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Sammanfattning 

Barn med födoämnesallergier är ett ökande problem i dagens samhälle. För att kunna 

säkerställa att barn med födoämnesallergi har en säker skolmiljö krävs att skolsköterskan och 

personalen kring barnet har kännedom om barnets specifika behov. Syftet med studien var att 

belysa skolsköterskans upplevelse av hinder för optimal hälsa hos skolbarn med 

födoämnesallergi. Sju skolsköterskor intervjuades. Resultatet resulterade i fyra teman: 

Allergins påverkan på barnets dagliga liv, Bristfälliga kunskaper hos skolpersonal, 

Svårigheter för skolsköterskan att hålla sig uppdaterad och Föräldrars förmåga till ansvar 

och kontroll. Föräldrar ansvarar för att informationen kommer fram till skolsköterskan och 

övrig personal. Inte sällan upplever skolsköterskan att informationen gått dem förbi eller inte 

kommer fram överhuvudtaget.  I och med detta utsätts barnet för en ökad risk i skolans miljö.  

 

Nyckelord: Födoämnesallergi, upplevelse, skolsköterska, barn, hinder 

 

  



 

Title School nurses experiences of obstacles in obtaining optimal health  

 in school children with food hypersensitivity - an interview study 

Author  Anna Lundberg & Ulrika Freund-Arvidsson 

Department  Department of Nursing 

 Umeå University   

 901 87 Umeå 

 

Abstract 

Children with food hypersensitivity are a growing problem in today's society. In order to 

ensure that children with food hypersensitivity have a safe school environment it is essential 

that the school nurse and staff around the child is aware of the child's specific needs. The aim 

of the study was to highlight school nurses experiences of obstacles in obtaining optimal 

health for school children with food hypersensitivity. Seven school nurses were interviewed. 

The outcome resulted in four themes: Allergy impact on children’s daily life, Insufficient 

knowledge of the school staff, Difficulties for school nurses to keep up to date and Parents 

ability for responsibility and control. Parents are responsible for making sure that the 

information reaches the school nurse and school personnel. School nurses experienced that the 

information passed them by or simply not reached them at all. In doing so, the child is 

exposed to an increased risk in the school environment.  
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Introduktion    

Skolbarn i Sverige befinner sig en stor del av dagen på skolan. Det är då viktigt att den miljön 

är trygg och säker, även för barn med födoämnesallergi (Wickman, 2009). Inom 

skolhälsovården är födoämnesallergi en del av det dagliga arbetet, och en utmaning för 

skolsköterskan är att skapa bra förutsättningar för de här barnens hälsa (Hillman, 2010). 

Skolbarn i Sverige med födoämnesallergi upplever en psykologisk belastning av sin sjukdom 

(Wickman, 2009). Dessa barn har sämre livskvalitet än sina kamrater (Marklund, Ahlstedt, & 

Nordström, 2006; Ostblom, Egmar, Gardulf, Lilja, & Wickman, 2008) och det är då 

framförallt rädslan att få i sig något de inte tål (Wickman, 2009, Astma och Allergiförbundet, 

2013) och de ansträngningar det innebär att undvika farliga allergen som påverkar dem 

(Marklund et al., 2006). Den negativa effekten av sjukdomen är tydligast om barnet samtidigt 

har andra allergiska sjukdomar som till exempel astma, eksem eller allergisk 

rhinokonjunktivitet (Marklund et al., 2006), men även ju allvarligare födoämnesallergin anses 

vara (Marklund et al., 2006; Ostblom et al., 2008). Även internationellt har noterats att 

födoämnesallergi påverkar skolbarns livskvalitet, och då även att äldre barn i skolåldern tycks 

ha sämre livskvalitet än yngre barn.  Livskvaliteten påverkas i större utsträckning hos barn 

med allvarliga, alternativt multipla födoämnesallergier. (Wassenberg et al., 2012).  

 

Terminologin inom ämnet allergi kan tyckas förvirrande. Idag finns en enighet, internationellt 

och nationellt, om följande gemensamma riktlinjer. Som övergripande term används 

födoämnesöverkänslighet, medan termen födoämnesallergi reserveras för de reaktioner som 

initieras immunologiskt (Axfors Olsson, Foucard, 2005). Detta stöds också av 

världsallergiorganisationen [WAO] som definierar allergi som ”en överkänslighetsreaktion 

initierad av immunologiska mekanismer” (Johansson, Bieber, Dahl, Friedmann, Lanier, 

Lockey, Motala, Martell, Platts-Mills, Ring, Thien, Van Cauwenberge, Williams, 2005). Av 
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de immunologiska reaktionerna är de reaktioner där IgE-antikroppar medverkar, så kallade 

IgE-medierade reaktioner, de vanligaste hos barn och ungdomar (Axfors Olsson & Foucard, 

2005). Den akuta reaktionen anafylaxi är ett övergripande begrepp och definieras som 

”allvarlig, livshotande, generaliserad eller systemisk överkänslighetsreaktion” (Johansson et 

al., 2005). Allergi, astma, eksem och allergisk rhinokonjunktivitet har en tendens att 

samexistera hos en och samma individ, det talas då om den allergiska marschen, det vill säga 

att den predisponerade individen utvecklar nya manifestationer inom spektrat 

allergisjukdomar (Alm, 2005). I detta arbete används termen födoämnesallergi i betydelsen 

immunologiska reaktioner orsakade av födoämnen från lätta reaktioner till den svåra formen 

anafylaxi. 

 

Internationella och svenska studier visar att föräldrar ofta är oroliga för sina barn med 

födoämnesallergi (Gillespie, Woodgate, Chalmers, & Watson, 2007; Hodges, Clack, & 

Hodges, 2007; Marklund et al., 2006; McBride, McBride-Henry, & van Wissen, 2010; 

Ostblom et al., 2008) och att en stor del av den sociala situationen kan komma att kretsa kring 

barnets sjukdom (Gillespie et al., 2007; Marklund et al., 2006; McBride et al., 2010). Barnets 

skolstart upplevs av föräldrar som en ångestladdad brytpunkt i samband med att det egna 

ansvaret ökar (Gillespie et al., 2007). Föräldrar anser att de många gånger får kämpa för 

barnens säkerhet när de befinner sig på skolan (Marklund et al., 2006; McBride et al., 2010) 

och ett vanligt bekymmer är mellanmål i samband med jubileer eller utflykter i skolans regi. 

Barnen utrycker även en inskränkning i den sociala tillvaron i skolan och samma forskare 

visar att barnets födoämnesallergi påverkar hela familjens livskvalitet (Gillespie et al., 2007; 

Marklund et al., 2006; Ostblom et al., 2008). Ju allvarligare barnets allergi är, desto mer 

påverkar den familjens vardag och livskvalitet i negativ riktning (Marklund et al., 2006). Vad 
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barnen tål och inte tål har deras föräldrar dock goda kunskaper kring, även i de fall en exakt 

diagnos saknas (Gunnarsson, Marklund, Ahlstedt, Borell, & Nordström, 2005). 

 

Nötter, jordnötter och soja är de livsmedel som mest frekvent orsakar födoämnesallergi hos 

barn och ungdomar i Sverige, följt av ägg och mjölk. Nötter och jordnötter är också ofta 

utlösande faktorer vid anafylaxi (Vetander, Helander, Flodström, Ostblom, Alfvén, Ly, 

Hedlin, Lilja, Nilsson, Wickman, 2012). Det förekommer att barn i skolan serveras mat de 

inte tål, och de födoämnen som av misstag oftast serveras till barn med behov av specialkost 

är mjölk, ägg och mjöl (Wickman, 2009). Geografiska skillnader tycks förekomma. I Italien 

förekommer mjölk, ägg och hasselnötter som vanliga födoämnesallergen (Calvani, Cardinale, 

Martelli, Muraro, Pucci, Savino, Zappala, Panetta, 2011) och i Tyskland beskrivs jordnötter, 

nötter och mjölk som betydande utlösande faktorer (Hompes, Köhli, Nemat, Scherer, Lange, 

Rueff, Rietschel, Reese, Szepfalusi, Schwerk, Beyer, Hawranek, Niggeman, Worm, 2011). 

En allergisk reaktion hos ett barn kan ge upphov till en rad olika symtom beroende på vilka 

organ som involveras (Wickman, 2009). Symtomen kan komma från till exempel huden, 

luftvägarna, cirkulationssystemet eller mag-tarmkanalen (Hompes et al., 2011). Ett flertal 

faktorer kan påverka både förekomst och allvarlighetsgrad vid en allergisk reaktion, såsom 

fysisk aktivitet (Hompes et al., 2011) och förekomsten av samtidig astmadiagnos (Calvani et 

al., 2011). I Sverige behandlas fler barn akut under pollensäsongen på grund av anafylaxi än 

under resten av året (Vetander et al., 2012).   

 

Skolsköterskan har att förhålla sig till regelverk stiftade genom skollagen. Enligt skollagen 

(SFS 2010:800), är skolhälsovårdens uppdrag att förbättra eller bevara elevers fysiska samt 

psykiska hälsa, men även verka för sunda levnadsvanor. Skolan styrs av en mängd lagar och 

regler. Några är stiftade på nationell nivå och gäller för alla skolor i hela Sverige, exempelvis 
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skollagen (SFS 2010:800), vilken är den mest övergripande, men även direkt konkreta regler 

och förordningar finns.  Till exempel regleras hur och vem som ska ansvara för 

skolhälsovården, benämnt elevhälsan (Hillman, 2010). På regional nivå är det kommunen 

som är huvudman, och som genom lokala regler styr hur elevhälsan ska se ut i skolan. 

Elevhälsan granskas av skolinspektionen vars syfte är att se till att elevhälsan arbetar enligt 

uppdraget, samt att rektor nyttjar elevhälsan i verksamheten på det sätt som framgår av 

skollagen (Skolinspektionen, 2012).  

