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Abstract

Den psykiska ohälsan bland elever ökar. Skolsköterskor möter idag många etiska och 

moraliska problem. Skolsköterskor ägnar mycket tid åt att stödja och hjälpa barn med 

psykisk ohälsa. Syftet med denna studie var att beskriva skolsköterskors upplevelse av att 

kunna ge stöd och hjälp till barn som mår psykiskt dåligt i skolmiljön. Sju skolsköterskor 

från Norra Sverige deltog i studien. Data insamlades via semistrukturerade intervjuer och 

analyserades med kvalitativ tematisk innehållsanalys. Analysen resulterade i ett tema; att 

vilja göra mer än man kan och fyra underliggande kategorier. I resultatet framkom det att 

förtroende var viktigt mellan skolsköterska och barnen, att samarbetet med olika instanser 

inte alltid fungerade och att tidsbristen var ett ständigt faktum. De kände att tidsbristen 

påverkade dem så att de inte nådde fram till alla barn som behövde hjälp och stöd. Även 

det förebyggande arbetet fick hamna i skymundan. Professionell handledning samt 

reflektion över deras arbete saknade de.

Nyckelord: Skolsköterskor, erfarenhet, psykisk, hälsa, skolmiljön, skolbarn, tematisk 

innehållsanalys

Keywords: School nurses, experience, mental illness, schoolchildren, thematic content 

analysis.
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År 1919 anställdes den första skolsköterskan i Stockholm. Hennes uppgifter var att 

assistera läkaren vid undersökningar och på mottagningen. Hon gjorde även hembesök 

för att kontrollera de hygieniska förhållandena i hemmen. Skolsköterskans 

yrkesprofession har utvecklats under 1900-talet från att ha varit som en assistent till 

läkaren till att verka som en självständig yrkesprofession. (Krantz, 1998). 

Skolsköterskors uppgifter har förändrats under 2000-talet från att ha bestått av att 

upptäcka fysiska sjukdomar till att bli mer relationsbaserade, som till exempel samarbeta 

mellan föräldrar och lärare (Clausson, Petterson & Berg, 2003).

Barn börjar gå till skolsköterskan då de börjar skolan vid sex års ålder, där utförs 

hälsokontroller som hörsel, syn, vikt och längd kontroller. Relationen skola och elev 

undersöks där effekten av skolarbetet på elevens hälsa är i fokus, detta sker cirka fyra 

gånger under grundskoletiden. Samarbete med familj och kommun är viktiga för att 

identifiera problem och kunna åtgärda dem. Skolsköterskor har även en skyldighet att 

anmäla ifall barn och ungdomar far illa (Paavilainen, Åstedt-Kurki & Paunonen, 2000). 

Skolsköterskan är barnets representant och har ansvar att se till så barnen utvecklar en 

god hälsa. De ska skapa en dialog med barnen om deras hälsa samt lägga märke till deras 

fysiska utveckling i relation till ålder (Mäenpää & Åstedt–Kurki, 2008). Skolsköterskor 

uppger att 75 procent av deras tid går åt till att möta ungdomar med psykosomatiska 

problem, till ensamma barn samt barn med ångest (Clausson et al. 2003). Skolsköterskans 

huvuduppgift är att verka hälsobefrämjande samt hälsofostrande. Hälsosamtalen ger 

skolsköterskan en möjlighet att observera samt samtala med barnen. Eleverna känner ofta 

till att skolsköterskan har tystnadsplikt vilket gör det lättare att öppna sig för henne 

(Krantz, 1998). Skolsköterskan ska dessutom skapa en god relation till barnets föräldrar 

för att hjälpa och stödja barnet på bästa sätt under skolåren (Mäenpää & Åstedt-Kurki, 

2008). Skolsköterskors verksamhet innebär även omhändertagande samt bedömning av 

elever som skadat sig eller råkat ut för någon olycka under skoltid. Genom de 

regelbundna hälsoundersökningarna med eleverna får skolsköterskor ett tillfälle att 

observera barnet samt en möjlighet att lyssna på, bedöma och samtala med barnet. 

Eleverna får tillfälle att lära sig om livsstil och relationer. Skolsköterskor träffar även 

lärare och annan skolpersonal för att få kunskaper om eleverna det vill säga hur de 
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fungerar i grupp eller klassrum (Krantz, 1998). Clausson et al. (2003) konstaterar att 

depression bland annat har ökat hos svenska barn och ungdomar. Huvudvärk är det 

vanligaste orsaken till varför de söker sedan magont. Att barnen somatiserar kan vara ett 

uttryck för något de vill säga. Vidare anser Clausson et al. (2003) att skolsköterskan har 

en huvudroll i att identifiera dessa problem. Dåligt självförtroende hos flickor är vanligt 

ofta beroende på dåliga familjeförhållanden som gör att barnet mår dåligt. Barn från 

andra kulturer mådde ofta dåligt på grund av att de inte fick leva lika självständigt och gå 

ut och träffa pojkar som svenska tjejer. De sökte ofta skolsköterskan för olika symtom. 

