kulturella rättigheter samt med hänsyn till ålder, 

hudfärg, kultur, kön, sexuell läggning, nationalitet och social status. Enligt Riksföreningen för 

skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening (2011) ska skolsköterskan respektera 

barnets intressen och rätt till självbestämmande samt ge information så att barnet och dennes 

vårdnadshavare kan fatta välgrundade beslut. I skolsköterskans arbete med att förebygga och 

tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn är det viktigt att respektera barnets och 

vårdnadshavares självbestämmande samt att ta hänsyn till de etiska koderna. Enligt 

International Council of Nurses (2012) har sjuksköterskan ett personligt ansvar för att 

fortlöpande inhämta ny kunskap i syfte att upprätthålla sin kompetens. Föreliggande studies 

resultat visar att skolsköterskorna önskar mer kunskap och utbildning om att förebygga och 

tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn. Dock saknas ofta tid för detta.  

 

Utifrån föreliggande studies resultat kan skolsköterskans erfarenheter av att förebygga och 

tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn liknas vid utvalda delar av Joyce Travelbees 

teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter. Enligt Kirkevold´s tolkning av Travelbee 
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(Kirkevold 2000, ss.130-147) är människan som individ, lidande, mening, mänskliga 

relationer och kommunikation teorins viktigaste begrepp. Omvårdnad beskrivs i teorin som ett 

begrepp som beskriver en mellanmänsklig process där det övergripande målet är att förebygga 

sjukdom och lidande samt att främja hälsa. Detta kan relateras till skolsköterskans arbete med 

att förebygga psykisk ohälsa bland skolbarn. I föreliggande studies resultat framkommer att 

det är viktigt att kunna iaktta tidiga tecken för att kunna förebygga och tidigt upptäcka psykisk 

ohälsa bland skolbarn.  

 

Sjuksköterskans viktigaste verktyg för att uppnå målet med omvårdnad består, enligt 

Kirkevold´s tolkning av teorin, av en medveten och nära relation präglad av ömsesidigt 

förtroende mellan patient och sjuksköterska (Kirkevold 2000, ss.130-147). Detta kan relateras 

till föreliggande studies resultat som visar att förtroende och goda relationer är förutsättningar 

för skolsköterskans arbete med att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland 

skolbarn. Kirkevold skriver vidare i sin tolkning av Travelbee´s teori att kommunikation är ett 

viktigt verktyg som gör det möjligt för sjuksköterskan att skapa en ömsesidig relation med 

patienten samt för att uppnå målet med omvårdnad.  

 

Kommunikation, både verbal och icke-verbal, pågår kontinuerligt och ingår i det Travelbee 

kallar sjuksköterskans “terapeutiska användande av sig själv” vilket innebär att 

sjuksköterskan använder sin egen personlighet och kunskap mot syftet att lära känna patienten 

samt att utforska och tillgodose dennes behov av omvårdnad (Kirkevold 2000, ss.130-147). 

Detta kan relateras till föreliggande studies resultat som visar på att skolsköterskan ser 

samtalet som det viktigaste verktyget i arbetet med att förebygga och tidigt upptäcka psykisk 

ohälsa bland skolbarn. Föreliggande studies resultat visar också på att icke-verbal 

kommunikation, till exempel genom att läsa av kroppsspråk och att läsa mellan raderna, är 

viktigt för att tidigt kunna upptäcka psykisk ohälsa.  