 

Födoämnesallergi hos barn medför behov av specialkost i skolan (Hillman, 2010).  Enligt 

Livsmedelsverkets rekommendationer bör inte nötter förekomma i mat som serveras i 

svenska skolor, detta inkluderar då både mandel, jordnötter och sesamfrö (Livsmedelsverket, 

2007). Skolsköterskan tillsammans med skolläkaren har en nyckelroll i avseendet att skapa en 

trygg miljö för barnet samt att tillgodose dennes behov (Hillman 2010). Från barnhälsovården 

[BVC] överförs barnets journal till skolhälsovården och ansvarig skolsköterska. Om ett barn 

utretts via allergimottagningen är det föräldrarnas uppgift att meddela ansvarig sjuksköterska 

på BVC detta. Likaså är det föräldrarnas uppgift att informera skolsköterskan uppgifter om 

barnets hälsa som inte kommit fram under förskoleåren (Hillman, 2010).  

 

Internationella studier visar att lärare många gånger har bristfälliga kunskaper om allergi, 

anafylaxi och vilka symtom som kan uppträda vid en allvarlig födoämnesreaktion (Ercan, 

Ozen, Karatepe, Berber, & Cengizlier, 2012; Hodges et al., 2007; McBride et al., 2010). 

Vidare tycks de ha bristande kunskaper för hur de förväntas agera i en akut situation, kring 

vilken medicin som skall ges och hur dessa skall hanteras (Ercan et al., 2012; Hodges et al., 

2007). Få lärare kan peka ut att just deras skola har en handlingsplan vid händelse av en 

allvarlig födoämnesreaktion trots att de fått både vetskap om den och träning i den (Ercan et 
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al., 2012; Hodges et al., 2007). När skolsköterskan inte finns på plats på skolan får övrig 

personal problem. Studier indikerar att skolsköterskor utrycker en oro för att medicineringen 

dels inte används, men även att den används felaktigt (Cavanaugh & Strickland, 2011). Enligt 

svenska uppgifter erhöll enbart hälften av de barn som var utrustade med adrenalinpenna och 

som fick en anafylaktisk reaktion sin medicin (Vetander et al., 2012). Vilka kunskaper och 

färdigheter lärare på svenska skolor har i ämnet tycks dock otillräckligt undersökt idag. 

 

Det finns tecken som tyder på att skolsköterskor internationellt har goda kunskaper om 

allergi, anafylaxi och medicinering och att de säger sig vara trygga i att hantera en akut 

situation (Cavanaugh & Strickland, 2011). Däremot visar internationella studier att 

skolsköterskor upplever brister i kommunikationen med övrig personal kring barn med 

födoämnesallergi, främst i förhållande till medicinhantering (Carlisle, Vargas, Noone, Steele, 

Sicherer, Burks, Jones, 2010). Den svenska skolhälsovårdens kunskaper om hur en akut 

allergisk reaktion ska hanteras har dock visat sig bristfällig (Wickman, 2009). Det är viktigt 

att all personal har tillgång till medicinen, kan och känner sig bekväm i att hantera den vid ett 

allergiskt tillbud (Cavanaugh & Strickland, 2011; Foucard & Malmheden-Yman, 2001). 

Internationellt finns idag skillnader i vem som ansvarar och förvarar medicinen under skoltid 

(Ben-Shoshan, Kagan, Primeau, Alizadehfar, Verreault, Yu, Nicolas, Joseph, Turnbull, 

Dufresne, St Pierre, Clarke, 2008; Cavanaugh & Strickland, 2011). Enligt Wickman (2009) är 

det i Sverige föräldrarnas ansvar att se till att barnet har med sig sin medicin i sin skolväska. 

Skolan ansvarar för att kunna hjälpa barnet vid en akut situation och ett minimikrav är att alla 

vuxna som finns kring barnet ska kunna hantera en adrenalinpenna.  

 

På svenska skolor, bär skolans rektor yttersta ansvaret för säkerheten kring skolans elever 

(Wickman, 2009), men även de som arbetar med att tillreda och servera eleverna deras 
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måltider spelar en avgörande roll när det gäller att ge rätt barn rätt mat (Astma- och 

Allergiförbundet, 2013). En kartläggning över svenska skolmåltider visar att majoriteten, 

91,1%, av svenska skolor följer rutinerna kring födoämnesallergi (Patterson, Lilja, Schäfer 

Elinder, 2012). Däremot innebär det att nästan 9% av skolorna har problem med att 

upprätthålla säkerheten kring specialkost. Den personal som arbetar med skolans måltider har 

också ett stort ansvar i att de barn som har födoämnesallergi upplever måltiderna lika 

lustfyllda som andra barn (Astma- och allergiförbundet, 2009). 

  

Att ta reda på hur många barn som har födoämnesallergi och hur många som av misstag får i 

sig något de inte tål under skoltid är ingen lätt uppgift. Statistiska data kring barn med 

födoämnesallergi beror mycket på definitioner och vad man väljer att inkludera och 

exkludera. Ser man till hela spektrat av allergiska sjukdomar har de från 1950-talet och fram 

till idag ökat starkt i omfattning hos barn. Runt 5-10 % av skolbarnen har idag astma och 

flertalet av dessa har även allergi (Socialstyrelsen, 2009). Enligt Wickman (2009) reagerar ca 

6% av svenska skolbarn på olika födoämnen. I händelse av en anafylaktisk reaktion som 

kräver sjukhusvård, är olika födoämnen inblandade i merparten av fallen (Bergström, Boman,  

Eriksson, Formgren, Foucard, Hörte, Janson, Spetz-Nyström, Hedlin, 2008; Foucard & 

Malmheden-Yman, 2001; Vetander et al., 2012). Denna siffra är något lägre internationellt då 

tyska forskare visat att födoämnen är orsaken till anafylaxi i 58% av fallen (Hompes et al., 

2011). Under tidsperioden 1 januari 2011 till 31 december 2012 behandlades cirka 1600 barn 

födda mellan 1998-2004 vid barnmottagningen i Umeå på grund av allergiska sjukdomar. Av 

dessa sökte 170 barn akut vård till följd av allergiska reaktioner orsakade av 

födoämnesallergi (Norman, 2013). Till akutmottagningarna i Umeå och Skellefteå, under 

tidspersioden 2011-2012, sökte totalt cirka 730 barn akut på grund av antingen allergisk 

reaktion, anafylaxi eller urtikaria (Lindström, 2013).  
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Kommunikationen mellan skolans personal, föräldrar, barnet och skolsköterskan har stor 

betydelse. Med rätt hjälp kan dessa barn leva ett normalt socialt liv utan begränsningar 

(Hodges et al., 2007). Barn ska kunna känna sig säkra i skolan, som är deras arbetsmiljö, utan 

att behöva oroa sig för att försämras i sin sjukdom. Både barnet och deras familjer ska också 

kunna känna sig trygga utan att behöva oroa sig för att oväntade situationer ska inträffa under 

skoltid (Foucard & Malmheden-Yman, 2001). Att skapa en skola som är fullkomligt säker för 

dessa barn, där risken att reagera på att ett födoämne inte existerar, kan dock tyckas vara en 

utopi (Wickman, 2009).  

 

Problemformulering 

När ett barn med födoämnesallergi börjar skolan ställs stora krav både på barnet, föräldrarna 

och på den personal som ska ansvara för barnets säkerhet under dagtid. Skolsköterskan har i 

samarbete med skolans övriga personal en central, samordnande, roll i att skapa en trygg 

skolmiljö för barn med födoämnesallergi, där de kan växa och utvecklas i positiv riktning. I 

nuläget saknas nationella studier som beskriver skolsköterskans upplevelse av hur situationen 

för de här barnen ser ut idag och hur arbetet kring dem fungerar.  

 

Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2012) kan hälsa ses som en process där hälsa och 

ohälsa växelvis framträder utan att för den delen utesluta varandra. Hälsa kan därmed antas 

infinna sig när helheten befinner sig i balans. Föreliggande studie har använt sig av en 

liknande definition. Med optimal hälsa hos skolbarn med födoämnesallergi menar vi att en 

balanserad helhet, psykiskt och fysiskt, medför att barnet har alla förutsättningar för att kunna 

tillgodogöra sig sina studier och verka i den sociala miljön som skolan innebär.  
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Syfte 

Att belysa skolsköterskans upplevelse av hinder för optimal hälsa hos skolbarn med 

födoämnesallergi.  

 

Metod 

Design 

För studien valdes en kvalitativ design med induktiv ansats. Enligt Olsson och Sörensen 

(2011) är lämplig design beroende av vad forskaren önskar undersöka. Med kvalitativ design 

fås ett inifrånperspektiv och forskaren kommer nära den undersökta problematiken. Genom 

att forskaren själv ofta är delaktig i datainsamlingen pågår en öppen interaktion mellan just 

forskare och deltagare.  

  

Genom att utföra kvalitativa intervjuer kan kunskap om den intervjuades värld utifrån dennes 

perspektiv belysas (Kvale, Brinkmann, 2009).  Olsson och Sörensen (2011) beskriver detta 

som ett sätt att ”få nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades 

livsvärld” (s. 134). Utifrån syftet har det varit väsentligt att lyfta skolsköterskans upplevelse, 

det vill säga få kunskap utifrån hennes livsvärld. Induktiv ansats kan användas för att 

analysera berättelser av personens upplevelse kring ett ämne. Analysen av texten sker då 

förutsättningslöst. Detta i motsats till deduktiv ansats där analysen sker efter ett i förväg valt 

mönster eller mall (Lundman, Hällgren Graneheim, 2012). Studien skrivs enligt tidsskriften 

Journal of School Nursings riktlinjer. 

 

Urval 

Verksamhetschefen för elevhälsan i en medelstor stad i Norrland kontaktades brevledes 

angående förfrågan att få genomföra studien (Bilaga 1). I förfrågan framgick information om 

studien. Efter godkännande skickades en enskild förfrågan till respektive skolsköterska om att 
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delta i en intervju (Bilaga 2). Ett krav var att skolsköterskorna på något sätt var verksamma 

och arbetade med barn från förskoleklass upp till mellanstadiet.  

 

Förutom information om studien informerades skolsköterskorna även om att deltagandet var 

frivilligt och att de utan förklaring när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Deltagarna 

informerades via förfrågan även om att materialet skulle spelas in för att sedan transkriberas, 

allt material skulle behandlas konfidentiellt samt att eventuella personuppgifter, platser och 

händelser skulle avidentifieras i den slutliga rapporten. Inga intervjufrågor skickades till 

deltagarna i förväg, anledningen för detta var en önskan om att intervjun eftersträvade 

spontanitet och kravlöshet i en avslappnad miljö. Av 14 tillfrågade skolsköterskor tackade 7 

ja till intervju.  