Skolsköterskan beskriver skolmiljön där stress dominerar, våld och mobbning är 

vardagsmat. Många studenter är trötta och orkar inte hänga med i skolarbetet menar 

Clausson et al.(2003). 

Enligt Socialstyrelsens (SOS) folkhälsorapport (2005) är det allt fler barn och ungdomar 

som söker psykiatrisk vård, visar psykosomatiska symtom samt använder psykofarmaka i 

högre utsträckning. Både pojkar och flickor i 11-15 års ålder visar psykiska symtom som 

magont, huvudvärk, yrsel, ryggvärk eller sömnproblem. Hos flickor i 15 års ålder har det 

setts en markant försämring av hur nöjda de är med sin livssituation jämfört med hos 

pojkar i samma ålder. Hos flickor ökar symtom så som nervositet, nedstämdhet samt 

irritation med åldern medan hos pojkar finns det inga åldersskillnader. Folkhälsorådet 

konstaterar att mer forskning behövs kring ämnet psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2005, 

s, 248-260). I en studie av Puskar och Bernardo (2006) upplever elever att de sover för 

lite och känner mycket stress samt visar psykosociala symtom i skolan. Av de elever som 

söker sig till skolsköterskan söker 25 procent för huvudvärk, 17 procent för infektioner av 

olika slag exempelvis ont i halsen, 12 procent för trötthet, 12 procent för magont och 30 

procent för andra symtom som mobbning eller att de känner sig trakasserade av andra 

elever och behöver skolsköterskan som emotionellt stöd.

Skolsköterskor idag möter många etiska problem så som personliga och moraliska frågor 

(Clausson, Köhler & Berg, 2008). Skolsköterskor upplever det svårt att dokumentera 

barnens psykiska problem på grund av att de är rädd att stigmatisera barnen eller göra 

problemen värre än de är. Det blir extra svårt om eleven inte vill att deras föräldrar ska få 

reda på det. Det kan även vara svårt att dokumentera när eleven pekar ut en klasskamrat 
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som mobbare det vill säga att veta ifall de verkligen blir mobbade eller är mobbare själva. 

Detta kan orsaka att viktig information går förlorad samt att den fortsatta vården blir 

sämre (Clausson et al. 2008). Skolsköterskor riskerar att bli utbrända då allt fler elever är 

i behov av stöd och råd i sina relationer. De upplever tidsbrist och känner sig otillräckliga 

samt maktlösa. Professionell handledning saknas i de flesta fall för skolsköterskor. Stöd 

från kollegor saknas ofta vilket innebär att skolsköterskan tar jobbet med sig hem och 

sitter och funderar på dagens händelser (Krantz, 1998). I England upplevde 95 % av 

skolsköterskorna en brist på respekt från omgivningen för sin yrkesroll från framförallt de 

som inte var skolsköterskor. Skolsköterskor uttryckte behov av politiskt stöd i viktiga 

hälsoproblem så som tonårsgraviditeter, rökning, drog användning samt mental hälsa. 

Alla skolsköterskor som deltog i studien upplevde att de hade för lite tid för att hinna 

utveckla nya effektiva metoder till att förebygga ohälsa (Croghan, Johnson & Aeyard 

2004). 

Mäenpää, Pavilainen och Åstedt-Kurki (2007) fann i en studie att barn speciellt de yngre 

behöver känna trygghet, uppmärksamhet, tillförlitlighet samt få ett bra omhändertagande 

av skolsköterskan. När skolsköterskan är medveten om livssituationen i barnets familj så 

kan hon bäst stödja barnet och dess hälsa samt planera bra hälsopromotion. 

Skolsköterskor måste kunna lyssna mellan raderna på vad barnet eller ungdomarna säger 

samt vara medveten om deras ålder och utveckling. Hon ses som en person som har 

mycket kunskaper samt att hon för vidare saker som anses nödvändiga. Elever önskar att 

skolsköterskan vore tillgänglig varje dag. Det är viktigt att skolsköterskan är trevlig, 

pratsam samt har humor för att eleverna lättare ska kunna öppna sig. Skolhälsan behöver 

fokusera mer på individens livssituation. Mäenpää et al. (2007) anser därför att det 

behövs mer kunskap för att skolsköterskan ska kunna genomföra detta. 

Denna studie känns angelägen eftersom litteraturgenomgången visar att barn och 

ungdomar mår psykiskt sämre i skolan samt presterar sämre i skolarbetet. 

Skolsköterskans uppgifter har blivit fler och hon har mer ansvar, inte bara för barnets 

fysiska välmående utan även för det psykiska välmåendet. Forskning kring 

skolsköterskors arbete med att stödja barn som mår psykiskt dåligt saknas (Price, 

Telljohann & King, 1999). Syftet med denna studie är därför att beskriva skolsköterskors 
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upplevelser av att kunna ge stöd och hjälp till barn i årskurs 4-9 med psykisk ohälsa i 

skolan. 

Metod

Kvalitativ ansats med intervjuer är metoden som använts. Den kvalitativa 

forskningsmetoden kan enligt Polit och Beck (2004) används för att utveckla och utforska 

förståelsen för olika fenomen. Kvalitativa undersökningar baseras på kunskaper om 

människan som endast är möjligt genom att beskriva mänskliga erfarenheter, sådant som 

upplevs av människan själv. Den kvalitativa ansatsen är lämplig för att få beskrivningar 

av den intervjuades livsvärld (Polit & Beck, 2004). 

