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Abstrakt  

Syfte: Att beskriva skolsköterskors sociala stöd till ungdomar med långvariga och 

kroniska sjukdomar. 

Bakgrund: Ungdomar med långvariga och kroniska sjukdomar hade behov av 

socialt stöd för att klara av sin skolgång på ett tillfredsställande sätt. Skolsköterskor 

ska arbeta förebyggande och främjande och genom hälsofrämjande omvårdnad stötta 

elever och vårdnadshavare vid sjukdom gentemot skolans miljö och krav. Eleverna 

värdesatte att skolsköterskorna lyssnade på dem aktivt och ställde motfrågor. Vidare 

ansåg eleverna att förtroende, uppmärksamhet, respekt, äkthet, tillgänglighet och 

kontinuitet var betydelsefullt i kontakten med skolsköterskorna. 

Design: Kvalitativ design med induktiv ansats. 

Metod: Individuella intervjuer utfördes med en semistrukturerad intervjuguide. 

Totalt nio skolsköterskor intervjuades och intervjuerna analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i sex kategorier och 16 underkategorier. Studien 

visade att skolsköterskors sociala stöd till elever med långvariga och kroniska 

sjukdomar utgjordes av att finnas tillhands, vara lyhörd och stötta föräldrar i 

kontakten med vården. Skolsköterskorna upplevde det positivt att involvera 

föräldrarna i elevernas skolsituation. I interaktionen med elever och föräldrar var 

samtal ett betydelsefullt verktyg för skolsköterskorna. Tidsbrist bidrog till att det 

sociala stödet påverkades negativt och tillgängligheten för eleverna försämrades. 

Slutsats: Skolsköterskornas arbete var mångfacetterat, ställde krav på kompetens, 

flexibilitet och samarbetsförmåga. De hade en betydelsefull roll när det gällde att ge 

socialt stöd till ungdomar med långvariga och kroniska sjukdomar. 

 

Nyckelord: socialt stöd, skolsköterskor, elever, ungdomar, långvarig sjukdom, 

kronisk sjukdom, omvårdnad 

 

 

 

 

 

 



 
 

Social support to adolescents with long-term or chronic illness – an 

interview study from school health nurses´perspective 

Abstract 

Aim: To describe school nurses social support to adolescents with long-term and 

chronic illness. 

Background: Adolescents with long-term and chronic illness needed social support 

in order to cope with their schooling in a satisfactory manner. School health nurses 

work with health prevention and health promotion and should support students and 

their parents during illness towards the school environment and demands. Students 

appreciated that the school health nurses listened to them actively and asked 

counter-questions. Furthermore, the students felt that trust, attention, respect, 

genuineness, availability and continuity of contact with the school nurses were 

significant. 

Design: Qualitative design with inductive approach. 

Method: Individual interviews were conducted using a semi-structured interview 

guide. Nine nurses were interviewed and the interviews were analyzed using 

qualitative content analysis. 

Findings: The analysis resulted in six categories and 16 subcategories. The study 

showed that school health nurses’ social support to students with long-term and 

chronic illness were to be available, be responsive and to support parents in their 

contact with healthcare. The school health nurses experienced it positively to involve 

parents in students' school situation. In the interaction with students and parents the 

dialogue was a meaningful tool for the school health nurses. Social support was 

negatively affected by lack of time, and the availability for the students was 

deteriorated. 

 Conclusion: School health nurses work was multifaceted, required expertise, 

flexibility and teamwork skills. They had a meaningful role in providing social 

support to adolescents with long-term and chronic illness. 

Keywords: social support, school health nurses, students, adolescents, long-term 

illness, chronic illness, nursing  

 

  



 
 

Varför behövs studien? 

 Tidigare forskning visar att ungdomar med långvariga och kroniska sjukdomar 

har behov av socialt stöd i skolan. 

 Det saknas studier som belyser skolsköterskors sociala stöd till ungdomar med 

långvariga och kroniska sjukdomar. 

 Få en beskrivning av skolsköterskors sociala stöd till ungdomar med 

långvariga och kroniska sjukdomar. 

Vilka är huvudfynden?  

 Skolsköterskor har en betydelsefull roll i att ge socialt stöd till ungdomar med 

långvariga och kroniska sjukdomar. 

 Elevperspektivet står i fokus i skolsköterskornas arbete, och de upplever att 

eleverna värdesätter att de finns tillgängliga och möter deras stödbehov. 

 Tidsbrist kan påverka tillgängligheten och därmed det sociala stödet negativt.  

Hur kan resultaten användas i praktiken? 

 Belysa vikten av att skolsköterskorna finns tillgängliga på skolan och 

uppmärksamma skolledning på vilket mångfacetterat arbete de utför. 

 Skolsköterskorna är betydelsefulla personer på skolan som har kännedom om 

elevernas sjukdomar och situation. De bör därför känna till och användas i 

övrigt elevhälsoarbetet på skolan, även när det inte handlar om medicinska 

frågor. 
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INTRODUKTION 

Långvariga och kroniska sjukdomar drabbar både barn, ungdomar och vuxna. För att 

höja livskvaliten hos ungdomar med sjukdom var socialt stöd från familjen 

betydelsefullt. Även sjukvårdpersonal kunde ses som en del av det stödjande 

nätverket som fanns runt ungdomarna (Kyngäs 2004, Abramowitz et al. 2009). 

Kyngäs et al. (2001) beskrev att om ungdomarna fick diskutera sjukdomen och 

behandlingen hjälpte det dem att hantera vardagen och livet. Vidare var det 

betydelsefullt för ungdomarna att bli sedda som individer och inte utifrån 

sjukdomen. 

Bakgrund 

Socialt stöd “social support” är ett brett begrepp som har beskrivits av ett flertal 

författare. Enligt Cohen och Syme (1985, 4) är socialt stöd resurser som andra 

människor tillhandahåller en individ med. De menade vidare att detta stöd påverkar 

hälsa och välmående på ett positivt eller negativt sätt. Cobb (1976) beskrev att socialt 

stöd medför att personen i fråga känner sig uppskattad, älskad, omhändertagen och 

upplever känslan av att tillhöra ett nätverk där ömsesidighet finns. Mot hälsoproblem 

och stress finns enligt Cobb (1976) evidens att stödjande samspel mellan människor 

är skyddande och förebyggande. Socialt stöd kan också för människor i kris skydda 

mot olika sjukdomstillstånd, alltifrån låg födelsevikt till död. Det kan även reducera 

behovet av mängden läkemedel, påskynda återhämtning samt underlätta för 

individen att följa föreskrifter som rör behandlingen. Cohen och Wills (1985) beskrev 

att socialt stöd fungerar som en buffert när en människa ställs inför en svår situation.  

 

Mokkink et al. (2008) definierade kroniska sjukdomstillstånd hos barn och 

ungdomar enligt fyra kriterier: tillståndet uppkommer i åldrarna 0 till 18 år, 

diagnosen ställs med hjälp av vetenskapliga metoder eller instrument, det går inte att 

bota och har varit bestående i minst tre månader eller förväntas vara i minst tre 

månader eller återkomma minst tre gånger under ett år och troligtvis kommer 

tillbaka. Det finns även sjukdomar som inte är kroniska men långvariga, enligt 

Statens folkhälsoinstitut (2012) är långvarig sjukdom en åkomma som i väsentlig 

grad påverkat det dagliga livet i minst tre månader under senaste året. Allergi, eksem, 

astma och mag-tarmbesvär är de vanligaste sjukdomarna, ytterligare några 

sjukdomar som nämns är diabetes och epilepsi. Prevalensen av långvariga sjukdomar 

stiger med åldern hos barn. Bland barn i åldrarna 2-6 år är förekomsten 25 %, 7-12 år 
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34 % och i åldersgruppen 13-17 år är det 40 % som drabbas. Enligt socialstyrelsen 

(2014) kan kroniska sjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd leda till ökad 

sårbarhet. 