 

Datainsamling 

Sex intervjuer med sju stycken skolsköterskor utfördes. Två skolsköterskor intervjuades 

tillsammans enligt önskemål med anledning av att de ansåg det mer tidseffektivt. Resterande 

skolsköterskor intervjuades enskilt.  Alla intervjuer utfördes och leddes av de två forskarna 

tillsammans. Alla skolsköterskor, med undantag för en, intervjuades i sina arbetsrum på den 

skola de är verksam på. En skolsköterska önskade bli intervjuad i en annan miljö än skol-

miljön varför ett grupprum bokades där den intervjun utfördes. Alla miljöerna var lugna och 

intervjuerna utfördes så gott som uteslutande utan störande moment. Under en intervju avbröts 

dock skolsköterskan av ett telefonsamtal och intervjun fick avbrytas och återupptas när telefon-

samtalet avslutats. Alla intervjuer inleddes med att kort beskriva studiens bakgrund och syfte.   

 

Halvstrukturerade intervjuer genomfördes, och med utgångspunkt från Kvale och Brinkmann 

(2009) användes en vägledande intervjuguide med förslag till frågor uppdelade enligt 
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ämnesområden. Intervjuerna började med att skolsköterskorna ombads berätta om sina egna 

erfarenheter kring skolbarn med födoämnesallergi. Därefter utgick följande frågor från vad 

skolsköterskorna tog upp. Intervjuguiden användes för att få en överblick över att alla ämnes-

områden täcktes under intervjun. Inga anteckningar gjordes under samtalen. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) befinner sig halvstrukturerade intervjuer någonstans mellan vanligt 

vardagssamtal och slutet frågeformulär. Genom intervjuerna försöker forskaren, utifrån 

deltagarens perspektiv, få förståelse om dennes livsvärld. Varje intervju varade mellan 30-47 

minuter. Intervjuerna spelades in digitalt med mobiltelefon. Ljudfilerna fördes över till dator 

och materialet transkriberades därefter ordagrant. För att underlätta transkriberingen användes 

dataprogrammet Express Scribe för att kunna dra ner hastigheten på samtalen och lättare 

kunna skriva ner exakt vad som sas under intervjuerna (NCH Software, 2011).  För att uppnå 

en så djup förståelse för materialet som möjligt togs även hummanden, pauser och frekventa 

upprepningar och dylikt med. Det totala transkriberade materialet uppgick till ca 21000 ord. 

 

Analys 

Intervjumaterialet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Kvalitativ innehållsanalys är lämplig för intervjuer som är tillräckligt omfattande för 

att kunna bedömas som en helhet, men som samtidigt är så pass små att de kan möjliggöra en 

uppdelning i olika meningsenheter under själva analysprocessen. Den text som används vid 

analysen skall granskas i sitt sammanhang, vilket betyder att tolkningen bör göras med 

medvetenhet utifrån intervjudeltagarnas personliga upplevelser och det sammanhang studien 

genomförts i (Graneheim & Lundman, 2004). Med kvalitativ innehållsanalys görs en 

anpassning till forskarens tidigare erfarenheter och materialets kvalitet (Lundman,Hällgren  

Graneheim, 2012).  
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Det transkriberade materialet lästes igenom och granskades upprepade gånger, både enskilt 

och tillsammans, för att få en helhetsbild av materialet. Därefter identifierades 

meningsenheter vilka var bärande och som svarade mot studiens syfte. Detta arbete utfördes 

genom markeringar i var sin utskrift av det transkriberade materialet. Meningsenheterna 

jämfördes sedan och diskuterades tills enighet uppnåddes. Meningsenheterna lyftes ut och 

placerades i tabeller. Genom diskussion skapades kondenserade meningsenheter och koder. 

Koderna jämfördes varpå likheter och skillnader identifierades. Utifrån koderna lyftes en röd 

tråd fram och underteman och relevanta teman skapades. Exempel på detta ses i tabell 1. 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Undertema Tema 

För man vill ju veta 

ganska snabbt, gärna först 

då de kommer första 

gången efter de varit på 

utredning 

Vill snabbt 

veta då de varit 

på utredning 

Önskan om 

information 

Att ha 

kunskap  

och känna 

barnet 

Skol-

sköterskans 

svårigheter att 

hålla sig 

uppdaterad 

Det är ju i första hand är 

det ju att veta om barnen 

innan de börjar skolan 

Veta om 

barnen innan 

skolan börjar 

Tillgång till 

information 

Att ha 

kunskap  

och känna 

barnet 

Skol-

sköterskans 

svårigheter att 

hålla sig 

uppdaterad 

 

 

Etiskt övervägande 

Efter godkännande från skolsköterskornas enhetschef fick samtliga tillfrågade anmäla sitt 

skriftliga intresse för deltagande. I den förfrågan, bilaga 2, som skickades till deltagarna gavs 

information om studien, syfte, tillvägagångsätt samt kontaktuppgifter till ansvarig vid 

institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet. Brevet innehöll även information om att 

deltagandet var helt frivilligt och att skolsköterskorna när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande utan vidare motivation, allt enligt Trost (2010) och Olsson och Sörensson (2011). 

Trost (2010) beskriver även att studiedeltagaren skall göras anonym för läsaren i den slutliga 
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rapporten. Befintlig studie har behandlat alla personuppgifter enligt Personuppgiftslagen 

(PUL, SFS 1998:204) och inga personuppgifter eller namn på de som intervjuats eller de 

skolor som besökts framgår i den slutgiltiga rapporten. Allt material såsom inspelade 

intervjuer samt transkriberat material kommer att förstöras efter uppsatsens färdigställande. 

 

Resultat   

Syftet med studien var att belysa skolsköterskans upplevelse av hinder för optimal hälsa hos 

skolbarn med födoämnesallergi. Efter innehållsanalys av intervjuerna med skolsköterskorna 

framkom 4 teman och 12 underteman, tabell 2. 

Tabell 2. Översikt underteman och teman. 

Underteman  Tema 

Känslor av stress Allergins påverkan på barnets dagliga liv 

Svårt att förstå för de andra barnen 

Att vara olik de andra barnen 

Allvarliga misstag sker Bristfälliga kunskaper hos skolpersonal 

Personalens osäkerhet att hantera 

födoämnesallergi 

Risk med bristande kompetens 

Att ha kunskap och känna barnet Svårigheter för skolsköterskan att hålla sig 

uppdaterad. 

 

 

Bristande informationsflöde och 

samarbete 

Svårigheter med kontinuiteten 

Att ta ansvar för egen kompetens 

Föräldrars olika ansvar och 

inflytande 

Föräldrars förmåga till ansvar och kontroll 

Att känna oro och rädsla 
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Allergins påverkan på barnets dagliga liv 

Utifrån våra intervjuer framkom att skolsköterskan upplever allergins påverkan på barnets 

dagliga liv som ett hinder för att de ska kunna utveckla optimal hälsa. Barnens hälsa påverkas 

genom att de ofta bär på känslor av oro, rädsla och stress samt att de upplever sig som olik 

andra barn. Den sociala interaktionen med kompisar påverkas genom att kamraterna i vissa 

avseenden saknar förståelse och har svårt att visa hänsyn, vilket indirekt bli ett hinder för god 

hälsa. 

Känslor av stress 

Skolsköterskorna berättade att skolbarn med födoämnesallergi många gånger upplever oro 

och stress i vardagliga situationer. Barnen oroar sig för att de ska få fel mat i matbespisningen 

eller i samband med utflykter där mat eller fika tas med. De flesta skolsköterskorna upplevde 

barnens situation som säker, men att oron och rädslan ändå gör sig påmind. Ett uttryck för 

den här oron är att barnen ständigt vill kontrollera med personalen att de fått rätt mat. Nya 

situationer och nya miljöer skapar oro och leder till att barnets stress ökar. En fråga som kan 

komma upp är var och hur adrenalinpennan ska förvaras när barnet ska sova ute i tält. 

Skolsköterskorna tänker sig att detta gör att de här barnen inte upplever utflykter lika 

spännande. Istället för att känna förväntan, brottas barnen med oro och rädsla istället. 

”Det är klart att det är en ny miljö som inte dom har stenkoll på vad som händer 

i bussen, är det nån som har jordnötter med sig ändå?” 

Enligt skolsköterskorna finns det en oro för att exkluderas, att inte få vara med i samma 

utsträckning som andra barn. Kalas utgör till exempel ett stressmoment då det kan vara 

osäkert om barnet blir bjuden. Detta på grund av det extra besvär de här barnens fika kan 

innebära. Därmed finns det enligt skolsköterskorna en risk att de inte blir bjudna 

överhuvudtaget. 
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”Blir man bjuden på kalas eller blir jag inte bjuden på kalas för att det är 

besvärligt med min mat eller mitt fika” 

Relationen mellan barnet och personalen i matsalen, men även relationen mellan barnet och 

övrig personal på skolan, anses viktig. Skolsköterskorna berättade att många barn upplever 

trygghet när de känner igen personalen och vet vilka de är. Ett nytt ansikte kan däremot skapa 

stress och oro. Till exempel berättades om ett barn som inte vågade fråga efter sin egen 

mjölk, då den förvarades otillgängligt i kylskåp. Skolsköterskan berättade att det här barnet 

valde att dricka vatten för att slippa fråga den vuxne.  

”eller så det kan ju vara också litegrann när det hänger på en själv om man ska 

ta kontakt med vuxna. Det kan ju vara lite rädsla.” 

Svårt att förstå för de andra barnen 

Om ett barn i en klass har en uttalad födoämnesallergi påverkar det även övriga barn i barnets 

klass. Det krävs att klasskamraterna visar hänsyn på olika sätt, men i intervjuerna framkom 

att skolsköterskorna upplever vissa svårigheter i detta avseende. Klasskamraterna tenderar att 

glömma bort det behov som finns och saknar i vissa fall förståelse för allvaret i sjukdomen. 