Deltagare

Ett bekvämlighetsurval av åtta skolsköterskor, identifierade genom nyckelpersoner, 

tillfrågades om deltagande. Sju av dem tackade ja. Enligt Polit och Beck (2008, s, 309) så 

är bekvämlighetsurval att forskare väljer deltagare som är mest lätt tillgängliga. 

Inklusionskriterierna för deltagande var att deltagare skulle vara legitimerad 

sjuksköterska som arbetade som skolsköterska inom grundskolan årskurs 4-9. 

Sju bedömdes vara tillräckligt antal eftersom det blev ett rikt informationsmaterial som 

var tillräckligt för att erhålla ett material som var tillräckligt omfattande och varierande 

för att belysa och besvara syftet med studien (jfr Kvale, 1997, s. 97). Skolsköterskorna 

som deltog i studie var alla kvinnor, hade arbetat inom yrket allt ifrån 1-30 år och 

arbetade i en kommun i Norra Sverige

Procedur

Efter det att den etiska gruppen vid Luleå tekniska universitet godkänt studien 

kontaktades åtta skolsköterskor på telefon, där muntlig information om studien gavs och 

ett muntligt medgivande om att delta till hösten 2009 då datainsamlingen genomfördes. 

Ett informationsbrev skickades sedan ut (se bilaga 2) om studien som beskrev vad 

studiens syfte, att anonymitet tillämpades samt att deltagarna hade rätt att avbryta sitt 

deltagande när som helst (se bilaga 1 + 2). I informationsbrevet skickades även 
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intervjuguiden med alla frågor samt en svarstalong där de skriftligt fick underteckna att 

de var med i studien som de sedan skickade tillbaka i ett förfrankerat kuvert. Hösten 2009 

kontaktades alla skolsköterskor som tackat ja och  tid bokades in för intervjuerna. 

Datainsamling

Allt material är avidentifierat det vill säga inga namn på skolor eller skolsköterskor 

användes. Deltagarnas identitet skyddades genom att de utskrivna intervjuerna kodades 

samt förvarades inlåsta så att endast författarna samt handledaren haft tillgång till 

materialet. Ljudfilerna var avkodade för att bevara deltagarnas anonymitet och förstördes 

efter att uppsatsen blivit godkänd och publicerad.

Datainsamlingen bygger på semistrukturerandeintervjuer som baserades efter en 

intervjuguide som utformats (se bil. 3). Frågeområdena var; upplevelsen av att arbeta som 

skolsköterska, hur barnen mår idag, stöd från andra kollegor, hur de upplevde att de 

hinner med att stödja barn som mår dåligt, ifall de var nöjda med stödet och hjälpen de 

kunde erbjuda samt hur samarbetet med föräldrarna var. Intervjuerna tog cirka en 

halvtimme till en timme och spelades in på en mp3 spelare och skrev sedan ut ordagrant. 

Båda författarna deltog vid samtliga sju intervjuer där författarna turades om att vara mer 

aktiva och hjälpa varandra med följdfrågor. Enligt Kvale (1997, s, 127) använder sig 

intervjuaren av uppföljande frågor för att få en större förståelse och en större bredd på 

intervjun. Intervjuarnas uppgift är att uppmuntra deltagarna om att prata fritt om ämnet 

och berätta om sina upplevelser med egna ord. 

Analys

Kvalitativ innehållsanalys med tematisk ansats användes för att analysera materialet. 

Materialet lyssnades igenom för att sedan skrivas ned ordagrant. Därefter lästes 

materialet igenom och textenheter togs ut som motsvarade syftet. Därefter kondenserades

textenheterna det vill säga att textenheten förkortades ned utan att själva kärnan 

förlorades. Efter att textenheterna kondenserats, kodades dessa så att det skulle vara lätt 

att hitta tillbaka till den ursprungliga textenheten (Graneheim & Lundman, 2003). De 

kondenserade textenheterna sammanfördes till kategorier utifrån likheter och skillnader 
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och de första kategorinamnen började bildas utifrån manifest ansats det vill säga vad som 

faktiskt stod i texten. Kategoriseringen skedde i flera steg tills författarna fick fram de 

slutgiltiga kategorierna som blev fullständiga och ömsesidigt uteslutande. Slutligen 

formulerade författarna ett tema för de fyra kategorierna. Teman ses som uttryck för det 

latenta innehållet det vill säga vad texten handlar om (Graneheim & Lundman, 2003). 

Analysarbetet har diskuterats kontinuerligt med handledare och med studiekamrater vid 

seminarium under analysens gång. I analysarbetet har vi inspirerats av Granheim & 

Lundman (2003). Enligt Down-Wamboldt (1992) är det möjligt att använda både 

manifest och latent ansats i innehållsanalysen för att få ett mer insiktsfullt resultat än att 

endast använda en av ansatserna. 