 

Kyngäs (2004) beskrev det stödjande nätverk ungdomar med astma, epilepsi, 

diabetes och juvenil reumatoid arthrit (JRA) upplevde att de hade. Det sociala stödet 

kom från föräldrar, kamrater, vårdpersonal, skolan, teknologi och husdjur. I skolan 

upplevde eleverna det positivt att många av lärarna kände till den kroniska 

sjukdomen, men ibland kunde de använda sjukdomen som ett skäl för att slippa 

medverka på till exempel idrotten. Vidare upplevde ungdomarna det tryggt att 

skolsköterskorna kände till diagnosen och att de kunde få hjälp om något inträffade 

på skoltid (Kyngäs, 2004). Ungdomar med kronisk sjukdom kunde ha en låg 

självkänsla och upplevde ibland att de inte hade samma förmåga att uppnå och utföra 

saker lika bra som friska ungdomar (Tong et al. 2013). Kyngäs (2001) menade att 

socialt stöd från sjuksköterskor var betydelsefullt för att ungdomar skulle följa 

föreskrifter angående behandling. Det var av stor vikt att ungdomar hade motivation, 

energi och viljestyrka vid sjukdom och då hade sjuksköterskor en roll att kunna 

stärka det. Enligt Kyngäs (2000a) hade sjuksköterskors sociala stöd, tillsammans 

med ungdomars egna energi och motivation, betydande effekt på följsamhet av 

behandlingen hos ungdomar med astma. Om ungdomarna inte tvekade för det besvär 

som medicineringen utgjorde främjade även det god följsamhet i relation till 

behandlingen. För ungdomar med astma, epilepsi, JRA och diabetes beskrev Kyngäs 

(2000b) koppling mellan följsamhet i behandlingen med motivation, känslan av att 

vara som alla andra, attityd, energi och viljestyrka och  stöd från föräldrar, 

sjuksköterskor och sjukgymnaster. Enligt Turkel och Pao (2007) kunde ungdomar 

med kronisk sjukdom ha svårare att anpassa sig till omgivningen vilket var kopplat 

till högre stressnivå inom familjen. Socialt stöd främjade anpassningen till omvärlden 

och situationen.  

 

Berntsson et al. (2007) menade att barn och ungdomar med kroniska sjukdomar som 

tidigare vårdades på sjukhus under långa perioder nu integreras i samhället och 

förväntas leva normala liv under de förutsättningar som förnärvarande råder. De 

beskrev vidare att det var viktigt för ungdomar med kroniska sjukdomar att acceptera 

sjukdomen som en naturlig del av deras liv. Socialt stöd från familj, vänner och 



3 
 

personal i deras närhet var betydelsefullt för deras välmående. Stödet från personal 

de träffade på sjukhuset och i skolan var värdefullt när det kom till att avvara tid, 

lyssna och föra ungdomens talan när det behövdes. Skolsköterskor visade sig vara 

betydelsefulla personer som dels stöttade ungdomarna, informerade klasskamrater 

om sjukdomen och såg till att övrig personal på skolan gjorde vad de skulle för att 

ungdomarna skulle ha det bra (Berntsson et al. 2007). Ungdomar värdesatte stöd 

från personer som hade adekvat erfarenhet, och de uttryckte även att de var i behov 

av både praktiskt och emotionellt stöd. De ville ogärna ha hjälp av personer som 

kritiserade dem och som ville kontrollera deras rutiner, vilket de kunde uppleva att 

lärare gjorde (Kendel, Keeley & Callery, 2011). Enligt Reynolds, Mrug och Guion 

(2012) uttryckte ungdomar med kronisk sjukdom att andlig tro ledde till färre fysiska 

och psykiska problem. Johansson och Ehnfors (2006) beskrev att elever värdesatte 

att skolsköterskorna inte bara satt och lyssnade och lät dem prata utan att det var 

viktigt att skolsköterskorna var aktiva och ställde frågor. Ungdomarna ville även 

kunna komma tillbaka vid ett annat tillfälle och berätta mer. De uppskattade att 

skolsköterskorna frågade hur kan jag hjälpa dig? Ungdomarna ansåg att förtroende, 

uppmärksamhet, respekt, äkthet, tillgänglighet och kontinuitet var betydelsefullt i 

kontakten med skolsköterskorna. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2014) har elevhälsan ett främjande och förebyggande uppdrag 

inom skolan. Det hälsofrämjande arbetet grundar sig i kunskap om vad som leder till 

barns utveckling och välmående. Målet är att stärka elevers möjlighet att vara 

delaktiga samt att stärka individens tilltro till den egna förmågan och förbättra 

egenupplevd hälsa. Grunden till det förebyggande arbetet är att förhindra uppkomst 

av eller påverka förlopp av skador, sjukdomar, psykiska, fysiska eller sociala problem. 

Målet är att stärka skyddsfaktorer samt att reducera riskfaktorer och på så sätt 

minska symtombelastning och risk för ohälsa. I det hälsofrämjande förhållningssättet 

tas hänsyn till den enskilda individens resurser men med en ambition att identifiera 

och stärka den delen. De individuella målen och värderingarna skall respekteras. 

Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterskor och skolläkare. 

Skolsköterskor har möjlighet att vid hälsobesök identifiera elevers symtom eller 

problem som kan innebära att de är i behov av socialt stöd eller andra insatser. I 

skolans elevhälsoarbete har skolsköterskorna ansvar för att ta tillvara kunskaper om 

elevernas hälsa. Utifrån olika förutsättningar har elever olika sårbarhet för det 
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påfrestningar och krav som skolgången kan innebära (Socialstyrelsen, 2014). Haddad 

et al. (2010) beskrev att skolsköterskornas roll till stor del handlade om att identifiera 

och stötta vid bland annat emotionella problem, och de uttryckte även behov av 

utbildning och stöd i den rollen. Wolff Heller et al. (2014) beskrev skolsköterskornas 

unika roll i skolan, inte bara genom att de vårdade elever med allvarliga sjukdomar 

utan även informerade och stöttade personal, klasskamrater och föräldrar. 

 

Utifrån kompetensbeskrivning för sjuksköterska verksam inom skolhälsovården 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2011) ska sjuksköterskor arbeta hälsofrämjande, 

förebyggande, systematiskt och målinriktat. Eleverna ska bli förstådda och sedda som 

unika individer med egna förväntningar, behov och värderingar. I den 

hälsofrämjande omvårdnaden ska skolsköterskorna stötta elever, och deras 

vårdnadshavare, vid sjukdom gentemot skolans miljö och krav samt ge verktyg för att 

göra hälsosamma val. Skolsköterskorna ska också kunna fånga upp elever som inte 

själva visar ett behov av stöd och sedan göra eleverna delaktiga i de hälsofrämjande 

åtgärderna. Eleverna får stöd i att utveckla levnadsvanor som är hälsosamma (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). 

 

Henderson (1977) beskrev i sin behovsteori att sjuksköterskors arbetsuppgift bland 

annat är att hjälpa individen med det den behöver för att uppnå hälsa, tillfrisknande 

och en fridfull död. Det ska utföras så att individen så snart det är möjligt återfår sitt 

oberoende. Sjuksköterskorna ska försöka förstå individens grundläggande och 

kroppsliga behov genom att använda sin inlevelseförmåga, observera och lyssna 

aktivt. Enligt Pryjmachuk et al. (2012) kände skolsköterskor att det var nödvändigt 

att uppmuntra och höja förväntningar på ungdomar.  De ansåg vidare att det var 

betydelsefullt att lyssna på ungdomar, ta dem på allvar och tillåta dem att ha en viss 

kontroll över sina liv. 

 

Enligt Antonovsky (2009, 45-46) som beskrev socialt stöd utifrån KASAM - känsla av 

sammanhang, behövs stöd från omgivningen för att individen ska kunna möta de 

krav som ställs från omvärlden vilket kan leda till att situationen upplevs mer 

hanterbar och begriplig.  Hur krav från omgivningen hanteras är olika beroende på i 

vilken utsträckning individen upplever sin tillvaro meningsfull, hanterbar och 

begriplig. Individer med stark känsla av meningsfullhet upplever att delar av de krav 
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och problem livet kan innebära, kan vara värda att lägga energi och engagemang på. 

Individen drar sig då inte för att ta sig an utmaningen. Känsla av hanterbarhet kan 

kopplas till vilken grad av resurser som står till förfogande utifrån den aktuella 

situationen. Det kan vara resurser som individen själv har kontroll över eller resurser 

som kontrolleras av andra som till exempel familj, sjukvård och kollegor - personer 

att räkna med och går att lita på. Om känslan av hanterbarhet är hög blir inte känslan 

av att vara offer för omständigheter eller att ha blivit orättvist behandlad lika stark. 