Skolsköterskorna ansåg att klasskamraterna behövde påminnas regelbundet för att 

informationen inte skulle falla i glömska. En skolsköterska beskrev en situation där ett ägg på 

skoj kastats mot en flicka med äggallergi under en hemkunskapslektion. Ett busstreck där 

klasskamratens glömska eller oförståelse kunde fått allvarliga konsekvenser. 

”Så att man påminn. Det är ju det här att man kan veta om det och så glömmer 

man bort det i stundens hetta.” 

Vidare kan klasskamrater enligt skolsköterskorna uppleva att det är orättvist när en del barn 

får specialkost och själva önska exkludera sådant de inte tycker om. De har svårigheter att se 

skillnaden mellan att vara tvungen att exkludera födoämnen på grund av allergi och att vilja 
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exkludera på grund av smaken. Skolsköterskorna berättade att allergin i vissa fall sprider sig 

mellan kompisarna. När ett barn får ont i magen av mjölk tenderar kompisarna att få det 

också, och vill exkludera mjölken. Detta utan att ha gått igenom någon utredning. 

”Ja, då skulle dom andra naturligtvis vilja ha också, alltså plocka bort sånt som 

de inte tycker om” 

Att vara olik de andra barnen 

Ett par skolsköterskor som intervjuades uttryckte att de ansåg att barnets livskvalitet 

påverkades negativt av födoämnesallergin. En aspekt är att när flertalet födoämnen utesluts ur 

kosten begränsas barnets vardag. En svårighet kan enligt skolsköterskorna uppkomma i 

samband med kalas. Många gånger får barn med födoämnesallergi ansvara för sitt eget fika i 

dessa sammanhang genom att ta med sig eget.  

”Ja, men när man ska på kalas, att man alltid måste ha med sig eget” 

Att se sig som annorlunda jämfört med andra barn påverkar också barnets livskvalitet enligt 

skolsköterskorna. Det kan upplevas som orättvist att inte få och kunna äta samma mat som 

övriga barn, och skillnaden blir då synlig. Framförallt äldre barn tycker inte att alla behöver 

känna till deras födoämnesallergi, medicinerna eller hur de reagerar om de skulle få i sig 

något de inte tål. Samtidigt som informationen kan upplevas som en trygghet kan det också 

upplevas stigmatiserande. Skolsköterskorna berättade att barnen många gånger önskar att 

enbart de närmaste kompisarna informeras, de som de alltid är med. 

”Ibland vill de liksom inte att hela klassen ska veta om det utan mina tre 

klasskompisar som jag är med mest, som jag alltid är med på skolan, som alltid 

följer mig, vill jag ska veta det och vet hur jag reagerar” 
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Bristfälliga kunskaper hos skolpersonal 

Skolpersonalens kunskapsnivå och förmåga att bära ansvar framkom som ett hinder för 

optimal hälsa hos skolbarn med födoämnesallergi utifrån skolsköterskornas berättelser. 

Skolsköterskorna menade att personalens osäkerhet i sin tur påverkar barnet och att de utsätts 

för risker när kunskapen saknas. Som ett bevis för detta berättade skolsköterskorna att 

misstag som leder till allergiska reaktioner inträffar inom skolan idag. 

Allvarliga misstag sker 

De flesta skolsköterskor som intervjuades hade erfarenhet av födoämnesreaktioner inom 

skolan. Barn hade av misstag fått i sig eller kommit i kontakt med något de inte tålde och 

reagerat på det. Det kunde röra sig om både lindrigare reaktioner och reaktioner som slutat 

med ambulanstranpost in till sjukhuset. Misstagen som skett kunde bero på att köket använt 

fel ingredienser till barnets mat, att kommunikationen inte fungerat mellan 

matbespisningspersonal och barn, att personalen i matsalen var ny och inte kände till alla 

rutiner eller att informationen om barnet inte nått köket. 

”Det har hänt här också att barn som har haft glutenintolerans har fått mat med 

gluten och har reagerat på det” 

Misstag tycks även ske i andra sammanhang än vid måltider i matsalen. En skolsköterska 

beskrev att specialkost missats att tas med i samband med utflykt och en annan skolsköterska 

beskrev en incident i samband med ett pyssel. I det senare fallet hade barnet reagerat när 

klassen skulle tillverka talgbollar till fåglar vilka innehöll nötter. 

”Då skulle man göra på fritids tror jag några sådana här talgbollar och hade 

nötter och grejer. Då blev det en akut situation” 
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Personalens osäkerhet att hantera födoämnesallergi 

Att ställas inför att ha ansvar för ett barn med födoämnesallergi kunde enligt 

skolsköterskorna i vissa fall upplevas stressande. Detta framförallt när personalen ställs inför 

en ny, ovan situation som de aldrig tidigare kommit i kontakt med. Skolsköterskorna 

berättade att även informationen och utbildningen som ges om barnets sjukdom och medicin i 

sig kan skapa reaktioner. Enligt skolsköterskorna känner personalen i vissa fall rädsla inför 

adrenalinsprutan, var de ska ge den och när, samt utrycker att de inte har någon 

sjukvårdsutbildning. 

”Jag har aldrig gett en sån där spruta, hur ska jag göra, var ska jag ge, när ska 

jag ge den, asså mycket såna frågor som jag kan förstå att dom känner rädsla 

för” 

När personalen däremot stött på liknande problematik tidigare är inte stressen lika påtaglig. 

Erfarenheten skapar trygghet som de kan bygga vidare på. Information om barnet, medicinen 

och hur personalen förväntas handla i en akut situation är trots den oro den initialt kan skapa 

viktig. Kunskapen anses i långa loppet ge ett lugn och en trygghet inför vad som kan hända 

och hur det ska undvikas. Genom att alla i personalen känner till barnets allergi och vad som 

förväntas vid en reaktion minskar oron och rädslan. Vilka känslor som väcks hos 

skolpersonalen var enligt skolsköterskan relaterat till person. Hur ansvaret upplevs är 

beroende av personligheten, där vissa kan vara trygga och vissa rädda inför samma situation. 

”Då frågade jag om de kände att de vill ha en genomgång, efter att det hade gått 

ett tag, men då kände de sig ändå ganska trygga med det här och det var ju 

samma personal som hade haft tidigare också” 

Utifrån skolsköterskornas berättelser framkom att lärare har ett stort ansvar vad gäller barn 

med födoämnesallergi. Många gånger är det de som får kunskap om barnets allergi först och 

som sedan ger informationen vidare till skolsköterskorna. De har också ofta ansvar för att 
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förvara barnets medicin. En svårighet tycks vara om barnet byter klassrum eller lokal under 

dagen. Då är det viktigt att medicinen följer med barnet under hela dagen. 

”Där kan det vara så att lärarna har hand om medicinen, dom brukar ha ett låst 

skåp då” 

Risk med bristande kompetens 

Skolsköterskorna berättade att skolpersonalen ibland har en tendens att glömma bort allvaret i 

sjukdomen. Att de inte riktigt kan ta till sig eller förstå problematiken och hur allvarlig 

situationen kan bli om barnet får en reaktion. Skolsköterskorna behöver till exempel 

regelbundet påminna om det nötförbud som idag gäller på landets skolor, vad det innebär och 

hur det fungerar. Att personal trotsar nötförbudet och bjuder på exempelvis choklad i klassen 

vid högtider förekommer. Enligt skolsköterskorna förekommer det även att personalen bakar 

och bjuder sina kolleger på sådant som innehåller nötter.  

”Vi har ju den här policyn att det inte ska finnas nötter och mandel på skolan. 

Men att det känns att det får man påminna litegrann regelbundet” 

En skolsköterska upplevde att personalen var nonchalant i vissa situationer tillsammans med 

barn med födoämnesallergi. Något som hon tolkade som ett tecken på okunskap. Hon 

beskrev hur den här nonchalansen påverkar det enskilda barnet i negativ riktning och skapar 

otrygghet. När personalen inte håller på med medicinerna dagligen faller kunskapen i 

glömska och behöver upprepas. Skolsköterskorna kunde se att vaksamheten trappades av när 

inget barn fick någon allergisk reaktion under lång tid. De påpekade även att det hela tiden 

börjar nya elever med olika födoämnesallergier. Det finns alltså ett behov av att ständigt hålla 

dialogen öppen mellan personalen och skolsköterskan för att informationen ska komma fram 

till alla berörda parter. De flesta skolsköterskor som intervjuades upplevde dock att 



 19 

samarbetet mellan de olika personalgrupperna på skolan var relativt välfungerande. 

Skolsköterskorna ansåg att det är viktigt att alla känner till barnets allergi.  

”Att ja, men hur var det nu det här fungerade, så att det faller ju i glömska när 

man inte håller på med det dagligen” 

Att personalen i matsalen har vana och besitter kunskap kring de enskilda elevernas behov av 

specialkost tycks vara av yttersta vikt. En skolsköterska berättade om en incident där en 

vikarie stått i första led och serverat barnen. Denne hade av misstag serverat ett barn med 

specialkost fel mat, något som belyser vikten av att dels känna barnet och dels ha kunskap 

kring dess behov. Ny, ovan personal som inte ännu har kunskap kring rutinerna eller känner 

igen barnen innebär på så sätt en risk. 

”visade det sig att det var en vikarie som stod och serverade” 

 

Svårigheter för skolsköterskan att hålla sig uppdaterad 

För att kunna se till att barn med födoämnesallergi har en trygg miljö i skolan krävs att 

skolsköterskan och personalen är informerad om varje enskilt barn. Skolsköterskorna 

upplevde att det förekom hinder i att just säkerställa barnens miljö genom att de saknade 

helheten och kontinuiteten kring barnet. Detta till följd av bristande informationsöverföring 

och samarbete mellan BVC, slutenvården och skolhälsovården, men även mellan föräldrar 

och enskilda grupper inom personalen. Beträffande den egna kompetensen vilar det på 

skolsköterskan själv att inhämta och efterfråga information. 

Att ha kunskap och känna barnet 

Som skolsköterska är det inte alltid att arbetet enbart innefattar arbete på en skola. Inte sällan 

förekommer att skolsköterskan har flera skolor under sitt ansvarsområde. Alla skolsköterskor 

som intervjuades upplevde brister i hur information kring barn med födoämnesallergi kom 
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fram till skolsköterskan. Beskrivningar som hur informationen går dem förbi, eller inte 

kommer fram i tid, var några.  