Etiska överväganden

Efter granskning samt godkännande av etiska gruppen vid Luleå tekniska universitet 

påbörjades studien. Informerat samtycke har inhämtats från personerna som deltagit i 

studien, det vill säga deltagarna har fått information om studiens syfte, hur den var 

upplagd samt att de har fått ge sitt samtyckte både muntligt och skriftligt. En risk med 

studien kunde ha varit att deltagarna kände obehag att intervjun orsakade en känsla av 

utlämnande. Deltagarna gavs därför även möjlighet att kontakta författarna när som helst 

om frågor uppstod. Deltagarna kunde även känna tillfredsställelse att deras deltagande 

kan hjälpa och upplysa andra kollegor om deras situation. Vi anser att studien gör mer 

gott än skada. Polit och Hungler (1999, s. 134-140) handlar de etiska grundprinciperna 

om att se till att studien inte skadar de som väljer att delta, att deltagarnas har rätt att när 

som helst avbryta studien samt att det är frivilligt deltagande och att alla skall behandlas 

lika samt att alla skall få samma rättigheter och fullständig information om studiens syfte 

(Polit & Hungler, 1999, s. 134-140). Deltagarnas identitet har skyddats genom att de 

utskrivna intervjuerna endast har varit tillgängliga för författarna och handledaren. 

Ljudfilerna och det utskrivna materialet förstördes efter att studien blivit godkänd och 

publicerad.
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Resultat

Analysen resulterade i ett tema och fyra kategorier (tabell 1) som presenteras nedan och 

illustreras med citat från intervjuerna.

Tabell 1. Översikt över tema (n=1) och kategori (=4)

Tema Kategorier

Att vilja göra mer än man kan Att ha för lite tid till barn som mår dåligt

För att kunna hjälpa behövs förtroende

Att axla ett stort ansvar

Betydelsen av samarbete

Att vilja göra mer än man kan

Deltagarna i studien beskrev att de kände en ständig tidsbrist, att de kunde arbeta dygnet 

runt och ändå ha för lite tid till att stödja samt hjälpa barnen med psykisk ohälsa. De var 

inte riktigt nöjda med det stöd de kunde erbjuda det vill säga de kände sig otillräckliga 

många gånger. Deltagarna i studien beskrev att för att kunna hjälpa barnet behövdes 

förtroende vilket kunde ta lång tid att bygga upp. Skolsköterskor kände bland annat en 

frustration över att samarbetet med socialförvaltningen och barn och ungdomspsykiatrin

inte alltid fungerade. De uppgav även att skolsköterskeyrket var ett ensamarbete med 

mycket ansvar och beslutsfattande och att det var svårt att känna att allt hängde på dem 

själva.

Att ha för lite tid till barn som mår dåligt 

Skolsköterskor kände att de inte hade tid fullt ut att stödja barn som mådde psykiskt 

dåligt i skolmiljön. Den ständiga tidsbristen gjorde att skolsköterskorna inte mådde bra. 

De upplevde många gånger otillräcklighet och missnöje med den hjälp och stöd de kunde 

erbjuda barnen vid till exempel ett mobbningsärende. De kände att de hela tiden gick och 
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grubblade på saker de inte hade hunnit. Skolsköterskorna hade ofta flera skolor att besöka 

vilket tog tid och bidrog till att eleverna kunde tycka att de inte hade tid för dem. Ifall 

skolsköterskorna hade fått vara på samma skola hela tiden hade de kunnat erbjuda ett 

bättre stöd till barnen.

Utbildningar och möten tog mycket tid från eleverna. Skolsköterskorna hade velat ägna 

mer tid till att gå ut i klasserna och prata förebyggande om till exempel droger, att ha mer 

tid till olika samarbetsövningar, tjej- och killgrupper samt att ägna mer tid åt att stärka 

självkänslan. Skolsköterskorna tyckte att övningar som stärkte självkänslan var viktigt, 

för barn behöver ha en stark självkänsla i dagens samhälle.

"och nu ska jag komma igång med en sexa det här läsåret för det är mycket konflikter i den gruppen och 

detta för att förebygga längre upp, för det blir ju inte lättare ju längre det går och det är ju det som 

pedagogerna strävar efter tiden att hålla på med sånt här och det är ju jätte viktigt för det finns ju jätte 

mycket att göra med det här desto mer man börjar röra i det. Man kan nästan se på skolan om det finns 

mycket att göra, till och med kan man se det på ute miljön att det har funnits lite tid till sånt här..."

Skolsköterskor upplevde att dokumentationen tog mycket tid och var svårt ur etisk 

synpunkt. Hur illa det än var så försökte skolsköterskorna alltid dokumentera i positiv 

anda. 

"Med dokumentation får man också vara jätte försiktig för vi använder journalsystem som följer med 

barnet och det händer ju ibland att försäkringsbolag vill ha utdrag ur det här och då får man också vara 

väldigt noga och tänka att det här kommer alltid att finnas kvar och även om man som barn mått så dåligt 

betyder det inte att man mår så som vuxen."

Skolsköterskorna berättade att de såg att flickor mådde sämre och att det ökade i åldrarna. 