 

Kirkevold (2000, ss.130-147) skriver vidare i sin tolkning av teorin att för att kunna tillämpa 

kommunikation krävs kunskap i olika kommunikationstekniker, känslighet och ett utvecklat 

sinne för timing. Detta kan relateras till föreliggande studies resultat som visar på vikten av att 

lyssna in vem skolsköterskan har framför sig och att anpassa samtalet därefter. Föreliggande 

studie visar också på vikten av kunskap i olika samtalstekniker för skolsköterskans arbete med 

att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn. Enligt Kirkevold´s tolkning 

beskriver även Travelbee en professionell, intellektuell metod och en omvårdnadsprocess som 
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omfattar att observera och bedöma patientens behov av omvårdnad, att genom samtal bekräfta 

sin bedömning samt att avgöra om sjuksköterskan själv kan tillgodose dessa behov eller om 

patienten behöver hänvisas till annan vårdgivare. Slutligen måste sjuksköterskan planera för 

hur omvårdnadsbehoven ska tillgodoses samt utvärdera om behoven har tillgodosetts 

(Kirkevold 2000, ss.130-147). Detta kan relateras till föreliggande studies resultat som visar 

att skolsköterskorna genom att observera och iaktta tidiga tecken kan få reda på hur barnet 

mår och utifrån barnets behov kan skolsköterskorna bedöma hur de kan hjälpa barnet på bästa 

sätt. Om skolsköterskorna inte själva kan hjälpa barnet måste de kunna hänvisa till annan 

profession eller annan vårdgivare och för att kunna ge barnet rätt hjälp är det viktigt med ett 

fungerande samarbete. Författarnas slutsats är att Travelbees teori om omvårdnadens 

mellanmänskliga aspekter kan implementeras i skolsköterskans arbete med att förebygga och 

tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn i syfte att underlätta och skapa en djupare 

förståelse för arbetet med psykisk ohälsa.  

 

5.2 Metoddiskussion  

För denna studie valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats vilken författarna ansåg mest 

lämplig för att besvara syftet. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, 

ss.93-95) tillämpas kvalitativ metod för att beskriva, förklara samt för att få en djupare 

förståelse av deltagarnas upplevelser. Induktiv ansats innebär enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012, s.188) att förutsättningslöst analysera texter utifrån personers berättelser 

om sina upplevelser.  

 

För att bedöma trovärdigheten i kvalitativa studier används begreppen giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet. Giltighet handlar om hur sant resultatet är i förhållande till det 

som var avsikten att belysa. Tillförlitlighet handlar om hur noggrant analysprocessen finns 

beskriven. Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper och delaktighet handlar om i vilken utsträckning forskaren är närvarande och delaktig 

i samspelet under intervjun (Lundman och Hällgren Graneheim 2012, ss.196-199). För att 

besvara syftet med studien och för att försöka skapa en bred förståelse för skolsköterskans 

erfarenheter gjordes ett ändamålsenligt urval. Elva skolsköterskor tillfrågades om att delta i 

studien, av dessa gav tio sitt muntliga och skriftliga samtycke till att delta vilket författarna 

bedömde som ett lämpligt antal deltagare för att få ett innehållsrikt resultat samt för att 

materialet skulle bli hanterbart i förhållande till den tid som fanns tillgänglig för studien. Hur 

många deltagare som behövs för en studie beror enligt Kvale och Brinkmann (2014, s.156) på 
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studiens syfte samt på den tid och de resurser som finns tillgängliga för studien. Polit och 

Beck (2014, s.286) skriver också att ett innehållsrikt resultat är av större betydelse än antalet 

deltagare. Författarnas uppfattning var också att ingen ny information tillkom under de sista 

intervjuerna. Skolsköterskornas erfarenheter varierade mellan 1 och 34 år (m=10.4) vilket gav 

studien ett innehållsrikt resultat av erfarenheter (c.f. Graneheim och Lundman 2004). 

Samtliga deltagare arbetade på kommunala skolor i två kommuner i Västerbotten respektive 

Norrbotten. En stor geografisk spridning på deltagarna anser författarna stärker studiens 

trovärdighet.  