”Jag kan ha allergiker som jag inte vet om. Oftast börja barnen skolan innan vi 

ens fått deras BVC-journal.” 

I det nuvarande journalsystemet som används inom skolhälsovården förekommer att 

information om eventuella allergier eller sjukdomar anges i löpande text. Det finns en önskan 

om en ruta i början av barnets skolhälsovårdsjournal, där allvarliga sjukdomar ska framgå. 

Denna används ej frekvent idag. Skolsköterskorna tycks ha ett stort eget ansvar i att ta reda 

på och söka upp information kring vilka barn som har födoämnesallergi, samt vilka mediciner 

de använder. Informationen var i vissa fall enbart förankrad med lärare och 

måltidspersonalen. 

”Mycket kan gå via barnkliniken och föräldrarna och barnet och sen via läraren, 

det är ju inte alltid jag vet om alla dom här allergierna” 

Det fanns även situationer där skolsköterskorna berättade att de vid samtal med köket funnit 

att föräldrar lämnat in långa listor med födoämnen barnet var allergisk mot. Skolsköterskorna 

berättade om situationer när föräldrar utesluter födoämnen ur kosten tidigt i livet, men att 

allergin inte är bekräftad av sjukvården. När antalet födoämnen som exkluderades ur barnets 

kost blev många upplevde skolsköterskorna att barnet begränsades.  

”Föräldrar plockar bort saker ur kosten, fast det inte är testat” 

Bristande informationsflöde och samarbete 

Ytterligare hinder i att få kunskap och kännedom om barn med födoämnesallergi upplevde 

skolsköterskorna var bristande informationsflöde och samarbete mellan barnkliniken och 

skolhälsovården. Informationsöverföring saknas per automatik mellan dessa enheter på grund 
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av olika journalsystem. Om skolsköterskan önskar få ta del av journalen från barnkliniken 

måste föräldrarna ge sitt medgivande.  

”Jag skulle nog önska att när man på barnkliniken skriver ut Betapred och 

adrenalinspruta att de ber om ett föräldramedgivande att få skicka till skolan. 

Det skulle jag tycka var bra.” 

Svårigheter med kontinuiteten 

Då barnet börjar förskoleklass skickas journalen från BVC till skolhälsovården efter att 

föräldrarna gett sitt medgivande. I de fall barnet har en känd födoämnesallergi framgår det i 

journalen från BVC förutsatt att kommunikationen har fungerat mellan föräldrar, sluten- och 

öppenvård. Det sker dock att det dröjer innan BVC-journalen kommer skolhälsovården till 

handa. Detta medför att barn med födoämnesallergi kan finnas på skolan utan 

skolsköterskans vetskap. Under årskurs 1 och årskurs 4 sker hälsosamtal med samtliga elever 

på skolan. Här får skolsköterskan en chans att få information om barnets eventuella 

födoämnesallergi eller annan sjukdom. Däremot i de fall en allergidebut sker och utreds av 

barnkliniken efter hälsosamtalet i årskurs 1 sker inte nästa hälsosamtal förrän i årskurs 4. 

Således uppstår ett glapp mellan det första hälsosamtalet och det andra om inte föräldrarna 

informerar skolsköterskan.  

”Det blir ju som ett glapp då, man har ju som inget hälsosamtal med barnen så 

att händer det nåt däremellan så…” 

Skolsköterskorna berättade att de inte alltid är tillgängliga på sina rum eller på skolan, detta 

till följd av att de kan ha flera skolor de arbetar på. Känslan av att vara otillgänglig upplevde 

skolsköterskorna som ett hinder i och med att händelser kunde inträffa medan de inte var där.  
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Att ta ansvar för egen kompetens 

När det handlar om fortbildning, och demonstration av nya mediciner inom området berättade 

skolsköterskorna att det finns ett samarbete med en allergisköterska. Dock upplevde några av 

skolsköterskorna att det kunde vara långt mellan informationstillfällena.  

”Det är ju viktigt att vi kan det här som skolsköterska, så det skadar nog inte att 

hon kommer med jämna mellanrum.”  

Skolsköterskorna menade att om de är uppdaterade och har kunskap kring både sjukdomen 

och hanteringen av mediciner ökar det även tryggheten hos personalen. Skolsköterskorna 

berättade att de själva måste ta ansvar för att den egna kompetensen hålls uppdaterad. En 

skolsköterska berättade att hon själv lärt sig mycket om födoämnesallergi i och med att hon 

har en släkting som har födoämnesallergi mot flertalet födoämnen.  

”Inte att jag har fått utbildning utan jag har nog lärt mig mest själv”  

Det är inte bara utbildning kring sjukdomen och hanteringen av mediciner som 

skolsköterskorna ansåg blivit deras eget ansvar att hålla sig uppdaterade inom. Då ett barn 

debuterat med en födoämnesallergi får ofta lärare och måltidspersonal informationen först. 

En skolsköterska berättade att hon med jämna mellanrum frågar lärare och 

matbespisningspersonal om något nytt skett vad gäller barn med födoämnesallergi. 

”Jag brukar ha som vana att till att gå och prata med dom i köket om dom har 

mycket och om det är något speciellt. Bara för att få veta då.” 

 

Föräldrars förmåga till ansvar och kontroll  

Föräldrarna ansvarar ytterst för att barnet har tillgång till medicin och att personalen kring 

barnet är informerade och kan hantera medicinen om barnet skulle få en reaktion. 

Skolsköterskorna upplevde att den sociala situationen i familjen kunde påverka huruvida 

personalen kring barnet kände till en eventuell födoämnesallergi eller inte. Inte sällan fick 
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skolsköterskorna veta om att vissa barn hade specialkost utan att födoämnesallergi 

diagnostiserats eller utretts. Skolsköterskorna upplevde det som ett hinder för barnen då de 

fick specialkost utan att behöva det. Då misstag i mathanteringen sker upplevde 

skolsköterskorna det inte som förvånande att föräldrar har en ständig oro och rädsla.  

Föräldrars olika ansvar och inflytande  

Alla skolsköterskorna betonade att de upplevde att föräldrar till barn med födoämnesallergi 

tar ett stort ansvar och har ett stort inflytande när det gäller att sköta informationen till skolan 

kring det egna barnet. Ingen information skickas eller delges någon utan föräldrarnas 

medgivande. Således bestämmer föräldrarna vilken information skolsköterskan och 

personalen runt barnet har. Informationen till matbespisningspersonalen sköter föräldrarna 

själva genom att fylla i ett formulär varje läsår vid terminsstart som sedan lämnas till köket. 

En skolsköterska berättade att hon erbjudit sig att informera lärare, övriga föräldrar och barn 

men att vissa föräldrar väljer att sköta denna bit själva. 

”Man har ju erbjudit sig. Men en del föräldrar tackar nej. Att det här sköter vi 

själv.” 

Då det handlar om att ingen information sker utan föräldrarnas medgivande, upplevde en av 

skolsköterskorna att detta kunde innebära en risk eftersom informationen mellan barnkliniken 

och skolhälsovården inte sker automatiskt. Hon menade att det kan finnas barn på skolan med 

födoämnesallergi utan att skolans personal vet om det. 

”Alla gånger vet man ju inte exakt om man har koll på dom barn som är 

allergiska, om inte föräldrarna gett den informationen”   

En skolsköterska berättade att hon inte alltid tillfrågas att närvara när lärare och övrig 

personal informeras. Hon menade att föräldrarna ofta har god kompetens vad gäller det egna 

barnets födoämnesallergi varför de själva vill informera personal.  
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”Dom kan ju så mycket om den här allergin, och de kan sitt barn bäst.” 

Föräldrarna har också ett stort inflytande över om och vilken specialkost barnet får genom att 

ansvara för att fylla i det terminsbundna formulär som ska delges köket. Det förekommer 

dock enligt skolsköterskorna att barn får specialkost utan att vara i behov av det. En 

skolsköterska beskrev att om en förälder upptäcker att deras barn exempelvis får ont i magen 

av att dricka mjölk kan de utesluta detta ur kosten. 

”Är det verkligen så att barnet är laktoskänsligt, det finns, vi har ingen statistik 

på, men känsla på det kanske är fler som står på laktosfri kost än nödvändigt” 

Det finns ibland försvårande omständigheter som gör att de enskilda föräldrarna har svårt att 

bära sitt ansvar. En skolsköterska berättade att sådana svårigheter kan uppstå när 

kommunikationen försvåras till följd av språket, eller då föräldrarna är oense om barnets 

allergi och behandling. I de fall föräldrarna är av olika uppfattningar kring barnet eller hur 

allergin ska hanteras upplevde skolsköterskan det som sin uppgift att försöka få föräldrarna 

att enas kring barnet. Det förekommer även enligt skolsköterskorna att föräldrar är ovissa om 

det stöd och den hjälp de kan få från skolsköterskan i fråga om att informera personalen på 

skolan. 

”Det kan naturligtvis vara att alla föräldrar inte vet om vilket stöd de kan få från 

skolhälsovården” 

Att känna oro och rädsla  

Under intervjuerna med skolsköterskorna framkom att vissa föräldrar upplever oro och rädsla 

under tiden barnet vistas i skolmiljön. Även om lärare och personal är informerade och vana 

vid barnet så finns oron hos föräldrarna närvarande i hur det fungerar om barnet skulle 

reagera. På så sätt upplevde skolsköterskorna att en stor del av rädslan sitter i vad som kan 

komma att hända.  
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”Det blir ju en otrygghet och det skapar ju oro hos barnen och föräldrarna”. 

En skolsköterska berättade att då missar inträffar i mathanteringen, skapar händelsen en mer 

påtaglig stress inom familjen. Oron upplevs mest påtaglig i samband med utflykter. En 

skolsköterska berättade att det skett misstag till följd av bristande kommunikationen mellan 

köket och lärarna vilket lett till att föräldrarna känner oro för att barnet ska få i sig fel mat och 

på så vis reagera. 