Individen kommer att reda sig och inte sörja för alltid. Begriplighet innebär i vilken 

utsträckning personen upplever att händelser går att ordna och förklara. Trots att det 

handlar om död och misslyckanden kan situationen ändå bli begripbar. Vidare 

fungerar socialt stöd som en buffert och har en direkt effekt på hindrandet av 

sjukdom (Antonovsky 2009, 45-46). 

 

Tidigare forskning har visat att ungdomar med långvariga och kroniska sjukdomar 

hade behov av socialt stöd för att känna sig trygga i skolmiljön samt för att följa 

behandlingsråd och medicinering. Kyngäs (2004) beskrev att ungdomar värdesatte 

att skolsköterskan hade kunskap om deras sjukdom och kunde ge socialt stöd utifrån 

elevens behov. Stödet främjade då välmående och anpassning till omvärlden och 

situationen.  Skolsköterskor hade en betydelsefull roll i skolan och en del av deras 

arbete var att ge olika former av stöd till ungdomarna. (Haddad et al. 2010, Wolff 

Heller et al. 2014). Studier visar hur ungdomar med kroniska och långvariga 

sjukdomar upplevde socialt stöd. Däremot saknas det forskning som beskriver 

skolsköterskors sociala stöd till ungdomar med långvariga och kroniska sjukdomar. 

Kunskapen som kan erhållas genom att lyssna på skolsköterskors berättelser kan 

förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse inom området och uppmärksamma 

ungdomars stödbehov utifrån skolsköterskors perspektiv.  

 

  



6 
 

STUDIEN 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva skolsköterskors sociala stöd till ungdomar 

med långvariga och kroniska sjukdomar. 

Design 

För föreliggande studie valdes en kvalitativ design med induktiv ansats. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, 188) innebär en induktiv ansats att 

författarna på ett objektivt sätt analyserar texter som baseras på människors 

uppleverser. De menar vidare att inom den kvalitativa forskningstraditionen finns 

sanningen hos personen som tolkar texten och att olika tolkning av samma text är 

möjliga. Kvale och Brinkmann (2014, 47) beskriver att i kvalitativa 

forskningsintervjuer ligger fokus på att få fram nyanser i beskrivningar, alla 

skillnader och förändringar, av ett fenomen. Intervjun är ett utbyte av uppfattningar 

och insikten utformas i den ömsesidiga påverkan av varandra. Design och disposition 

av rubriker och referenser i studien skrivs enligt riktlinjer för publicering av artiklar i 

tidskriften Journal of Advanced Nursing (Bilaga 1). 

 

Urval 

Inklusionskriterierna i studien var att deltagarna skulle vara skolsköterskor och 

arbeta vid högstadie- eller gymnasieskolor. De skulle ha varit yrkesverksamma i 

minst två år. Intervjuerna utfördes i fyra olika kommuner inom samma län i 

mellersta delarna av Sverige. Deltagarna var mellan 46 och 65 år och hade mellan 12 

och 38 års erfarenhet av skolsköterskeyrket. Totalt intervjuades nio skolsköterskor 

och samtliga var kvinnor. Ett informationsbrev (Bilaga 2) skickades ut via e-post till 

verksamhetschefer för elevhälsan i fyra kommuner. I brevet presenterades studiens 

syfte och en förfrågan om att få intervjua skolsköterskorna gjordes i samband med att 

brevet skickades ut. Efter att verksamhetschefen godkänt att författarna fick utföra 

intervjuerna skickades en förfrågan (Bilaga 3) om att medverka i studien ut till de 

tilltänkta deltagarna via e-post. 12 skolsköterskor tillfrågades och nio tackade ja till 

att medverka i föreliggande studie.  
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Datainsamling 

Data till studien samlades in genom att kvalitativa intervjuer gjordes med deltagarna. 

Kvale och Brinkmann (2014, 122) menar att den kvalitativa forskningsintervjun inte 

är ett neutralt tillfälle där samtalspartnerna kan möta varandra fritt opåverkade av 

sammanhanget. Vidare beskriver de att kunskap alstras i mötet mellan intervjuaren 

och intervjupersonens synpunkter under intervjun. Den personliga kontakten och de 

nya kunskaperna om intervjupersonernas livsvärld gör intervjuandet till en intressant 

och lärorik upplevelse (Kvale & Brinkmann 2014, 49). 

 

Intervjufrågorna var semistrukturerade och frågor ställdes utifrån en för studien 

utarbetad intervjuguide (Bilaga 4). Genom en semistrukturerad intervju försöker 

intervjuaren att få upplevelser beskrivna av intervjupersonen, för att sedan kunna 

tolka dem. I den typen av intervjuer finns det utrymme att göra förändringar vad det 

gäller frågornas följd och form (Kvale & Brinkmann 2014, 166-167 ). I föreliggande 

studie gjordes den första intervjun som en pilotintervju. Eftersom intervjun föll väl ut 

ändrades inga frågor och pilotintervjun inkluderades i studien. Intervjuerna ägde 

rum på respektive skolsköterskas expedition utan avbrott. Intervjuerna varade 

mellan 20 och 38 minuter och spelades in på en diktafon. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014, 218) är det vanligaste sättet att registrera intervjuer att spela in 

dem eftersom det ger den som intervjuar möjlighet att fokusera på ämnet och 

dynamiken i intervjun. Båda författarna satt med på samtliga intervjuer och de 

turades om att vara intervjuare och observatör. Ljudmaterialet transkriberades sedan 

av författarna.  

 

Etiska överväganden 

I studier som involverar människor och djur måste forskare ta hänsyn till etiska 

problem och se till att deltagarnas rättigheter skyddas (Polit & Beck 2012, 150). Kvale 

och Brinkmann (2014, 105-109) menar att forskare måste ta hänsyn till etiska 

aspekter såsom informerat samtycke och konfidentialitet. Informerat samtycke 

innebär att deltagarna i studien informeras om studiens syfte, utformning och om 

vilka eventuella risker och fördelar det kan innebära att delta. Vidare innebär 

informerat samtycke att deltagarna medverkar frivilligt i studien och att de har rätt 

att avbryta om de så önskar. Med konfidentialitet i forskning avses att privat 

information som gör att deltagarna skulle kunna kännas igen inte kommer att 
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avslöjas.  I föreliggande studie tillfrågades verksamhetschefer för elevhälsan i fyra 

kommuner om de tillät skolsköterskor att medverka. Efter att författarna fått tillstånd 

av cheferna skickades en förfrågan till 12 tilltänkta deltagare. I förfrågan 

informerades skolsköterskorna om syftet med studien, tillvägagångssätt, att 

medverkan var frivillig och att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst. Vidare 

informerades de om att uppgifterna och ljudfilerna skulle behandlas konfidentiellt 

och att resultatet skulle presenteras anonymt. Studien genomfördes enligt 

Helsingforsdeklarationens riktlinjer (World Medical Association, 2008) där det 

beskrivs att en studie ska genomföras etiskt utifrån att deltagarna informerats och att 

deltagande i studien är frivilligt. Vidare sägs det att rätten för den enskildes integritet 

måste respekteras.  

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys används inom omvårdnadsforskning för att granska och 

tolka texter, till exempel transkriberade intervjuer, observationsprotokoll eller 

patientjournaler. Texten analyseras i fem steg: meningsenhet, kondensering, kod, 

underkategori och kategori. Vid kvalitativ innehållsanalys ligger fokus i att beskriva 

variationer genom att hitta skillnader och likheter i textens innehåll. Skillnader och 

likheter formuleras i kategorier på olika tolkningsnivåer (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, 190). Studiens data analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys som beskriven av Graneheim och Lundman (2004). I föreliggande 

studie läste författarna texten flera gånger, och meningsbärande enheter som svarade 

mot syftet togs ut och skrevs in i en tabell. Varje meningsenhet fick ett nummer för 

att författarna skulle kunna gå tillbaka till texten om så behövdes. Efter det 

kondenserades meningsenheterna, en process som gjorde texten kortare och mer 

lätthanterlig, samtidigt som kärnan i innehållet bibehölls. I nästa steg abstraherades, 

och därmed kodades, den kondenserade texten. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012, 190) beskriver att i den delen av analysen lyfts innehållet till en högre logisk 

nivå. Koderna jämfördes och diskuterades, och delades sedan in i underkategorier. 