De upplevde att något hände med tjejerna under högstadiet som gjorde att de mådde 

sämre jämfört med killarna. De upplevde vidare att tjejer ägnade sig mer åt 

självskadebeteende samt gav mer uttryck för sina bekymmer. Tjejerna sökte oftare och 

försökte hitta sympatier bland andra vuxna. Skolsköterskorna uttryckte att de upplevde en 

ny värld nu där media styr idealet hos flickor och det är först nu det är synligt hur flickor 

mår jämfört med pojkar. Skolsköterskor ansåg att det behövdes mer tid till att hitta någon 

modell och kvalitetssäkra hur man skulle kunna arbeta med flickor som mår dåligt. En 
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skolsköterska berättade om ett exempel där en nioårig flicka kommit in till henne och 

frågat om skolsköterskan tyckte hon var för tjock. Skolsköterskor anser att det är viktigt 

att arbeta förebyggande för att fånga upp flickor med ätstörningar i tid för att försöka 

bryta det. De tyckte att hälsosamtalen tog mycket tid men det var oftast där de kunde 

upptäcka barn som mådde dåligt och vilka elever som behövde följas upp. 

Skolsköterskorna upplevde  att det var först i hälsosamtalen som de kunde fånga upp 

killar som mådde dåligt, eftersom de sällan annars sökte. 

För att kunna hjälpa behövs förtroende

Skolsköterskorna upplevde att de första en till två åren på en skola var ganska så problem 

fria.  Eleverna var inte så intresserade att lämna ut sig till någon okänd utan de kollade 

ofta in vem skolsköterskan var och vad hon kunde erbjuda. Deltagarna i studien menade 

på att det gällde att närma sig utan att skynda på för att kunna skapa förtroende. Barnen 

pejlade av hur skolsköterskan var innan de pratade om något jobbigt. Skolsköterskorna 

berättade att för att kunna ha samtalsstöd behövdes förtroende och tillit. De beskrev att då 

de hade förtroende blev allt lättare och då kunde de komma långt i hjälpen till barnet. 

Mötet med barnen byggde på förtroende och oftast kom de en gång och sedan byggdes 

det på.

"Det är svårt med förtroende i början det säger både skolsköterskor och kuratorer att det kommer ju ingen 

till oss bara för omläggning av ett sår men jag brukar säga vänta så får ni se. För det är ju så att man 

måste testa och se och känna sig för barn är ju så... har jag förtroende eller har jag inte ha förtroende och 

det måste man bygga upp. Men sen som man ropar får man svar..."

Huvudvärk och magont var de vanligaste åkommorna eleverna sökte skolsköterskan för 

och det kunde vara tecken på något helt annat. Ofta kände de på sig att det var något 

annat när eleven sökte för återkommande värk. Då samma barn kom kunde det vara något 

som låg bakom och då var det viktigt att vara frågvis och inte bara ge en tablett utan att ta 

reda på varför. En skolsköterska beskrev att det gällde att ha en fingertopps känsla och att 

lära sig se tecken på att barn mår dåligt. Det var viktigt att eleverna kände att de kunde gå 

till skolsköterskan utan att bli uppmärksammade av andra och utan att behöva gå via 

lärarna. Skolsköterskorna tyckte att det var bra att gå runt i klasserna och presentera sig 
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så att eleverna förstod att de kunde komma när som helst. Det var viktigt att vara lätt 

tillgänglig för eleven samt att kunna stötta, bekräfta och uppmärksamma barnen så de 

fick hjälp. Det handlade om att vara ytterligare en vuxen i deras liv för barnen kanske inte

alltid ville ta allt med pedagogerna. Ibland behövde de hjälpa barnen rent praktiskt på 

grund av att de hade ett dåligt socialt nätverk hemma. 

Skolsköterskorna gjorde ibland hembesök till elever som hade hög frånvaro och detta 

kunde vara ett bra sätt att nå dem och få dem tillbaka till skolan. Hembesöket gjorde att 

mötet inte blev lika formellt som att träffas på skolan. Skolsköterskorna upplevde att det 

var viktigt att visa att någon har omsorgen om dem. Mötet med barnet var bra för då 

kunde de påverka deras nutid och framtid. 

Skolsköterskorna upplevde att samarbetet med föräldrarna oftast fungerade bra och det 

var viktigt att skapa en relation så föräldrarna kände förtroende till skolsköterskan. 

Skolsköterskan kunde ibland fungera som ett stöd till föräldrarna. Då var det viktigt att 

inte döma föräldrarna för att undvika att dörren stängdes och därmed även dörren till 

barnet. I de fall det fanns anmälningsskyldighet ansåg skolsköterskorna att det var bättre 

om rektorn anmälde för att skolsköterskan skulle kunna behålla förtroendet från barnet 

och föräldrarna Skolsköterskan berättade alltid för barnen om innebörden av tystnadsplikt 

och att den bröts om eleven riskerade att fara illa. De berättade aldrig något för 

föräldrarna utan att ha frågat barnet om lov för det ingav förtroende men då de var 

minderåriga och skolsköterskan bedömde att barnet var i fara så bröts tystnadsplikten och 

de var tvungna att ta det vidare. Ibland hamnade de i lojalitetskonflikt med ena föräldern 

då dom stöttade barnets beslut. Vissa gånger ansågs det bästa att inte kontakta föräldrarna 

för det gynnade inte barnet. Skolsköterskorna försökte alltid att stärka barnen att de hade 

rätt till sina föräldrar trots eventuella missbruk hos den ena föräldern till exempel. 