 

För att belysa upplevelser och erfarenheter är det lämpligt att använda intervju som 

datainsamlingsmetod (Willman et al. 2016, s.52). Lämplig metod för datainsamling och 

mängden data är även viktiga för att öka studiens trovärdighet (Graneheim och Lundman 

2004). För att besvara syftet och öka studiens trovärdighet genomfördes semi-strukturerade 

intervjuer vilket författarna ansåg som lämplig metod med anledning av det långa geografiska 

avståndet mellan deltagare och de båda författarna. Två av intervjuerna skedde, på grund av 

långa avstånd, över telefon. Båda författarna var nybörjare i intervjuteknik men genom lång 

erfarenhet inom sjuksköterskeyrket och vana av samtal kunde tystnaden i intervjuerna nyttjas 

för att ge deltagarna tid och utrymme att formulera sina erfarenheter. Intervjuerna 

genomfördes av två olika författare och efter varje genomförd intervju förvärvade de olika 

författarna nya insikter om deltagarnas erfarenheter vilket kan ha inneburit att olika 

följdfrågor ställdes vid de olika intervjuerna. Detta kan ha påverkat resultatets trovärdighet 

men kan även ha inneburit större möjligheter att fånga upp olika variationer av erfarenheter 

(c.f. Graneheim och Lundman 2004; Lundman och Hällgren Graneheim 2012, s.198). För att 

minska risken för att olika frågor skulle ställas vid de olika intervjuerna samt för att 

säkerställa att samtliga frågeområden täcktes och att studiens syfte skulle komma att besvaras 

använde sig författarna av en i förväg nedskriven intervjuguide (bilaga 3) (c.f. Lundman och 

Hällgren Graneheim 2012, s.189).  

 

För att inte förlora viktig information samt för att underlätta vidare hantering av 

intervjumaterialet spelades samtliga intervjuer in på respektive författares lösenordskyddade 

mobila enhet. Författarna var medveten om att genom att spela in intervjuerna kunde viss oro 

skapas hos deltagarna men författarnas uppfattning är att inspelningen inte påverkade 

deltagarna negativt. Enligt deltagarnas önskemål genomfördes majoriteten av intervjuerna på 

respektive skolsköterskas arbetsplats vilket sannolikt skapade en trygghet hos deltagarna. I 
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vissa fall förekom störande moment, framförallt i form av inkommande telefonsamtal, vilket 

kan ses som ett hinder för intervjuernas genomförande.  

 

För att likheter och skillnader i deltagarnas erfarenheter skulle kunna tydliggöras valde 

författarna att analysera de transkriberade intervjuerna enligt kvalitativ innehållsanalys (c.f. 

Lundman och Hällgren Graneheim 2012, s.192). I strävan efter att uppnå trovärdighet är det 

viktigt att finna meningsbärande enheter som varken är för stora så de blir svåra att hantera 

eller för små så att innebörden i texten går förlorad. Det finns även en risk att ovana forskare 

oavsiktligt feltolkar betydelsen av en text (Graneheim och Lundman 2004). Att ta ut 

meningsbärande enheter som varken var för stora eller för små upplevde författarna, som var 

ovana i metoden, som en utmaning. För att minska risken för feltolkning och för att öka 

studiens trovärdighet valde författarna att var för sig ta ut meningsbärande enheter från 

samtliga intervjuer för att därefter jämföra och sammanföra dessa med varandra. I det fortsatta 

arbetet med analysprocessen arbetade författarna tillsammans och i de fall osäkerhet kring 

tolkningen uppstod fördes diskussioner författarna emellan och på så sätt uppnåddes 

konsensus (c.f. Lundman och Hällgren Graneheim 2012, s.193). I resultatet har inga uppgifter 

som svarar mot studiens syfte uteslutits vilket ytterligare stärker studiens trovärdighet (c.f. 

Graneheim och Lundman 2004).  

 

En studies trovärdighet handlar också om författarnas förförståelse för ämnet. Förförståelse 

kan vara teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter och förutfattade meningar (Lundman och 

Hällgren Graneheim 2012, ss.196-197). Ingen av författarna hade tidigare erfarenhet av arbete 

inom elevhälsan men har genom lång erfarenhet inom sjuksköterskeyrket mött personer med 

psykisk ohälsa vilket kan ha skapat en viss förförståelse. Författarna har även ett egenintresse 

i ämnet och hade innan intervjuerna ägde rum läst på inom ämnet vilket ytterligare kan ha 

påverkat förförståelsen.  