Underkategorierna jämfördes och diskuterades och slutligen formulerades 

kategorier. De fem stegen av analys illustreras genom exempel i tabell 1. 
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Tabell 1 

Meningsenhet Kondensering  Kod  Underkategor
i 

Kategori 

Då tillslut gick 
hon med på att vi 
informera 
klassen och vi 
gick igenom först 
vad jag skulle 
säga. 

Hon gick med på 
att informera 
klassen 

Godkände 
klassinfor
mation 

Att informera 
klassen 

Att förmedla 
kunskap 

…det är att se 
helheten på 
eleven. Både hur 
det fungerar 
hemma och hur 
det fungerar i 
skolan. 

Att se helheten, 
hur det fungera 
hemma och i 
skolan. 

Se helhet 
hur det 
fungerar 

Att ha överblick 
och helhetssyn 

Att ge 
elevanpassat 
stöd 

 

Trovärdighet 

Polit och Beck (2012, 585-586) menar att forskare måste sträva efter trovärdighet i 

sina studier, de bör ställa sig frågan hur deltagarnas upplevelser kan presenteras på 

ett trovärdigt sätt. Utifrån att analysen utfördes gemensamt av författarna och genom 

att kontinuerligt återgå till det transkriberade materialet säkerställde författarna att 

det ursprungliga resultatet inte tappades bort. Eftersom båda författarna var med vid 

samtliga intervjuer, analysarbetet skedde gemensamt och en ömsesidig förståelse 

uppnåddes ökade resultatets trovärdighet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2014, 198) bygger en studies trovärdighet på att forskaren beskriver sina 

ställningstaganden under hela forskningsprocessen. Vidare att i varje steg under 

analysarbetet värdera olika tolkningsmöjligheter så att koder och kategorier blir mer 

stringenta. I föreliggande studie kondenserades materialet, sorterades i 

underkategorier och slutligen i kategorier. Under analysprocessen skedde 

grupperingar som sedan omvärderades och förändrades för att slutligen hitta sin 

form. Citat användes för att tydligöra och styrka resultatets trovärdighet (jämför 

Graneheim och Lundman 2014, 198). Enligt Polit och Beck (2012, 525) innebär 

begreppet överförbarhet hur resultatet från en studie är användbart i andra grupper, 

miljöer och situationer. Det är inte helt klart att denna studies resultat är överförbar 

till andra kommuner i Sverige eftersom elevsammansättning, arbetssätt, organisation 

och yrkeslivserfarenhet kan se olika ut. Inom den egna kommunen kan det också vara 

stora skillnader i arbetsförhållanden mellan olika skolor. 
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RESULTAT 
Studiens nio deltagare var skolsköterskor mellan 46 och 65 år. Syftet var att beskriva 

skolsköterskors sociala stöd till ungdomar med långvariga och kroniska sjukdomar. 

Följande sex kategorier med tillhörande underkategorier framkom: att förmedla 

kunskap, att vara behjälplig i kontakten med andra, att ge stöd genom samtal, att 

skapa och bibehålla förtroende, att se ur elevperspektivet och att ge elevanpassat 

stöd. Kategorier och underkategorier presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2 översikt över kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Att förmedla kunskap Att informera klassen 

Att informera lärare 

Att vara behjälplig i kontakten med 

andra 

Att slussa vidare 

Att samordna 

Att ge stöd genom samtal Att ha dialog med eleverna 

Att motivera 

Att ge föräldrastöd 

Att skapa och bibehålla förtroende Att skapa relationer 

Att vara tillgänglig 

Att ha uppföljningar 

Att involvera föräldrar 

Att se ur elevperspektivet Att se eller uppmärksamma stödbehov 

Att vara lyhörd 

Att ge elevanpassat stöd Att möta hjälpbehov 

Att ha överblick och helhetssyn 

Att uppleva brister i det sociala stödet 

 

Att förmedla kunskap 

I intervjuerna framkom att en del av det sociala stödet som skolsköterskorna gav 

inbegrep att förmedla kunskap till klasskamrater och lärare, vilket skedde genom 

information.  
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Att informera klassen 

Genom att berätta i klassen om elevers långvariga och kroniska sjukdomar och vad 

det kunde innebära gav skolsköterskorna kamraterna kunskap. Därmed kunde 

förståelsen för elevernas situation och beteende öka och missförstånd, om till 

exempel elevernas frånvaro undvikas. Klassinformation skedde utifrån de drabbade 

elevernas och deras föräldrars önskemål, och de behövde även ge sitt medgivande 

innan skolsköterskorna pratade med klassen. Skolsköterskorna beskrev att de ofta 

träffade elev och förälder före ett informationsmöte för att gå igenom vad som skulle 

tas upp, och att de var noga med att respektera elevernas och föräldrarnas vilja om 

vilken information klasskamraterna skulle få ta del av. 

 

”då var jag också ut i klassen och pratade om reumatism och då vart det jättebra 

sen. Mycket större förståelse och hon ville det också” (4). 

Att informera lärare 

Att informera lärare var betydelsefullt för att ge en förståelse för sjukdomen och vilka 

svårigheter med skolarbetet som den kunde innebära. De kunde uppmärksamma 

idrottslärare om elever som exempelvis har diabetes, och informera om sambandet 

mellan idrott och blodsocker. Lärarna fick information om akutmediciner och andra 

läkemedel som eleverna medicinerade med. Skolsköterskorna beskrev att 

informationsbehovet kunde vara olika från lärare till lärare. En del behövde mer eller 

återkommande information för att sätta sig in i elevers situation och för att förstå 

deras behov av socialt stöd. 

 

”Så information är jätteviktig och inte glömma bort då det kommer nya lärare och 

nytt arbetslag….då måste man föra ut informationen i tid” (3). 

Att vara behjälplig i kontakten med andra  

Det visade sig att skolsköterskorna ofta hjälpte eleverna och föräldrarna i kontakten 

med andra vårdgivare och instanser, såsom att boka tider och upplysa exempelvis 

landstinget om elevens situation. Skolsköterskorna upplevde att de var en länk som 

såg till att eleverna fick kontakt med rätt vårdgivare eller skolkuratorn.  

Att slussa vidare 

Skolsköterskorna beskrev att de hade ett nära samarbete med specialpedagog och 

kurator på skolan, och att de hade lätt att ta hjälp av varandra om det behövdes 

utifrån elevernas behov. I de fall skolsköterskorna bedömde att eleverna var i behov 
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av samtal med kurator slussade de eleverna vidare dit. Skolsköterskorna följde ibland 

med eleverna på första besöket hos skolkuratorn för att introducera dem för 

varandra. Om eleverna behövde hjälp att stärka sin självkänsla kunde det vara 

ytterligare en anledning att koppla in kurator. 

 

“Jag samarbetar ju jättenära med min kurator här, för vi träffas hela tiden när 

man sitter bredvid varann…..och jag vet att jag liksom kan gå till henne och hänvisa 

elever” (8). 

 

Skolsköterskorna hänvisade även föräldrar och elever till hälsocentralen eller 

barnmottagningen för att de där skulle få instruktioner som var viktiga i 

behandlingen av sjukdomen, exempelvis hur de skulle ge adrenalinsprutor.  

Att samordna 

I intervjuerna framkom det att skolsköterskorna upplevde att de var en slags 

koordinator som samordnade och hjälpte till i vårdkontakter. Framförallt när 

föräldrarna inte hade förmåga att klara det själva eller när de kände sig osäkra på vart 

de kunde vända sig för att få svar på sina frågor. Skolsköterskorna tog även kontakt 

med till exempel landstinget för att skynda på eller kontrollera om en kallelse hade 

skickats ut eller inte. Ibland behövde föräldrarna hjälp med att boka tider på 

barnmottagningen, hälsocentralen eller habiliteringen. Skolsköterskorna kunde 

uppleva att de satte igång processer utifrån elevernas behov av stöd. 