”Vid vissa utflykter har missats att ta med mellanmål som det här barnet skulle 

ha och det är klart det skapar ju en osäkerhet kring att barnet får i sig fel grejer 

och kan reagera”. 

Skolsköterskorna berättade även om föräldrarnas rädsla att provocera barnet för ett födoämne 

som uteslutits ur kosten under småbarnsåren. Skolsköterskorna ansåg det viktigt att barnet i 

samförstånd med till exempel behandlande läkare på barnkliniken stöttades i att våga testa 

om en allergi vuxit bort eller inte. 

”Vissa växer ju ifrån sin äggallergi. De flesta gör ju det, men här finns liksom 

rädslan kvar, och jag har liksom inte ifrågasatt.” 

 

Metoddiskussion 

Med tanke på studiens syfte valdes en kvalitativ design med induktiv ansat, för att beskriva 

skolsköterskans upplevelse utifrån hennes eget perspektiv (Olsson & Sörensson, 2011).  

Studien baseras på halvstrukturerade intervjuer. Således kunde skolsköterskorna beskriva sin 

upplevelse utifrån egna erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2009). Att bli intervjuad kan 

upplevas som en annorlunda och obekväm situation. Enligt Trost (2010) känner sig många 

besvärade av att bli inspelade, men vänjer sig snabbt vid situationen. Trots den ovana 

situationen, upplevde vi de intervjuade skolsköterskorna i vår studie avslappnade och att de 

kunde prata fritt. Vi anser därmed att denna aspekt inte har påverkat det slutliga resultatet. 
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Intervjuerna utfördes så gott som uteslutande på skolsköterskornas arbetsplats, på skolorna, 

för att ge möjlighet till en trygg och säker miljö, samt vara ett bekvämt alternativ för 

skolsköterskorna. En intervju avbröts av ett telefonsamtal och fick återupptas när det 

avslutades. Detta avbrott anser vi inte påverkade resultatets dataomfång eller djup då 

intervjun upptogs där den tillfälligt avbröts. En skolsköterska valde att intervjuas utanför 

skolan, varpå ett grupprum bokades där intervjun hölls. Detta anser vi enbart kan ha påverkat 

svaren i den intervjun positivt, då skolsköterskan enligt hennes eget önskemål, kunde 

erbjudas en lugn miljö fri från distraherande moment. 

 

Ett krav för att intervjuas var att skolsköterskorna på något sätt arbetade med barn i 

förskoleklass upp till mellanstadiet. Skälen för att några tackade nej berodde främst på 

bristande tid eller att de inte arbetade mot målgruppen för studien. Mindre barn är många 

gånger utelämnade till den vuxne, medan det större barnet tar ett eget ansvar för sin sjukdom 

och medicinering (Weiss, Munoz-Furlong, Furlong, & Arbit, 2004). Därför är det av yttersta 

vikt att informationen kring de mindre barnens eventuella födoämnesallergier fungerar. 

Genom att fokusera på de mindre barnen har resultatet gett oss insikt som de äldre barnen 

troligtvis inte delger skolsköterskan eller övrig personal, då de kan antas sköta och hantera 

sin allergi själv. Vi anser att resultatet därmed kan ha blivit rikare med hjälp av detta 

urvalskriterium. 

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant, varpå materialet analyserades med hjälp av 

innehållsanalys. Det är viktigt att genomföra den kvalitativa innehållsanalysen på rätt nivå. 

En alltför noggrann kodning av innehållet kan innebära att helheten förloras samtidigt som en 

alltför vid tolkning av texten kan ge svårigheter med att hitta passande kategorier och teman 

bland de som skapats. Material som inte riktigt passar kan då komma att pressas in i 
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befintliga kategorier (Lundman, Hällgren Graneheim, 2012). Genom att arbetet utförts av de 

två forskarna tillsammans och att meningsskiljaktigheter diskuterats noggrant tills konsensus 

uppnåtts, bedöms att en fullgod balans vad gäller underteman och teman uppnåtts. Genom att 

återgå regelbundet under analysarbetets gång till den ursprungliga transkriberade 

intervjutexten säkerställdes att kontexten bevarades. 

Förförståelse, giltighet och överförbarhet 

Inom kvalitativ forskning blir forskaren själv medskapare i processen och under en 

intervjustudie deltar forskaren i samspelet med deltagarna och påverkar resultatet genom sin 

egen person. Forskaren påverkas i sin tur av sin egen förförståelse, det vill säga tidigare 

kunskaper och erfarenheter samt egna attityder i ämnet (Kvale, Brinkmann, 2009; Lundman, 

Hällgren Graneheim, 2012). Vi kan inte se vår intervjustudie som oberoende från oss själva. 

Vi är medvetna om att vi genom våra personer, vår framtoning och genom våra tidigare 

kunskaper och erfarenheter av barn med födoämnesallergi kan ha bidragit till resultatet i 

intervjuerna. Möjligheten finns även att vi kan ha övertolkat, alternativt missat detaljer i 

samband med anlysarbetet. 

 

För att säkerställa studiens giltighet skapades meningsenheter var för sig och jämfördes 

därefter mellan forskarna. Koder, underteman och teman diskuterades vid flertal tillfällen 

med studiens handledare som var insatt i ämnet. Under analysarbetets gång grupperades 

koderna initialt på ett sätt för att därefter omskapas i annan form. Enligt litteratur innebär att 

ständigt verifiera sina ställningstaganden på det här sättet att studiens giltighet stärks 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Morse, Barrett, Mayan, Olson, & Spiers, 2002). Om 

kunniga personer inom forskning, som är insatta i ämnet, granskar att analysarbetet 

överensstämmer med texten ger det, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012), 
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positiva effekter för studiens giltighet. Med den här rapporten görs en så noggrann 

beskrivning av analysarbetet som möjligt. Resultatet har styrkts med citat, vilket gör det 

möjligt för läsaren att ytterligare befästa studiens giltighet, även detta enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012). Tyvärr intervjuades inga manliga skolsköterskor, då det vid 

tiden för intervjuerna inte fanns någon manlig skolsköterska anställd inom området. Om 

manliga skolsköterskor deltagit finns möjligheten att studiens resultat berikats med fler 

aspekter som skiljt sig åt från kvinnornas upplevelser. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) har valet av deltagare betydelse för resultatets giltighet. Genom att 

inkludera både kvinnor och män i olika åldrar skulle ämnet ha kunnat beskrivas med större 

variation. 

Överförbarhet innebär, enligt Polit och Beck (2006), hur användbart resultatet är i andra 

situationer, miljöer eller grupper. Resultatet från den här studien kan inte ses som helt 

överförbar till andra områden i Sverige. Skolsköterskor verksamma på skolor där 

sammansättningen elever är annorlunda, kan genom sitt yrkesutövande, ha erhållit andra 

erfarenheter och kunskaper inom ämnet. Vissa områden inom storstäder kan till exempel 

avspegla en rik mångkulturell sammansättning, alternativt smal social klasstillhörighet. 

Resultatet kan däremot ses motsvara skolsköterskors upplevelser inom liknande kontext, det 

vill säga en medelstor stad i Sverige. Resultatet kan inte ses som överförbart till andra länder, 

då skolsköterskans verksamhet i mycket kan skilja sig åt från svenska förhållanden.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa skolsköterskans upplevelse av hinder för optimal hälsa hos 

skolbarn med födoämnesallergi. Analysen resulterade i 12 underteman och fyra teman: 

Allergins påverkan på barnets dagliga liv, Bristfälliga kunskaper hos skolpersonal, 

Svårigheter för skolsköterskan att hålla sig uppdaterad och Föräldrars förmåga till ansvar 

och kontroll.  
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Allergins påverkan på barnets dagliga liv 

Ett hinder, enligt vår studies resultat, för att barn med födoämnesallergi ska kunna utveckla 

optimal hälsa är sjukdomens påverkan på barnets dagliga liv. Hur olika aktiviteter i vardagen 

påverkas, men även hur hela familjen påverkas har undersökts av amerikanska forskare 

(Bollinger, Dahlquist, Mudd, Sonntag, Dillinger & McKenna, 2006). Enligt deras studie får 

allergin effekter på vardagen genom att familjen måste lägga ner mer tid på att förbereda 

barnets mat, men även genom utökade förberedelser i samband med sociala aktiviteter 

utanför hemmet. Deras resultat visade att en del familjer till och med valde bort sociala 

aktiviteter helt på grund av barnets sjukdom. När barnen befinner sig i skolan är det i den här 

miljön livet påverkas utifrån liknande aspekter. En annan studie har undersökt mammans 

upplevelse utifrån barnets allergi (Rouf, White, & Evans, 2012). Mödrarna berättar om att 

vardagen måste anpassas, om ansvaret och om känslan av att ständigt leva med risken för en 

allvarlig reaktion.  

 

Födoämnesallergi tycks ge upphov till olika känslor hos barnet. En studie har till exempel 

visat att barnen upplever frustration över de begränsningar allergin kan innebära (Stewart, 

Masuda, Letourneau, Anderson, & McGhan, 2011). Enligt resultat i denna studie upplever 

skolsköterskorna istället att de här barnen bär på känslor av oro, rädsla och stress, vilket kan 

ses som ett hinder för att kunna må helt bra. Oro och stress har i likhet med vårt resultat 

påvisats hos barn med jordnötsallergi och deras föräldrar (Roy & Roberts, 2011). Enligt den 

studien påverkas både barnets och föräldrarnas livskvalitet av barnets oro och vardagens 

stress. Att skolsköterskans arbete är betydelsefullt för att förbättra de här barnens livskvalitet 

har visats (Engelke, Guttu, Warren, & Swanson, 2008), men ibland kan det vara nödvändigt 

att hon tar hjälp av andra professioner inom sjukvården utanför den egna expertisen (Roy & 

Roberts, 2011).  
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För att minska upplevelsen av oro och stress hos barn med födoämnesallergi krävs enligt vårt 

resultat en god relation till personalen. Detta ger barnen en trygg grund att vila på. Något som 

betonar vikten av att vuxna som ansvarar för de här barnen har vetskap och är engagerade i 

deras sjukdom. Stewart et al (2011) har visat att föräldrar anser att om deras barn har någon 

de kan lita på och ser upp till så förbättras förutsättningarna att hantera sjukdomen. Här kan 

dock barnets personlighet ha en stor inverkan för hur kontakten upplevs med vuxna. Att ett 

välbekant ansikte tycks ha förmågan att minska negativa känslor som oro, rädsla och stress 

kan därför inte ses som unikt för barn med födoämnesallergi. En studie har också visat att 

stressnivån och oron till stor del kan vara beroende av det enskilda barnets och även deras 

föräldrars personlighet och inställning till situationen (Roy & Roberts, 2011). 