Skolsköterskorna upplevde att de redan kunde se i förskoleklass vilka elever som 

kommer att behöva extra resurser i framtiden. För att kunna hjälpa var det viktigt att ha 

barnet med sig och inte tvinga dem till något. Ibland ville barnen och ibland ville de inte 

men det viktiga är att stötta barnet och vinna deras förtroende. Genom att 
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skolsköterskorna hade barnen från sex års ålder och hela grundskolan, så hade de en lång 

tid på sig att bygga upp förtroende till barnen och vice versa.

"Oftast ser dom inte den här hjälpen utan de ser det på ett annat sätt så där får man ju naturligtvis ha 

förståelse, då handlar det allt ifrån socialanmälan till att hjälpa barnet på sikt som till exempel att 

föräldrarna skiljer sig eller att ha ett samtalsstöd med en elev återkommande”.

Skolsköterskorna upplevde att de var lite som spindeln i nätet som skickade vidare 

barnen till rätt instans, skrev remisser och gjorde en liten spotta här och där. Hjälpen 

handlade mycket om att hitta nya och egna vägar att gå för att hjälpa just denna elev. Det 

var bra att vara i den miljön som barnen var i hela dagarna för att vara lättillgänglig för 

barnen och för att kunna skapa ett förtroende. Skolsköterskorna kände en frustration då 

elever mådde dåligt under en längre tid och de kände att de inte lyckades fullt ut med alla 

barn. Skolsköterskorna upplevde även att barnens förtroende till dem minskade då de inte 

alltid kunde finnas på skolan. En skolsköterska beskrev det som att många gånger 

famlade man och det fanns ingen riktig mall hur man skulle agera samt gå till väga, så det 

var inte så enkelt att hjälpa. Det kunde vara rätt så komplicerat att hjälpa någon med 

psykisk ohälsa. 

Att axla ett stort ansvar

Skolsköterskorna upplevde att de hade ett stort ansvar eftersom de satt själva med sina 

problem och upplevde att allt ansvar avseende stöd till barn ålades dem. Skolsköterskorna 

tyckte att det var svårt att vara ensamma och att det var slitsamt att arbeta som 

skolsköterska. De önskade att det fanns fler skolsköterskor på samma skola för att ha 

någon att diskutera ärenden där de var osäkra och inte riktigt visste hur de skulle hjälpa. 

Skolläkare hade de endast på 25 procent ungefär 1-2 gånger per termin och då skulle det 

handla om skolproblematik. Genom att ha en skolläkare eller en skolsköterska att 

rådfråga så skulle ansvaret minskas. Skolsköterskan skulle inte känna sig ensam i sina 

beslut. En del skolsköterskor kände att de inte behövde någon skolläkare på grund av 

lång erfarenhet. 
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” man kan få lite råd av varandra och så, så det är jätte bra. men annars så är vi ensamma och det är ju 

det här negativa med att jobba som skolsköterska. Det är ju ansvaret fram för allt, vi är ju legitimerad 

personal. man kan ju inte lasta av sig till vem som helst utan man sitter ju med det själv. Så det är tungt och 

tufft ibland."

Skolsköterskorna upplevde att det saknades resurser och pengar för till fortbildning och 

handledning. Skolsköterskorna ansåg att det var viktigt med handledning för att få 

ventilera och få råd och stöd om olika elevärenden. Att få feedback från andra 

skolsköterskor, elever eller föräldrar över den insats de gjort stärkte dem i deras framtida 

arbete att man gjorde rätt samt betytt något för eleven. De önskade mer reflektion 

tillsammans med pedagoger, rektorer och kuratorer över deras arbete. Reflektion var inte 

alltid möjligt för det handlade om barnets säkerhet, det vill säga de har sin tystnadsplikt 

jämte mot barnet vilket även kuratorer och pedagoger har.

" det var bra att vi uppmärksammade det här barnet och att det blev dom här mötena som blev och att vi 

kunde koppla in barn och ungdomspsykiatrin och hela laget så det är ju viktigt att reflektera över att vad 

var det som blev bra här och vad hade jag kunnat göra annorlunda men ibland är det inte så roligt att 

behöva tänka att jag hade kanske kunnat göra så där istället och det kanske inte är så trevligt att leva med 

men så här är det ju..."