 

“Och hon gick uppe i X-stad och jag försökte förmedla, här hade dom inga tider så 

jag ordna då en akut tid i X-stad så att hon fick komma dit och träffa en läkare, och 

fick hjälp” (1). 

 

Skolsköterskorna hade kontakt med exempelvis barnmottagningen, habiliteringen 

och sjukgymnast på landstinget angående en del elever för att se till att de följde sina 

behandlingar eller att de gick på planerade provtagningar. Det framkom att 

skolsköterskorna kunde följa med på läkarbesök om det behövdes. Anledningen 

kunde vara för att se till att läkaren fick en rättvis bild av elevernas skolsituation och 

att viktig information från skolans sida kom fram. 
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“ mycket korta frånvaroattacker.. ingen såg det av lärarna. Då började jag att 

nysta i vad han hade för behandling, var går han på kontroller, vad förstår läkaren 

där…” (6). 

Att ge stöd genom samtal  

I skolsköterskornas arbete användes samtal som ett verktyg för att ge elever socialt 

stöd, att motivera elever samt för att ge föräldrar stöd. Samtalen kunde vara 

planerade av skolsköterskorna eller ske spontant utifrån elevernas behov. 

Att ha dialog med eleverna 

I skolsköterskornas dialog med elever med långvariga och kroniska sjukdomar talade 

de ofta om elevernas sjukdomar, situation och begränsningar. Skolsköterskorna 

beskrev att eleverna hade behov av att prata om sig själva och hur de upplevde sin 

vardag som tidvis kunde vara svår att hantera. Skolsköterskorna upplevde att i samtal 

med elever med sjukdomar som diabetes och astma, handlade det om att stötta dem 

att sköta medicinering och kost. Vidare kunde samtalen användas i ett avledande 

syfte för att hjälpa eleverna att slappna av och släppa det som tyngde dem 

känslomässigt, om än bara för en stund.  

 

“Ja i så fall är det samtal jag kan ha då, att dom kommer till mig och vill prata om 

det då” (4). 

Att motivera 

Skolsköterskorna beskrev att en del av det sociala stödet innebar att motivera 

eleverna att komma till skolan, vilket kunde leda till att de fick göra återkommande 

hembesök hos elever med hög frånvaro för att övertala och motivera dem att följa 

med till skolan. Vidare kunde det innebära att eleverna kunde behöva motivation för 

att vidmakthålla vårdkontakter eller att ge samtycke att skolsköterskorna fick prata 

om sjudomen med exempelvis lärare.  

 

“Den vägen hemifrån till skolan blev man ju mycket involverad i. Så har det varit 

för flera elever, inte bara för henne men jag vet just hon att det var under lång 

period” (2). 

Att ge föräldrastöd 

I intervjuerna framkom att skolsköterskorna stöttade föräldrar till elever med 

långvariga och kroniska sjukdomar genom kontinuerliga samtal. Det kunde finnas 
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svårigheter som gjorde att föräldrarna kände sig osäkra när de skulle tala med lärare 

eller auktoriteter inom vården. Skolsköterskorna upplevde att de kunde utgöra ett 

stöd och vara de personer på skolorna som föräldrarna lätt kunde vända sig till. 

 

“För dom kanske lite enkelt prata med en annan än läraren då för dom är ju lite i 

beroendeställning till lärarna...liksom en liten ventil” (2). 

 

Föräldrastödet varierade utifrån förälderns egna önskemål och kapacitet att klara av 

situationen. Vissa föräldrar var tydliga i sina önskemål om socialt stöd medan andra 

behövde uppmärksammas på vilken hjälp de kan få. Skolsköterskorna beskrev att om 

eleverna för tillfället inte hade behov av socialt stöd kunde föräldrakontakten kvarstå 

för att på det sättet kunna följa elevens mående. 

 

“Det betyder att föräldrarna inte har förmågan att eller kunskapen eller egentligen 

tar sjukdomen på allvar. Och det är ju där vi då kommer in” (8). 

Att skapa och bibehålla förtroende 

Skolsköterskorna beskrev att deras arbete byggde på att finnas tillgängliga och att 

skapa relationer till eleverna. De beskrev att det skedde genom ett långsiktigt arbete 

på skolorna. 

Att skapa relationer 

Skolsköterskorna upplevde det lätt att skapa relationer till eleverna eftersom 

elevhälsans medicinska del funnits med under hela skoltiden och att de träffade 

eleverna kontinuerligt. De kallade nya elever på skolan och pratade om elevernas 

situation och skapade förutsättningar för en fortsatt förtroendefull relation. 

Skolsköterskorna var välkända personer på skolan som var angelägna om att eleverna 

visste vem hon var, och hur de enklast kunde komma i kontakt med vederbörande. 

 

“ ...har eleven en långvarig sjukdom som har väldigt stor betydelse i skolan. Då 

kallar vi ju alltid dom på våren eller innan skolan startar på hösten“ (9). 

Att vara tillgänglig 

I intervjuerna beskrevs att skolsköterskorna satte stort värde på att finnas till hands 

för eleverna och att eleverna förutsättningslöst kunde komma med enklare och 

svårare frågor. Skolsköterskorna ansåg att det sociala stödet låg i att det fanns någon 
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att komma till som tog eleverna på allvar, som hade tid att lyssna och försökte hitta 

lösningar. 

 

“ Så kan dom ju bara dyka in och så finns man. Det är så. “ (1). 

 

Skolsköterskorna upplevde att de fanns vid elevernas sida som en skugga när 

eleverna behövde, utan för den skull göra intrång på integriteten. 

Att följa upp 

Rutinerna för uppföljningen av elevärendena såg olika ut, de kunde vara planerade 

eller ske spontant. Det kunde gälla praktiska saker där skolsköterskorna varit 

involverade i olika anpassningar. Det kunde också handla om hur eleverna mådde 

fysiskt, psykiskt och hur det gick i skolan. Skolsköterskorna ville inge trygghet genom 

att ha fortlöpande uppföljning minst en gång per termin med den här elevgruppen, 

samtidigt som det skedde utifrån elevernas villkor och behov.  

 

“Man träffar dom i korridoren, checkar alltid av hur det är. Jag väntar litegranna. 

Beror på vad det är för sjukdomar” (7). 

Att involvera föräldrar 

Skolsköterskorna arbetade för att involvera föräldrarna i ett tidigt skede om de såg att 

behovet fanns. Därmed blev föräldrarna insatta i barnens skolsituation relaterat till 

sjukdomen. Skolsköterskorna kunde även bli engagerade i att stärka relationen 

mellan barnen och föräldrarna under tonårstiden. I samband med hälsosamtalet såg 

skolsköterskorna en naturlig möjlighet att kontakta föräldrarna om deras barn. Det 

skedde i möjligaste mån med elevernas medgivande. 

 

“Visst händer det att man även om eleven är 18 år, frågar jag eleven det vore ju bra 

om vi kan ta in mamma i det här” (6). 

Att se ur elevperspektivet 

I intervjuerna beskrev skolsköterskorna att de arbetade utifrån elevernas 

förutsättningar, att elevernas önskemål fick styra och att insatserna varierade över tid 

utifrån elevernas aktuella behov. 
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Att se eller uppmärksamma stödbehov 

Skolsköterskorna beskrev att de strävade efter att vara öppna för att se eleverna i 

deras aktuella situation och vad de behövde för att klara skoldagen. Skolsköterskorna 

såg hälsosamtalet som ett verktyg som hjälpte dem att upptäcka vilket behov av stöd 

eleverna hade, något de sedan kunde arbeta vidare med. Samtidigt framkom det att 

skolsköterskorna ansåg att det sociala stödet borde utgå från elevernas behov och inte 

skolsköterskans eventuella förväntningar av vilket stöd eleverna behövde.  

 

“..en otroligt viktig uppgift som vi har i elevhälsan på skolan...att fånga upp det 

här...det är så mycket tycker jag som kan vara fördolt, som man inte upptäcker i 

första mötet men sen kan det uppdagas att åh här behövs det mycket insatser” (5). 

Att vara lyhörd 

I intervjuerna framkom det att skolsköterskorna upplevde att det var betydelsefullt 

att lyssna aktivt på eleverna, snarare än att de hade svar på elevernas alla 

funderingar. De beskrev att det var värdefullt att vara lyhörda och att rätta sig efter 

elevernas behov av socialt stöd.  