 

Studiens tillförlitlighet innefattar också frågan om överförbarhet och som hänvisar till i vilken 

utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper (Graneheim och Lundman 2004). 

Författarna föreslår att resultatet är överförbart till elevhälsa och övrig skolpersonal inom 

landet men även till personal inom hälso- och sjukvård som möter barn med psykisk ohälsa. 

Bedömning av överförbarhet till annan typ av kontext lämnar författarna till läsaren att avgöra 

(c.f. Lundman och Hällgren Graneheim 2012, s.198).    
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Genom att författarna informerade deltagarna om studiens syfte, metod, att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst under studiens gång hade rätt att avbryta sitt deltagande utan 

att drabbas av påtryckning uppfylldes informationskravet (c.f. Vetenskapsrådet 2002; 

Vetenskapsrådet 2011). Mellan deltagare och författare fanns inga personliga relationer eller 

beroendepositioner som kan ha påverkat deltagarna i deras beslutsfattande om deltagande. För 

att undvika risk för att röja deltagares identitet och för att bevara deras konfidentialitet 

avidentifierades samtliga intervjuer och allt insamlat intervjumaterial behandlades i ett 

lösenordskyddat Google-dokument. På detta sätt bedömde författarna att riskerna för negativa 

konsekvenser för den enskilda deltagaren var små. 

 

6. Slutsats  

En slutsats av studiens resultat är att skolsköterskan är en viktig resurs i arbetet med att 

förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn. För att kunna arbeta med att 

förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn är det viktigt att skolsköterskan 

har tid, resurser, kunskap och erfarenhet inom området. Skolsköterskorna kände sig ofta 

otillräckliga och arbetet med att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn 

upplevdes många gånger bristfälligt. Brist på tid har en central roll i skolsköterskans arbete 

och bland skolsköterskorna finns visioner om hur de skulle kunna arbeta med att förebygga 

och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn om det fanns mer tid, mer resurser och ett 

mindre antal elever per skolsköterska. I skolsköterskornas arbete möter de dagligen barn i 

deras vardagsmiljö i skolan och att arbeta med att förebygga och tidigt upptäcka psykisk 

ohälsa bland skolbarn ställer stora krav på skolsköterskans kunskaper och erfarenheter inom 

området samt förmåga att kunna anpassa sig efter barnets individuella behov. Denna studie 

kan ge en grundläggande förståelse och kunskap om de faktorer som har betydelse för 

skolsköterskans arbete med att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland skolbarn. 

Författarnas bedömning är att Joyce Travelbee´s teori om omvårdnadens mellanmänskliga 

aspekter kan implementeras i skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa.  

 

Författarna anser att ytterligare forskning inom området psykisk ohälsa är av betydelse för att 

kunna stödja och utveckla skolsköterskans arbete med att förebygga och tidigt upptäcka 

psykisk ohälsa bland skolbarn. Genom att skapa större förutsättningar för skolsköterskan att 

arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa skulle barns psykiska hälsa kunna förbättras mot 

målet att nå en bättre folkhälsa och kostnader för samhälle och sjukvård skulle kunna 
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minskas. Författarnas uppfattning är också att det skulle vara av stor vikt och intresse att 

studier genomförs på skolsköterskans upplevelser och erfarenheter av att arbeta med psykisk 

ohälsa bland barn med annan etnisk bakgrund. Att få större kännedom om olika etniska 

tillhörigheter samt kulturella skillnader skulle kunna hjälpa och vara till stöd för 

skolsköterskan i arbetet med psykisk ohälsa.   
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Till berörd verksamhetschef Elevhälsan 

   

Ansökan om tillstånd att få genomföra en intervjustudie  

   

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på Distriktssköterskeprogrammet vid Umeå Universitet. 
Inom ramen för magisterexamen i Omvårdnad kommer vi under hösten 2016 att genomföra 
en kvalitativ intervjustudie med syfte att belysa skolsköterskans erfarenheter av arbetet med 
psykisk ohälsa bland barn i årskurs F-9.  