Betydelsen av samarbete

Skolsköterskor upplevde att det krävdes ett intimt samarbete mellan pedagoger, kuratorer, 

rektorer föräldrar och olika myndigheter. De upplevde att det var viktigt att de vågade ta 

för sig eftersom de var ensamma i sin yrkesroll i skolans miljö därför var betydelsen av 

att skapa ett förtroende till pedagoger och elever viktigt. Skolsköterskorna upplevde att 

det var svårare att få komma ut i klasserna i högstadiet, där lärarna var mer 

ämnesinriktade och strävade efter att barnen skulle ha så höga betyg som möjligt. Ofta 

kunde det vara pedagogerna som upptäckte att ett barn mådde dåligt eftersom de såg ju 

dem varje dag och kunde kontakta, hänvisa lyfta det till skolsköterskan Skolsköterskor 

beskrev en trygghet och en avlastning i att ha ett nära samarbete med kuratorn. I de fall 

de båda var involverade i samma elev kunde de rådfråga varandra. Samtidigt beskrev de 

tystnadsplikten gentemot kuratorn men för att kunna jobba med varandra måste man 

kunna prata med varandra. Vid överlämningen från barnavårdscentralen till grundskolan 
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samt från grundskolan till gymnasiet så var det väldigt viktigt med ett samarbete 

skolsköterskorna emellan för att följa elever med problematik.

Skolsköterskorna beskrev en frustration över att samarbetet med barn och 

ungdomspsykiatrin och socialförvaltningen inte fungerade på bästa sätt. Ofta hade 

myndigheter en tendens att bolla tillbaka ärendet och säga att det var ett skolproblem. 

Skolsköterskorna tyckte det var svårt att veta vad som var skolproblematik eftersom 

socialförvaltningen exempelvis inte ansåg att skolkande elever var deras problem utan 

skolans. Skolsköterskor ansåg att barn ofta kunde hamna i kläm då ärendet blev 

felbehandlat hos socialförvaltningen för att samarbetet inte fungerade. Skolsköterskorna 

beskrev frustration över att aldrig veta vad som hänt efter en anmälan då 

socialförvaltningen ofta hänvisade till sekretessen. Skolsköterskorna beskrev ett dilemma 

över att de aldrig fick någon återkoppling, det vill säga de visste aldrig om de öppnade en 

utredning eller la ned den. Skolsköterskorna ansåg att det var viktigt att ha beredskap, 

trygghetsteam samt handlingsplan i skolan så att alla personalkategorier jobbade utifrån 

ett perspektiv att alla ska ha det bra. 

”Vi har inget samarbete överhuvudtaget. Det tycker jag heller inte gagnar barnen utan det blir inget barn 

perspektiv. Utan vi tassar runt också säger föräldrarna nej vi vill inte ha någon hjälp. Eftersom allt är 

baserat på frivillighet så lägger de ned utredningen också fortsätter den i samma anda. Det händer att vi 

gör 10 anmälningar från skolan och det händer fortfarande ingenting. Det är inte lätt." 

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med denna studie var att ta reda på skolsköterskors upplevelser av att kunna ge 

stöd och hjälp till barn som mår dåligt i skolmiljön. Analysarbetet resulterade i ett tema 

samt fyra underliggande kategorier. I vårt resultat framkom det att skolsköterskorna 

upplevde en ständig tidsbrist vilket påverkade deras möjligheter att stödja och hjälpa 

barnen, de kände att förtroende behövdes för att kunna hjälpa barnen, att mycket hängde 

på deras axlar vilket var tungt och bära och att samarbete behövdes för att kunna hjälpa 

barnen på bästa sätt men att samarbetet inte alltid fungerade på bästa sätt. 
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Studien visade på att skolsköterskor ofta ansvarade för flera skolor vilket gjorde att de 

kände en konstant tidsbrist. De kände sig även ensamma och hade svårt ibland att få 

möjligheten att gå ut i klasserna. Kruger, Toker, Radjenovic, Comeaux och Macha (2009) 

har gjort en studie som handlade om hur antalet skolor påverkade stödet och hjälpen en 

skolsköterska kunde erbjuda till elever med behov av särskilt stöd. Skolsköterskor i den 

studien beskrev svårigheter som hög arbetsbelastning, att skolämnena prioriterades det 

vill säga att det var svårt att få tid till att gå ut i klasserna av lärarna samt att de kände sig 

underskattade, ensamma och att det var svårt att få stöd och hjälp i sitt arbete att 

förebygga ohälsa. De upplevde att skolan var pedagogernas värld där skolsköterskan var i 

minoritet. De tyckte att det behövdes  en skolsköterska på heltid på varje skola (Kruger et 

al. 2009). 

Enligt studien så upplevde en del skolsköterskor att tiden till det förebyggande arbetet 

inte alltid fanns och att detta ofta prioriterades bort av dem själva eller ibland även av 

pedagogerna. Skolsköterskorna tyckte det var svårt att komma in och få tid att prata i 

klasser på högstadiet för där hade varje pedagog sitt ämne och ville inte alltid släppa tid 

till annat. I socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården (2004) är skolhälsovårdens mål 

att bevara samt förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda 

levnadsvanor genom att bland annat samarbeta med elever, föräldrar och övrig 

skolpersonal. Skolhälsovården ska arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma 

levnadsvanor samt om faktorer som bidrar till ohälsa. Resultat visade på att 

skolsköterskorna upplevde en konstant tidsbrist och ville ha mer tid till att hjälpa och 

stödja barnen. Skolsköterskorna saknade att få gå på olika utbildningar och att få tid till 

att arbeta mer förebyggande med att bland annat grundstärka barnen. Liknande resultat 

fann Wilson et al. (2007) där skolsköterskor hade hög arbetsbelastning och tidsbrist. 