 

“...ha kontakt om det behövs men försöker också släppa om det går. Kontakten sker 

på deras initiativ, inte att man jagar på något vis påminner om den här sjukdomen 

eller hindret utan det får rulla på lite själv också” (9). 

Att ge elevanpassat stöd 

I intervjuerna framkom det att när skolsköterskorna gav stöd till eleverna kunde det 

handla om konkreta anpassningar i skolan eller att överblicka vissa delar som till 

exempel frånvaro. Skolsköterskorna skapade sig en helhetsyn av elevernas situation 

genom samarbete med enskilda lärare och elevhälsoteamet (EHT) där flera 

professioner ingick. 

Att möta hjälpbehov 

Skolsköterskorna beskrev att en del av det sociala stödet till eleverna skedde här och 

nu, och att de hjälpte eleverna på ett konkret sätt utifrån den aktuella situationen. 

Det kunde handla om att hjälpa eleverna i skolmiljön, med anpassningar i 

klassrummen för till exempel elever med astma eller att ombesörja att elever med 

diabetes kunde få mellanmål på skolan. Vidare kunde skolsköterskorna hjälpa till 

med praktiska uppgifter och medicinska kontroller som exempelvis att mäta 

blodtryck och puls.  
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“Jag är en fixare, det tror jag att man är när man är skolsköterska och jag tar det 

liksom en hederssak. Om jag får ett förtroende om det är någon som kommer med 

problem försöker jag alltid att lösa det” (8) 

Att ha överblick och helhetssyn 

I intervjuerna beskrev skolsköterskorna att deras roll på skolan gentemot elever med 

långvariga sjukdomar handlade om att ha en överblick över elevens situation när det 

gällde schema och frånvaro. En annan uppgift var att medverka vid möten och lyssna 

av för att se vilket stöd som behövdes och om det var tillgodosett. 

 

“Att man är den länken i skolan och ser till att dom får vad dom ska ha där och till 

exempel schemamässigt med en diabetiker...hur ligger idrottspassen i förhållande 

till lunchen till exempel” (3). 

 

Skolsköterskorna beskrev att i det sociala stödet till eleverna ingick det att ha 

fortlöpande kontakt med lärare och övrig personal i till exempel EHT på skolan. 

Skolsköterskorna stöttade eleverna genom att påminna lärare om elevers eventuella 

begränsningar, de såg till att särskilda anpassningar i skolan fungerade och 

informerade hur sjukdomsbilden förändrades över tid. Vidare ingick att planera 

tillsammans med eleverna och föräldrarna, att komma fram till gemensamma 

strategier om hur det sociala stödet skulle se ut, de försökte även skapa sig en bild av 

hemsituationen. De försökte skapa en helhetssyn över elevernas situation. 

 

“ Så en sån funktionsroll som en länk där och lyfter i elevhälsoteamet. Jag ringer 

runt och frågar och tar reda på och försöker fixa, underlätta för både eleven, 

förälder och lärare “ (8). 

Att uppleva brister i det sociala stödet 

Skolsköterskorna beskrev tidsbrist som en genomgående orsak till att de inte kunde 

ge socialt stöd i den utsträckning som elevernas situation egentligen krävde. Det 

framkom att skolsköterskorna upplevde att uppföljningarna blev lidande och att de 

inte hade möjlighet att sätta sig in i de olika sjukdomarna och vad de innebar i den 

utsträckning de skulle vilja.  

 

“Jag tror att vi kan missa mycket på grund av att vi inte har tiden” (3). 
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Skolsköterskornas arbetssituation kunde vara ansträngd utifrån att många av dem 

bemannade flera skolor, eller hade många elever på en skola vilket indirekt ledde till 

sämre kontinuitet och att tiden för respektive elev kunde bli begränsad. Om elever 

hade särskilda behov utifrån en långvarig eller kronisk sjukdom kunde tidsbristen 

göra att skolsköterskan inte kunde bevaka elevernas aktuella situation.  

 

“ Man kan tänka om man inte hade så mycke elever, så man hade lite mer tid. För 

att ha ett högt elevantal det gör ju att det blir lite stress med allt jobb” (6). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva skolsköterskors sociala stöd till 

ungdomar med långvariga och kroniska sjukdomar. I studien framkommer att 

skolsköterskorna upplever att de är betydelsefulla för elever med långvariga och 

kroniska sjukdomar när det gäller att ge socialt stöd. Skolsköterskornas upplevelser 

av tillgänglighet, att samordna och att se de enskilda elevernas behov är de 

beskrivningar av socialt stöd som genomsyrar resultatet. Skolsköterskorna upplever 

att tidsbrist kan utgöra ett hinder för att de ska kunna ge socialt stöd till elever i den 

utsträckning skolsköterskorna bedömer att behovet kräver.  

 

I föreliggande studie framkommer att skolsköterskornas unika roll i skolan gör att de 

behöver ha överblick och helhetsyn som spänner över elevernas totala situation. I det 

ingår att planera socialt stöd tillsammans med elev, föräldrar, lärare och 

elevhälsoteam. Vidare innebär det att skolsköterskorna har en övergripande bild över 

frånvaro och scheman. De försöker tillgodose behovet av socialt stöd till eleverna så 

långt det är möjligt med tanke på den tid de har. Stödet anpassas till elevernas 

aktuella sjukdomsbild, som kan förändras över tid. Keehner Engelke et al. (2008) 

beskriver att skolsköterskor arbetar över ett brett område vilket, förutom vården av 

eleverna inkluderas samarbete med föräldrar och lärare. I intervjuerna framkommer 

att skolsköterskorna i första skedet försöker vänta in och lita till elevernas egen kraft 

att lösa problem som uppstår. De upplever att det kan bli en balansgång att avgöra 

hur mycket stöd eleverna är i behov av så att den egna kraften hos individerna 

bibehålls. 
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Skolsköterskorna beskriver att stor del av arbetet ligger i att skapa relationer med 

eleverna, att bibehålla dessa relationer genom exempelvis uppföljningar, samt att 

involvera föräldrar. Även Kyngäs (2004) beskriver vikten av föräldrars stöd till 

ungdomar med långvariga och kroniska sjukdomar. Enligt Rostami et al. (2014) krävs 

stöd från bland annat föräldrar och familj för att elever ska få en tillfredställande 

kontroll på diabetessjukdom. Pryjmachuk et al. (2012) beskriver att skolsköterskorna 

förstår vikten av att involvera föräldrarna, men samtidigt känner de sig tudelade inför 

kontakten med föräldrarna eftersom de upplever att föräldrarna kan vara krävande 

och att de sällan följer de råd som skolsköterskorna ger. I föreliggande studie 

beskriver skolsköterskorna att det är positivt att involvera föräldrarna i ett tidigt 

skede, och att det underlättar om föräldrarna är informerade om sitt barns situation i 

skolan. Det framkommer inga negativa aspekter beträffande att involvera 

föräldrarna. En reflektion av författarna till föreliggande studie är att det finns en fin 

gräns mellan att involvera föräldrarna och samtidigt bibehålla elevernas integritet 

och inte riskera att förtroendet för skolsköterskorna skadas. Enligt Antonovsky 

(2005, 45) är känslan av hanterbarhet beroende av vilken omfattning individen 

upplever att omgivningen kan vara till hjälp i att möta de uppkomna kraven. Om 

känslan av hanterbarhet ökar genom det stödet är inte risken lika stor att uppleva sig 

att vara ett offer för omständigheterna. Detta styrker också skolsköterskornas 

beskrivning av värdet att tidigt involvera föräldrarna i elevhälsoarbetet. 

 

Förmedla kunskap kan ses som en del av det förebyggande arbete som skolsköterskor 

arbetar med i skolan. Genom att klasskamrater och lärare får större kunskap om 

elevers olika sjukdomar och därmed eventuella begränsningar stärker 

skolsköterskorna de av sjukdom drabbade elevernas skyddsfaktorer och reducerar 

riskfaktorer vilket i sig kan leda till minskad ohälsa (jämför Socialstyrelsen, 2014). 