 

Socialstyrelsen visar på att psykisk ohälsa bland barn är ett växande folkhälsoproblem och det 
är därför viktigt att särskilt prioritera barn och ungas hälsa och välbefinnande. Genom att ta 
tillvara elevhälsans resurser och kompetens på bästa sätt kan vi främja hälsa, förebygga ohälsa 
och tidigt upptäcka eventuella behov av åtgärder vilket kan minska lidandet för barnet och 
dennes familj samt även på sikt minska samhällskostnader. 

 

Intervjuerna kommer att ske enskilt och kommer att ta cirka 30-45 minuter. Alla uppgifter 
som framkommer i intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga inga 
uppgifter kan komma att röjas för obehöriga. Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarna 
har när som helst under studiens gång rätt att avbryta sitt deltagande. Inbjudan till deltagarna 
och information om studien kommer att skickas ut till deltagarna.  
 

Under studiens gång tillhandahåller Umeå Universitet handledare som Ni finner 
kontaktuppgifter till längst ner i detta brev. Ni finner även kontaktuppgifter till författarna. 

 

Tacksam för tillstånd att tillfråga Er personal om deltagande i studien. 

 

 

Med vänlig hälsning  

   

mailto:veronicaeldebrandt@hotmail.com
mailto:hultdin61@hotmail.com
http://www.umu.se/


  Bilaga 1 
 

 
 

Veronica Eldebrant 

Sjuksköterska 

Tel. 073-026 16 80 

veronicaeldebrandt@hotmail.co
m  

         

Anneli Hultdin 

Sjuksköterska 

Tel. 073-818 16 32 

hultdin61@hotmail.com  

 

Eva Ericson-Lidman 

Universitetslektor/ 

Handledare 

Tel. 0910-78 72 37 

eva.ericson-lidman@umu.se  

 

     

Härmed ges tillstånd för att genomföra studien:   

   

Datum………………… Namnteckning……………………………………………………  
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Skolsköterskans erfarenheter av arbetet med psykisk ohälsa bland barn i årskurs F-9 

  

Förfrågan om att delta i en intervjustudie   

Vi är två sjuksköterskor som studerar på Distriktssköterskeprogrammet vid Umeå universitet. 
Inom ramen för magisterexamen i Omvårdnad kommer vi under hösten 2016 att genomföra 
en kvalitativ intervjustudie med syfte att belysa skolsköterskans erfarenheter av arbetet med 
psykisk ohälsa bland barn i årskurs F-9.  

 

Socialstyrelsen visar på att psykisk ohälsa bland barn är ett växande folkhälsoproblem och det 
är därför viktigt att särskilt prioritera barn och ungas hälsa och välbefinnande. Genom att ta 
tillvara elevhälsans resurser och kompetens på bästa sätt kan vi främja hälsa, förebygga ohälsa 
och tidigt upptäcka eventuella behov av åtgärder vilket kan minska lidandet för barnet och 
dennes familj samt även på sikt minska samhällskostnader. 

 

Vi vänder oss till Dig som arbetar som skolsköterska inom elevhälsan och vi ser gärna att du 
har minst 1 års erfarenhet inom yrket. Dina erfarenheter av arbetet med psykisk ohälsa bland 
barn kan komma att bidra till ett förbättrat arbetssätt samt bredare kunskap vid utformningen 
av riktlinjer samt vid utbildning inom området. 

  

Intervjuerna kommer att ske enskilt på en plats Du själv väljer. Intervjuerna kommer att ta 
cirka 30-45 minuter och för att underlätta vidare hantering av intervjumaterialet kommer de 
att spelas in. Alla uppgifter som framkommer i intervjuerna kommer att behandlas 
konfidentiellt, det vill säga inga uppgifter kan komma att röjas för obehöriga. Deltagandet i 
studien är frivilligt och Du kan när som helst under studiens gång avbryta Ditt deltagande. 
Resultatet kommer att publiceras i en magisteruppsats vid Institutionen för Omvårdnad, Umeå 
Universitet. 