 

Vad det innebär att ha födoämnesallergi är enligt skolsköterskorna ibland svårt att förstå för 

barnets klasskamrater. Något som indirekt kan verka som ett hinder för att barnet ska kunna 

ha god hälsa. Ett uttryck för bristande förståelse och hänsyn kan vara när barn behandlas illa 

av sina kamrater, vilket visats i en studie av Lieberman, Weiss, Furlong, Sicherer & Sicherer 

(2010). Enligt dessa forskare förekommer det att barn med födoämnesallergi mobbas, och 

mobbingen är en frekvent del av de barnens vardag. Samma studie visar att mobbingen 

förekommer i större utstäckning hos barn med födoämnesallergi än hos barn generellt. Ibland 

är allergenet i sig en del av själva mobbingen, genom att barnet berörs eller får födoämnet 

kastat mot sig. Enligt en annan studie kan bristande hänsyn och förståelse också vara utryck 

för bristande kunskap på grund av otillräcklig information (Vignes, Godeau, Sentenac, Coley, 

Navarro, Grandjean, Arnaud, 2009). Här undersöktes vilka faktorer som påverkar attityder till 

kamrater med olika former av funktionsnedsättningar.  Det är möjligt att resultatet i den 

aktuella studien speglar något liknande. Om ingen berättat för kamraterna vad de kan eller 
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inte kan göra tillsammans med det barn som har födoämnesallergi, är det också svårt att visa 

hänsyn.  

 

Sociala aktiviteter utanför hemmet och därmed även interaktioner med jämnåriga kan 

påverkas om ett barn har födoämnesallergi. Bitar som är betydande delar av en persons 

dagliga liv och kan ha effekter för möjligheten att utveckla en god hälsa. Enligt Bollinger et 

al (2006) uppkommer till exempel svårigheter i samband med kalas, övernattningar hos 

kompisar och i samband med utflykter. Högtidsfirande och utflykter förekommer i skolans 

regi, men även övriga aktiviteter tillsammans med kompisar som sker efter skoltid kan 

planeras och samtalas om medan barnen är på skolan. När barn med födoämnesallergi inte 

kan delta vid sådana aktiviteter under samma förutsättningar som andra barn har de inte 

samma möjligheter som övriga barn att utveckla sina sociala kontakter. Hewitt-Taylor (2009) 

beskiver att för att barn med olika medicinska bekymmer till fullo ska kunna inkluderas i 

gemenskapen med kompisar i skolan krävs fri tillgång till allt det som kompisarna gör. Även 

mödrar till barn med födoämnesallergi har betonat vikten av att försöka upprätthålla ett 

normalt liv, att inte låta sig bli identifierad med allergin eller exkluderad på grund av den 

(Rouf et al., 2012). 

Bristfälliga kunskaper hos skolpersonal 

Brist på kunskap hos skolans personal och även deras förmåga att bära ansvar framkom som 

ett hinder utifrån vår studies resultat. Skolsköterskorna i denna studie menade att personalens 

känslor och reaktioner inför att ansvara för de här barnen i sin tur påverkar hur barnen mår. I 

likhet med vårt resultat förekommer oro hos skolpersonal som ansvarar för barn med diabetes 

(Boden, Lloyd, Gosden, Macdougall, Brown, Matyka, 2012). Alla personer är dock olika, 

medan vissa är trygga inför en situation, kan andra känna oro inför samma situation, vilket 
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också var tydligt när skolsköterskorna i den aktuella studien berättade. Även Roy och Roberts 

(2011) har i sin studie visat att personligheten har betydelse för hur man förhåller sig till 

födoämnesallergi. Vikten av information till alla berörda runt barnet är tydlig i vår studies 

resultat. När situationen är ny och obekant kan tanken på att behöva administrera medicin och 

hantera en akut situation verka skrämmande. Däremot tycks tidigare erfarenhet av barn med 

liknande problematik samt noggrann information om aktuellt barn skapa trygghet. Genom att 

få vetskap om barnet, undervisning i sjukdomen och demonstration av medicinen ges verktyg 

att förlita sig till för att hantera ansvaret. Även i skolans kök är det viktigt att känna till barnet 

för att kunna ge ett bra bemötande. Att väl underbyggd information ger trygghet ses också i 

Bodens et al (2012) och Hewitt-Taylor (2009) studier. Oron minskade hos de vuxna 

ansvariga för barnet när de fick god utbildning i barnets sjukdom. Rouf et al (2011) visar 

också på att välinformerad personal i sin tur ger trygga föräldrar som vågar lämna över 

ansvaret. 

 

Osäkerhet eller brist på kunskap från personalens sida kan också innebära att barn med 

födoämnesallergi utsätts för risker. Att misstag som leder till allergiska reaktioner faktiskt 

inträffar inom skolan ser skolsköterskor, enligt vårt resultat, som ett bevis för detta. I likhet 

med resultaten från vår studie finns en studie som visar att allergiska reaktioner sker under 

skoltid och att detta inte enbart är i samband med måltider. Födoämnen kan förekomma även 

i samband med olika projekt i skolan eller i samband med högtider som till exempel 

födelsedagar (McIntyre, Sheetz, Carroll, & Young, 2005). Många av misstagen i vår studie 

berodde, enligt skolsköterskorna, på att ny personal som serverat barnet inte känner till 

rutinerna kring mathanteringen. Glömska eller obetänksamhet kunde också vara orsaker till 

misstagen, till exempel i samband med pyssel som inbegrep födoämnen. Både McIntyre et al 

(2005) och Weiss, Muñoz-Furlong, Furlong & Arbit (2004) påpekar att den information som 
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ges till skolans personal är viktig för att öka barnets säkerhet och Weiss et al (2004) påpekar 

även att denna information måste upprepas regelbundet för att kunskapen ska kunna hållas 

aktuell. 

 

Resultatet från den aktuella studien visar att skolsköterskor brottas med att lärare och övrig 

personal har svårt att förstå allvaret i sjukdomen. Personalen kan vara nonchalant inför den 

information de fått och tendera att glömma när det gått en tid.  Skolbarn med 

födoämnesallergi utsätts för mobbing, vilket visats i en studie av Lieberman et al (2010). 

Samma studie visar att förövaren många gånger är en lärare eller någon ur den övriga 

personalen på skolan. Mobbing är ett starkt uttryck för bristande empati och nonchalans 

gentemot det enskilda barnet. Hewitt-Taylor (2009) har intervjuat föräldrar till barn med 

olika medicinska behov. En aspekt som pekas ut som viktig för att barnet ska kunna 

inkluderas i gemenskapen i skolan är att personalen har en positiv attityd gentemot barnet. 

Rouf et al (2012) menar att genom att personalen tar barnets allergi på allvar blir även 

föräldrarna trygga i att lämna ifrån sig ansvaret för barnet. 

Svårigheter för skolsköterskan att hålla sig uppdaterad 

En svårighet för skolsköterskorna, och därmed ett hinder för barnens hälsa, var svårigheten 

att hålla sig uppdaterad kring vem som har en födoämnesallergi på skolan. För att kunna ge 

barnet en optimal och säker skolmiljö är det avgörande att personalen kring barnet är 

välinformerad om barnets födoämnesallergi och speciella behov (Weiss et al., 2004). Brister i 

informationskedjan verkar inte vara unikt för vår studies resultat. Liknande resultat återfinns i 

en studie av Allen, Henselman, Laird, Quiñones & Reutzel (2012). Deras studie visar att 

skolsköterskorna upplever att de inte får ta del av information gällande barns 

födoämnesallergi, att informationen helt enkelt går dem förbi. Vidare framkom i samma 
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studie att det är upp till skolsköterskorna själva att eftersöka information via föräldrar, lärare 

eller matbespisningspersonal.  

  

Bristen på ett väl fungerande samarbete mellan barnkliniken och skolhälsovården var en 

faktor som gjorde det svårt för skolsköterskorna i vår studie att ha kunskap kring barnen. I 

Sverige arbetar skolhälsovården med ett journalsystem och slutenvården med ett annat. Det 

sker ingen automatisk överföring eller informationsutbyte mellan dessa enheter. Inte heller 

överförs BVC-journalen till skolhälsovården förrän föräldrarna gett sitt medgivande. I 

internationella studier har samma typ av brister gällande informationsöverföring mellan 

kliniker synliggjorts (Allen, Henselman, Laird, Quiñones, & Reutzel, 2012; Muñoz-Furlong, 

2004). Således är skolsköterskan oviss om ett barn diagnostiserats eller behandlats inom 

slutenvården, om inte föräldrarna väljer att delge den informationen till skolsköterskan och 

övrig personal på skolan (Allen et al., 2012; Muñoz-Furlong, 2004; Weiss et al., 2004). 

Däremot visar vårt resultat att skolsköterskorna upplever att samarbetet mellan personalen på 

skolan är relativt välfungerande. Till skillnad från detta visar en internationell studie på 

bristande samarbete mellan olika yrkeskategorier inom skolan (Muñoz-Furlong, 2004). En 

annan studie visar även att skolsköterskor efterfrågar och önskar ett bättre samarbete mellan 

olika personalgrupper på skolor där det finns barn med födoämnesallergi (Weiss et al., 2004). 

 

Skolmiljön måste vara en säker plats för barn att vistas på. Ingen plats inom skolan bör utgöra 

en osäker miljö för barnet. Internationellt sett ökar födoämnesallergi hos skolbarn. I studier 

av (Allen et al., 2012; Engelke et al., 2008; Weiss et al., 2004) framkom att den vanligaste 

orsaken till allergiska reaktioner hos barn är födoämnen som innehåller nötter. I samma 

studie sågs även att det saknas både handlingsplan och adekvat handhavande av medicinering 

vid en allergisk reaktion hos ett barn. Denna problematik förekommer inte i Sverige då det 
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idag råder totalt nötförbud inom skolan. Dock visade vårt resultat att enstaka händelser till 

följd av bristande information och samarbete lett till att barn fått en allergisk reaktion.   