Skolsköterskorna beskriver att de förmedlar kunskap genom information till 

klasskamrater och lärare. Klassinformationen utgår från elevernas och föräldrarnas 

önskemål för att öka förståelsen bland klasskamraterna. Informationen till lärarna 

innehåller mer praktisk kunskap om bland annat medicinering och om vilka 

svårigheter sjukdomen kan innebära. Resultatet i studien av Logan et al. (2007) visar 

att lärarnas attityder gentemot elevernas sjukdomsbild påverkas av om de har 

information och aktuell kunskap om sjukdomen eller inte. Lärarna har större 

förståelse och kan möta eleverna på ett bättre sätt om de känner till bakomliggande 
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orsaker till ett beteende. Berntsson, Berg, Brynolf och Hellström (2007) beskriver att 

eleverna uppskattar att skolsköterskorna informerar klasskamrater och personal på 

skolan om deras sjukdom. I föreliggande studie beskriver skolsköterskorna att trots 

att informationen till klasskamrater och lärare är betydelsefull för att eleverna ska få 

bättre möjligheter att vara som alla andra, måste den utgå från de drabbade eleverna 

och deras föräldrars önskemål. Det är angeläget att eleverna och föräldrarna är 

delaktiga i information och är de som bestämmer vad som ska sägas och till vilka. 

 

I föreliggande studie upplever skolsköterskorna att de ger socialt stöd till både elever 

och föräldrar genom samtal. Eleverna får utrymme att uttrycka vad de känner, hur de 

mår och att prata om sjukdomen och deras eventuella begränsningar. Golsäter et al. 

(2011) beskriver att hälsosamtalet kan vara en bra källa till att få förståelse för 

ungdomens hälsoläge, livsstil och att det kan öppna upp för en dialog. 

Skolsköterskorna i denna studie beskriver att de med hjälp av samtal kan motivera 

eleverna att komma till skolan eller att få eleverna att vilja berätta om sin sjukdom för 

exempelvis lärare. Samtalen kan vara planerade eller ske spontant utifrån elevens 

behov, och är centrala i skolsköterskornas arbete. Henderson (1991, 34-35) menar att 

sjuksköterskor som anstränger sig att lära känna och förstå sina patienter kommer att 

kunna stärka patienterna när de saknar vilja, kunskap eller kraft. Processen att kunna 

sätta sig in i en annan människas situation är svår och kan endast lyckas till viss del. 

Det krävs att sjuksköterskorna lyssnar och konstant observerar och tolkar 

patienternas icke-verbala beteende. Vidare krävs det av sjuksköterskorna att de 

känner sig själva och förstår de känslor som kan störa koncentrationen för 

patienternas behov, och därmed försämra sjuksköterskornas möjligheter att hjälpa 

patienterna (Henderson 1991, 34-35). Det överensstämmer med resultatet i 

föreliggande studie där skolsköterskor beskriver att, de strävar efter att ha ett öppet 

sinne inför eleveras respektive situation och vad de behöver för att klara skolan. 

Samtalen utgör en möjlighet för skolsköterskorna att se elevernas stödbehov och att 

stödet bör utgå från vad eleverna behöver snarare än vilket stöd skolsköterskorna 

förväntar sig att eleverna vill ha. Vidare framkommer det att skolsköterskorna 

upplever att de lyssnar aktivt på eleverna och är lyhörda inför elevernas önskan om 

hur kontakten, relationen och stödet ska se ut. Vikten att arbeta utifrån elevernas 

behov överensstämmer med en studie av Broussard (2007) som beskriver det 

betydelsefullt att skolsköterskor arbetar flexibelt och möter de aktuella stödbehoven.  
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Resultatet visar att skolsköterskors tillgänglighet och närvaro på skolan är betydande 

för att kunna ge ett tillfredställande socialt stöd. På så sätt bygger skolsköterskorna 

upp ett förtroende och eleverna vet att det är en person att lita på och som de kan 

vända sig till. Detta överensstämmer med Kyngäs (2004) som beskriver att eleverna 

upplever det tryggt att skolsköterskan känner till deras diagnos och kan ge stöd och 

hjälp om något inträffar på skolan. 

 

En genomgående upplevelse bland skolsköterskorna är att tidsbrist minskar 

möjligheten att ge social stöd till eleverna, vilket i sig påverkar tillgängligheten på ett 

negativt sätt. De anser vidare att tiden inte räcker till för att möta det stödbehov 

elever med långvariga och kroniska sjukdomar har, och uppföljningar inte görs i den 

utsträckning som är önskvärt. Skolsköterskorna upplever att de inte har utrymme att 

sätta sig in i de olika de sjukdomarnas effekter och problematik. Detta 

överensstämmer med en studie gjord av Barnes et al. (2004) som beskriver att 

sjuksköterskor upplever att tiden inte räcker till för att i hälsoarbetet förbereda sig 

genom att sätta sig in i nytt kunskapsmaterial. Att skolsköterskor bemannar flera 

skolor och har ansvar för många elever leder till att de inte kan bevaka elevens 

aktuella situation på samma sätt. Även Broussard (2007) beskriver att skolsköterskor 

upplever att inte hinna träffa elever i den utsträckning som de borde, men att många 

elever ändå känner sig hjälpta av vetskapen att skolsköterskorna finns till hands. I 

samma studie beskrivs att när skolorna geografiskt ligger utspridda och att 

skolsköterskorna ansvarar för många elever ställs högre krav på den egna 

organisationen för att bibehålla effektivitet. 

 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 2014) är det 

betydelsefullt att varje sjuksköterska själv utvecklar ett personligt förhållningssätt till 

etiska koder. I arbetet med ungdomar med långvariga och kroniska sjukdomar skall 

arbetet främja hälsa, om möjligt återställa hälsa, minska ungdomarnas lidande och 

förebygga sjukdom. Det sociala stödet som skolsköterskor i föreliggande studie 

beskriver att de ger till eleverna kan på sikt minska deras lidande och främja deras 

hälsa. Även om skolsköterskorna arbetar i skolan kan deras sociala stöd 

förhoppningsvis ge effekter även utanför skolan. En bättre kontroll av sjukdomen kan 

bidra till en trygghet på fritiden, i samvaro med vänner eller vid utövande av 

idrottsaktiviteter. I Sveriges kommuner och landstings Psynkrapport (2012) beskrivs 
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första linjen som den första instansen i samhället att vända sig till när barn och 

ungdomar mår dåligt fysiskt, psykiskt eller socialt. Elevhälsans medicinska del räknas 

som en del av första linjen. För skolsköterskorna innebär det att de ska utgå från 

elevernas bästa och att arbetet ska präglas av tidiga insatser vilket kan förhindra och 

minska risken för ohälsa i framtiden. Psynkrapporten (Sveriges kommuner och 

landsting, 2012) beskriver att en bra första linje på sikt kan bidra till minskat lidande 

för den enskilde individen och dennes familj samt minskade samhällskostnader. En 

reflektion av författarna är att om skolsköterskor kan bidra med sitt kunnande i 

första linjen kan elever med långvariga och kroniska sjukdomar klara skolgången 

bättre och därmed undvika skolfrånvaro och föräldrarna behöver kanske inte vara 

sjukskrivna på grund av deras barns dåliga mående. 

Begränsningar 

I föreliggande studie gjorde författarna en intervjustudie med kvalitativ ansats, och 

på så sätt gavs skolsköterskorna möjlighet att beskriva sina upplevelser utifrån egna 

perspektiv (Olsson & Sörensen 2011, 132). Studien baserades på semistrukturerade 

intervjuer där deltagarna fick beskriva sina erfarenheter och upplevelser (jämför 

Kvale & Brinkman 2009, 165).  Deltagarna var specialistutbildade sjuksköterskor 

verksamma som skolsköterskor inom elevhälsans medicinska del på högstadie- eller 

gymnasieskolor.  Trots samtycke från verksamhetschef tackade tre skolsköterskor nej 

till att delta i intervjun på grund av hög arbetsbelastning. En intervjuguide 

utarbetades av författarna. Den delgavs inte deltagarna i förväg på grund av att 

författarna ville ha spontana och inte förberedda svar. Detta kan ses som en brist i 

studien eftersom några av deltagarna uttryckte att frågorna var svåra och hade behövt 

betänketid för att kunna ge mer uttömmande och genomtänkta svar. Författarna 

upplevde trots det att intervjuguiden fungerade bra och att det som avslutning på 

intervjun gavs möjlighet att fritt lägga till något som glömts bort i svaren tidigare eller 

att något upplevdes angeläget att komplettera med.  