 

Under studiens gång tillhandahåller Umeå Universitet handledare som Ni finner 
kontaktuppgifter till längst ner i detta brev. Du finner också kontaktuppgifter till författarna. 
Tveka inte att höra av Dig vid eventuella frågor. 

 

Vill Du delta i intervjustudien? Vi ber Dig vänligen kryssa för ditt svar nedan och signera 
med Din namnteckning.  

mailto:veronicaeldebrandt@hotmail.com
mailto:hultdin61@hotmail.com
http://www.umu.se/
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᥍   Ja  ᥍   Nej 

 

Datum ………………   Namnteckning: ……………………………………………………  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Veronica Eldebrant 

Sjuksköterska     

Tel. 073-026 16 80 

veronicaeldebrandt@hotmail.
com 

Anneli Hultdin 

Sjuksköterska 

Tel. 073-818 16 32 

hultdin61@hotmail.com  

Eva Ericson-Lidman  

Universitetslektor/ 

Handledare 

Tel 0910- 78 72 37 

eva.ericson-lidman@umu.se 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:veronicaeldebrandt@hotmail.com
mailto:veronicaeldebrandt@hotmail.com
mailto:hultdin61@hotmail.com
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Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Kön? 

Ålder?  

Vilken är din högst avslutade utbildning? 

Antal yrkesverksamma år som skolsköterska? 

Hur många skolor har du som skolsköterska ansvar för? 

Hur många elever har du som skolsköterska ansvar för?  

Vilka årskurser ansvarar du för? 

Vad innebär psykisk ohälsa för dig som skolsköterska? 

Vilka psykiska hälsoproblem ser du som de vanligaste bland barn? 

 

Inledande frågor 

Kan du berätta hur du arbetar förebyggande med psykisk ohälsa bland barn? 

 

Hur upplever du det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa bland barn? 

 

Kan du berätta hur du arbetar med tidig upptäckt av psykisk ohälsa bland barn? 

 

Hur upplever du arbetet med tidig upptäckt av psykisk ohälsa bland barn? 

 

Kan du beskriva hur du uppmärksammar ett barn som mår dåligt psykiskt? 

 

Kan du berätta hur du närmar dig ett barn som du misstänker mår dåligt psykiskt?  

 

Hur upplever du barnens förtroende för dig som skolsköterska i ditt arbete med att förebygga 

och tidig upptäcka av psykisk ohälsa bland barn? 

 

Hur upplever du samarbetet med elev och vårdnadshavare i ditt arbete med att förebygga 

psykisk ohälsa bland barn? 
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Hur upplever du samarbetet med elev och vårdnadshavare i arbetet med tidig upptäckt av 

psykisk ohälsa bland barn? 

 

Använder du något/några verktyg i arbetet med att förebygga och tidigt upptäcka psykisk 

ohälsa bland barn?  

Om ja, kan du beskriva de verktyg du använder? 

Om ja, hur upplever du att dessa fungerar? 

 

Hur upplever du samarbetet med andra professioner inom elevhälsa, skola, hälso- och 

sjukvård, socialtjänst i ditt arbete med psykisk ohälsa bland barn? 

 

Upplever du att du får det stöd du behöver i arbetet med förebyggande och tidig upptäckt av 

psykisk ohälsa bland barn?  

Om ja, vilken typ av stöd får du?   

Om nej, vilken typ av stöd anser du dig vara i behov av? 

 

Är det något du saknar i ditt arbete med förebyggande och tidig upptäckt av psykisk ohälsa 

bland barn? 

 

Är det något annat du vill tillägga? 

 

Sonderande frågor 

Kan du säga något mer om det………...? 

Kan du ge exempel……? 

Kan du förtydliga……..? 

 

 

 

 