 

Att skolsköterskorna ansvarade för sin egen fortbildning var ytterligare en aspekt som gjorde 

det svårt för skolsköterskorna i den aktuella studien att vara fullt uppdaterad. Att som 

skolsköterska ha kännedom och vetskap om ett barns födoämnesallergi kan vara avgörande 

om en akut situation skulle uppstå (Allen et al., 2012). Som medicinskt ansvarig på skolan 

innehar skolsköterskan en nyckelroll i den medicinska tillsynen kring barnet. Om 

skolsköterskan saknar information om barnet kan det resultera i att säkerheten äventyras och 

risken för att en allvarlig situation uppstår ökar (Allen et al., 2012; Engelke et al., 2008; 

McIntyre et al., 2005). Ett fungerande informationsflöde och samarbete mellan olika 

vårdinstanser skulle säkerställa att viktig information kommer skolsköterskan tillhanda 

(Engelke et al., 2008; Muñoz-Furlong, 2004; Weiss et al., 2004).  

Föräldrarnas förmåga till ansvar och kontroll 

Vårt resultat visar att föräldrar oftast har god kompetens och kunskap om sitt barns 

födoämnesallergi. Vilken information som kommer personal och skolsköterska tillhanda är 

upp till föräldrarna att förmedla. Liknande resultat kan ses i internationella studier (Allen et 

al., 2012; Joshi, Komlodi, & Arora, 2008). Enligt vårt resultat visades att relationen mellan 

föräldrarna och personalen på skolan hade en betydande roll i informationskedjan. Vetskapen 

om varje barns specifika problematik och vad som krävs för att ge barnet en trygg skolmiljö 

riskerar att äventyras då informationen inte kommer fram till personalen (Joshi et al., 2008; 

Muñoz-Furlong, 2004; Weiss et al., 2004). Då skolsköterskan inte alltid finns tillgänglig på 

skolan är det av största vikt att alla kring barnet känner till och kan hantera en allergisk 

reaktion (Allen et al., 2012; Engelke et al., 2008; Muñoz-Furlong, 2004). 
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I vårt resultat framkom svårigheter med att informationen ibland inte kommer fram till 

skolsköterskan. Här kan nämnas situationer då föräldrar är separerade och kanske inte delar 

samma åsikt gällande barnets behandling av födoämnesallergi. I likhet med internationella 

studier upplever skolsköterskor i dessa situationer det som försvårande att kunna garantera 

barnen en säker skolmiljö (Engelke et al., 2008; Joshi et al., 2008). Vidare visade vårt resultat 

att det finns ytterligare en aspekt som kan försvåra för informationen att nå fram till skol-

sköterskan och personalen. I likhet med studier av Engelke et al (2008) och Joshi et al (2008) 

visades denna problematik ligga hos familjer där språket är en barriär. I dessa situationer 

skulle ett samarbete mellan olika kliniker med fokus på informationsöverföringen kunna öka 

säkerheten för barnet avsevärt (Bollinger et al., 2006; Engelke et al., 2008; Joshi et al., 2008). 

   

Resultaten från den aktuella studien visar att föräldrar kan uppleva oro och rädsla för att deras 

barn skall drabbas av en allergisk reaktion under skoltid. Detta verkar inte vara unikt för vårt 

resultat. I internationella studier har samma upplevelse varit framträdande. I studier av 

Bollinger et al. (2006) och Roy & Roberts (2011) framkom att föräldrar upplever att 

livskvaliteten blir försämrad till följd av den oro som de bär på dagligen. I likhet med vårt 

resultat visade dessa studier också på att oron och rädslan föräldrarna och även barnen bar på 

även leder till isolering och ovilja att närvara vid exempelvis kalas (Bollinger et al., 2006; 

Muñoz-Furlong, 2004; Roy & Roberts, 2011). Då oron och rädslan hos barn och föräldrar är 

tydlig är det önskvärt att finna lösningar för att om möjligt eliminera den. I och med det kan 

situationen för barn med födoämnesallergi och deras föräldrar förbättras. 

  

Relevans för omvårdnaden 

För att förhindra att allergiska reaktioner sker är det av största vikt att skolhälsovården och 

personal på skolan är informerade. Idag sker ingen automatisk överföring av information 
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mellan slutenvården och skolhälsovården. Som ett led i att försöka säkerställa att barn med 

födoämnesallergi har en trygg skolmiljö skulle ett förbättrat samarbete mellan 

skolhälsovården och slutenvården vara att föredra. Detta samarbete skulle kunna innefatta en 

viss form av automatisk journalöverföring gällande barn som utreds eller behandlas för 

exempelvis födoämnesallergi. Ett samarbete skulle i praktiken kunna resultera i att säkerheten 

för barnen höjs då all personal får vetskap om eventuella allergier. Vidare skulle 

skolsköterskorna då ny information kommit fram om ett barn kunna kalla till möte med 

personalgrupperna på skolan så att alla får ta del av informationen. För att öka förståelsen hos 

barnen på skolan skulle skolsköterskan kunna hålla informationstillfällen angående 

födoämnesallergi generellt med regelbundna intervall. 

  

Konklusion 

Skolbarn med födoämnesallergi påverkas i vardagliga situationer av sin sjukdom. De bär till 

viss del på känslor av oro, rädsla och stress samtidigt som allergin kan påverka sociala 

interaktioner med andra barn. Misstag som resulterar i födoämnesreaktioner sker trots allt 

inom skolan idag och de vuxna som ska ansvara för barnet kan uppleva en oro, framförallt 

när situationen är ny. Med god information och erfarenhet ges personalen däremot möjlighet 

till trygghet. Det är viktigt att information finns tillgänglig och är uppdaterad. Idag åligger det 

föräldrarna att informera skolans personal om barnets födoämnesallergi. Det sker ingen 

automatisk överföring mellan skolhälsovården och slutenvården, vilket resulterat i att barn 

med födoämnesallergi vistats på skolan utan skolsköterskans kännedom. Barnet utsätts då för 

en ökad risk i skolans miljö. Genom att förbättra samarbetet mellan skolhälsovården och 

slutenvården skulle barn med födoämnesallergi kunna få en betydligt tryggare och säkrare 

miljö i skolan. 
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Till Dig som är verksamhetschef inom elevhälsan i XXXXXXXXXX. 

Vi är två barnsjuksköterskestudenter som nu under våren 2013 kommer att 

genomföra en empirisk studie om hur skolsköterskan upplever situationen idag för 

barn med födoämnesallergi i skolan. Härmed kommer en förfrågan om tillstånd att få 

genomföra enskilda intervjuer med sju till åtta skolsköterskor. Vi ämnar utföra 

intervjuerna på låg- och mellanstadieskolor inom XXXXXX. 

Syftet med den här studien är att belysa hinder för att  

skolbarn med födoämnesallergi ska kunna utveckla en optimal hälsa. 

Vi önskar att få genomföra intervjuerna på avtalad plats efter överenskommelse. Varje 

intervju beräknas ta ca 60 minuter och kommer att spelas in. Intervjuerna kommer att 

analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Materialet kommer under hela arbetets 

gång att behandlas konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (1998:204) så att ingen person 

eller skola kan identifieras i den slutliga forskningsrapporten. Deltagandet är helt frivilligt 

och de intervjuade kan utan motivering när som helst avbryta sitt deltagande. 

Resultatet av studien kommer att bidra med kunskap om det aktuella läget samt de resurser 

och hinder som föreligger i skolan med avseende på barn med födoämnesallergi. Slutligen 

kommer studien rapporteras i form av en magisteruppsats. 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar 

Barnsjuksköterskestuderande 

Ulrika Freund-Arvidsson ulafrd93@student.umu.se mobil: 070-721 46 30 

Anna Lundberg anlu0050@student.umu.se mobil: 070-393 14 41 

Handledare  

Regina Santamäki-Fischer 

Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

regina.santamaki.fischer@nurs.umu.se  mobil: 070-552 31 87 

Kan tillstånd ges för att genomföra studien? Ja  Nej 

Datum:................................  Namnteckning: .............................................................  
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mailto:anlu0050@student.umu.se
mailto:regina.santamaki.fischer@umu.nurs.se


  

Bilaga 2 

 

 

Förfrågan om deltagande i intervju - 

med fokus på barn med födoämnesallergi. 

 

Inom ramen för våra studier till barnsjuksköterskor kommer vi att, under våren 2013, 

genomföra en studie med syfte att belysa hinder för att skolbarn med födoämnesallergi 

ska kunna utveckla en optimal hälsa. Vi vänder oss därmed till dig som har erfarenhet 

av att arbeta med skolbarn (från 6 till 12 år) som har födoämnesallergi. 

Personal inom skolan har ett stor ansvar för dessa skolbarn, dels med tanke på att 

barnet ska kunna känna sig trygg och säker, dels i händelse av en akut situation. 

Studier, internationellt och nationellt, har visat att skolbarn med födoämnesallergi 

och deras familjer ofta känner oro för att barnet av misstag ska få i sig något de inte 

tål. För att bringa kunskap i situationen för skolbarn med födoämnesallergi, skulle vi 

vilja ta del av Din erfarenhet och Dina kunskaper. 

Vi önskar att du som är skolsköterska deltog i en intervju, under ca 60 min. Samtalet 

kommer att spelas in. Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta 

Ditt deltagande utan motivering. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt 

enligt personuppgiftslagen (1998:204) så att ingen person eller skola kan identifieras 

i den slutgiltiga forskningsrapporten. 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

Barnsjuksköterskestuderande 

Ulrika Freund-Arvidsson ulafrd93@student.umu.se mobil: 070-721 46 30 

Anna Lundberg anlu0050@student.umu.se mobil: 070-393 14 41 

Handledare Regina Santamäki-Fischer 

Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

regina.santamaki.fischer@nurs.umu.se  mobil: 070-552 31 87 

 

Anmälan om intresse att delta i intervju: 

 

Underskrift .........................  .......................................................................................  
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