 

Intervjuerna utfördes enskilt med deltagarna med båda författarna närvarande. En 

ansvarade för intervjun och den andre observerade men hade möjlighet att ställa 

följdfrågor om det behövdes. Intervjuerna spelades in vilket gav möjlighet för 

författarna att lyssna på inspelningarna åtskilliga gånger. Kvale och Brinkmann 

(2014, 218) beskriver att inspelade intervjuer gör det möjligt för intervjuaren att 

lyssna på inspelningarna upprepade gånger. Några av deltagarna upplevde det 
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besvärande i början att intervjun spelades in men att det efter en stund fungerade 

bra. Alla intervjuer genomfördes utan avbrott. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant och materialet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. Att använda 

kvalitativ innehållsanalys innebär att författaren vill utläsa likheter och skillnader i 

materialet och på så sätt kunna beskriva variationer (Lundman och Graneheim 2014, 

189). Analysarbetet skedde gemensamt av författarna. Litteratursökningen har 

genomförts via databaserna Cinahl och PubMed. 

 

Även om författarna har lyssnat på skolsköterskors berättelser om deras sociala stöd 

till ungdomar med långvariga och kroniska sjukdomar kan det ses som en 

begränsning att urvalet var förhållandevis litet. Urvalet av deltagare styrdes av 

geografisk närhet och inte utifrån antal elever med långvariga eller kroniska 

sjukdomar vilket kan ses som en begränsning. Datamaterialet var fylligt men med ett 

mera riktat urval av skolsköterskor som till exempel bara de som arbetar inom 

grundskolan hade vi kunnat få in mer data om elever i högstadiet. Skolsköterskorna 

hade olika erfarenheter från högstadie- och gymnasieskolor vilket kan ses som en 

styrka eftersom författarna fick lyssna på deras berättelser, och variationen berikade 

studien. Resultatet begränsas till de skolsköterskor som ställde upp i studien och 

återger inte alla skolsköterskors upplevelse. 

SLUTSATS 

Skolsköterskor har en betydelsefull roll i att ge socialt stöd till ungdomar med 

långvariga och kroniska sjukdomar. Arbetet är mångfacetterat, spänner över ett stort 

område och ställer krav på kompetens, flexibilitet och samarbetsförmåga. 

Elevperspektivet står i fokus och skolsköterskorna upplever att eleverna värdesätter 

att de finns tillgängliga för dem, och ser och möter deras stödbehov. Föreliggande 

studie visar att skolsköterskorna upplever att ett stort elevantal och arbete på flera 

skolor påverkar tillgängligheten negativt och att det leder till en brist i det sociala 

stödet till eleverna.  

Författarna anser att ytterligare forskning är angeläget för att studera hur 

skolsköterskors arbete värderas inom skolan, och beskriva skolsköterskors upplevelse 

av eventuella brister i kompetensen för att möta ungdomars behov av socialt stöd. 

Det skulle även vara intressant att studera skolsköterskors sociala stöd till ungdomar 
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med neuropsykiatriska funktionsnedsättning eftersom de kan förväntas ha ett stort 

stödbehov i skolan.  
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Till verksamhetschef                                                                  Bilaga 2 

I specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för 

barn och ungdom vid Umeås universitet ingår det att skriva en magisteruppsats. 

Vi har tänkt genomföra en studie med syfte att undersöka vilket socialt stöd 

skolsköterskor upplever att de ger till ungdomar med långvariga sjukdomar och hur 

det ges. Den datainsamlingsmetod som vi kommer att använda oss av är intervjuer 

med skolsköterskor som arbetar på högstadie- eller gymnasieskola. 

Magisteruppsatsen kommer vara färdig i juni år 2015 och då överlämnar vi den till 

dig om det finns intresse. 

Vi ber nu om din formella tillåtelse att genomföra studien i X kommun, på högstadie- 

och gymnasieskolor.  Vänligen och svara med mail till någon av nedanstående.  

Med vänliga hälsningar 

 

Student: Irene Hylander 

Telefon: 072-516 34 44 

Mail: irhy0002@student.umu.se 

 

Student: Karin Johansson 

Telefon: 070-913 47 58 

Mail: kanjon00@student.umu.se 

 

Handledare: Charlotte Ångström-Brännström 

Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

Mail: charlotte.angstrom@umu.se 
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Förfrågan om medverkan i intervjustudie                        Bilaga 3 

Syftet med studien är att undersöka vilket socialt stöd skolsköterskor upplever att de 

ger till ungdomar med långvariga sjukdomar och hur det ges.  Vi vill intervjua dig om 

vilket socialt stöd du ger och hur du ger det för att öka förståelse inom detta område.  

Den intervjuundersökning vi ber dig delta i kommer att ske genom en bandinspelad 

intervju vid ett tillfälle, ske individuellt och ta ca 30-40 min. Vi kommer båda två att 

delta vid intervjun, en av oss kommer att ställa frågor och den andra kommer sitta 

med som observatör. Ditt svar på intervjufrågorna kommer att behandlas 

konfidentiellt och din identitet kommer inte att presenteras. Att delta i intervjun är 

helt frivilligt och du kan själva när som helst välja att avbryta din medverkan utan att 

uppge anledning.  

Intervjun kommer att skrivas ut ordagrant till text och analyseras. Den färdiga 

studien kommer att presenteras som en magisteruppsats vid Umeå Universitet, 

Institutionen för omvårdnad. Om du vill medverka i studien kontaktar vi dig för att 

bestämma tid och plats för intervjun. För mer information är du välkommen att 

kontakta någon av nedanstående personer. 

 

Om du vill medverka vänligen svara någon av oss via mailadresserna nedan. 

 

   

Irene Hylander               Karin Johansson               Charlotte Ångström   

Leg. Sjuksköterska                      Leg. Sjuksköterska                            Universitetslektor 

Studerande spec. barn                  Studerande spec. barn                      Handledare 

Institutionen för omvårdnad      Institutionen för omvårdnad           Institutionen för omvårdnad 

Umeå Universitet                          Umeå Universitet                               Umeå Universitet 

Tel: 072-516 34 44                         Tel: 070-913 47 58 

irhy0002@student.umu.se          kanjon00@student.umu.se 
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Svarstalong om deltagande i intervjustudie                      Bilaga 3 

Jag ger mitt informerade samtycke till att delta i forskningsstudien om vilket socialt 

stöd skolsköterskor ger till ungdomar med kroniska sjukdomar.  Jag ger även 

författarna min tillåtelse att kontakta mig för planering av intervju samt vid 

eventuella frågor efteråt. Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag 

när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att ange anledning.  

 

Svarstalong ges till författarna vid intervjutillfället.  

 

 

Datum ………………… 

 

 

Namnunderskrift …………………………………………………………………………….. 

 

 

Namnförtydligande …………………………………………………………………………. 

 

 

Telefonnummer för personlig kontakt av författarna …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Intervjuguide                                                                                                   Bilaga 4 

 
Bakgrundsinformation: 
Ålder: 
Utbildning: 
Antal yrkesverksamma år som skolsköterska: 
 
 
Kan du berätta om en situation där ungdom med långvarig och kronisk sjukdom var i 
behov av socialt stöd? 
 
Vilket socialt stöd ger du till ungdomar med långvariga och kronisk sjukdomar? 
 
Kan du beskriva hur du ger det sociala stödet? Hur följer du upp det sociala stödet? 
 
Ser du någon brist i det sociala stödet från elevhälsans medicinska del ? 
 
Hur upplever du samverkan med landsting/ barnklinik när det gäller ungdomar med 
långvariga och kroniska sjukdomar (relaterat till stödbehov) ? 
 
Finns det andra sätt än de som används idag som du skulle vilja utveckla för att ge ett 
bättre, effektivare socialt stöd till denna grupp? 
 
Föräldrar/ vårdnadshavare eller andra närstående, hur involverar du dem i denna 
process? 
 