Vidare fann Wilson et al. (2007) att skolsköterskor upplevde frustration och vanmakt 

över att sakna någon att rådfråga vid akuta lägen, De saknade utbildning till att stödja 

barn och ungdomar vilket gjorde att de kände sig överväldigade av det stora antal barn 

som mådde dåligt. 

Resultatet visade på att skolsköterskorna tyckte att det var viktigt att barnen kände 

förtroende för dem för att kunna hjälpa. Helms (2003) beskrev olika orsaker till varför
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eleverna inte sökte skolsköterskan i första taget; psykologisk otillgänglighet, upplevdes 

som inte hjälpsam, ingav skuld/favorisering, brast i sitt sätt att inge förtroende, 

ogiltigförklarande elevens problem samt att skolsköterskan inte hade tid när de uppsökte 

henne. Eleverna ville känna att de hade någon att prata med men inte bli straffade för sina 

problem (Helms, 2003). Studien visade på att desto fler antal år skolsköterskorna jobbat 

på en skola desto mer vågade barnen komma och berätta om sina problem. 

Skolsköterskorna upplevde att förtroende tar tid att bygga upp. Johansson och Ehnfors 

(2006) menar att förtroende är den viktigaste faktorn för att barnet ska kunna känna sig 

bekväm. Författarna fann att barnen kände att de kunde säga allt till skolsköterskan för de 

litade på henne och hon sade inte till alla andra vad barnen anförtrodde. För att få 

förtroende av eleverna var det viktigt att skolsköterskan var professionell, hade erfarenhet 

samt kunskap. Det var även viktigt att skolsköterskan såg eleven och lyssnade 

uppmärksamt samt ställde frågor under samtalet för att uppmuntra eleven att berätta. 

Eleverna tyckte även att tillgänglighet var en viktig faktor. De menade att skolsköterskan 

ofta inte var där då de behövde henne för att hon hade flera skolor och elever som ansvar. 

Eleverna önskade även att skolsköterskan skulle vara mer med på lektionerna och ha små 

grupper av elever att samtala med, för att de skulle få en chans att lära känna henne 

bättre. De menade att då barnen känner skolsköterskan bättre så blir samtalen mer öppna 

och djupare. 

Resultatet visade på att skolsköterskor saknade tid för handledning och reflektion och att 

de kände att de axlade ett stort ansvar. Att ibland behöva gå emot föräldrarnas vilja kunde 

orsaka en lojalitetskonflikt. I en studie av Palooma (2008) beskrev skolsköterskorna att 

de kände en ensamhet och avsaknad av stöd i svåra etiska situationer. De beskrev det som 

slitsamt och frustrerande att vara tvungen att bära allt. Att behöva gå emot elevens eller 

föräldrarnas vilja orsakade mycket oro hos dem eftersom de var rädda för 

konsekvenserna. Skolsköterskorna tyckte att handledning skulle vara bra för att slippa ta 

hem problemen (Palooma, 2008). Öhrling (2000) tar upp betydelsen om reflektion i slutet 

av arbetsdagen och menar att  reflektion bidrar till en vidare förståelse. Ifall 

skolsköterskorna skulle få en möjlighet till reflektion i slutet av dagen skulle det bidra 
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med att de lär de sig hur de kan agera ännu bättre vid elevärenden genom att titta på vad 

de gjort bra samt mindre bra vid arbete med barn som mår dåligt.

Studien visade på att skolsköterskorna upplevde det svårt och komplext att stödja och 

hjälpa barn som mår dåligt. De kände sig otillräckliga och tyckte att stöd från andra 

kollegor var bra. En del skolsköterskor önskade att de kunde vara två skolsköterskor på 

en skola. George (1997) skriver om att sjuksköterskor upplevde det svårt att stötta dem 

som hade anorexi och de kände att de behövde stöd från någon för att inte bli utmattade 

eller utbrända själva. George (1997) skriver vidare om att sjuksköterskorna i studien 

önskade regelbundna träffar en gång i veckan för att få diskutera och reflektera för att 

bättre kunna hjälpa barnen och ungdomarna med anorexi nervosa. 

Det framkom i resultatet av studien att skolsköterskorna alltid informerade om sin 

tystnadsplikt för barnen. De upplevde dock ibland att tystnadsplikt var ett hinder 

exempelvis vid samarbete med socialförvaltningen. Socialförvaltningen hänvisade till 

sekretessen vilket gjorde att skolsköterskan inte fick någon information om vad som 

hände. Enligt Bispfors, Lindberg, Lindehag och Lindehag (1995, s. 160 ) bidrar 

tystnadsplikten till att människor får förtroende, men ibland använder vissa personer 

sekretessen för att göra det lätt för sig och därmed förhindra samarbetet mellan skola, 

barn, föräldrar och myndighet. Vid oro för ett barn kunde man alltid fråga föräldrarna 

eller barnet om tillåtelse att ringa socialsekreteraren för att få information (Bispfors et al. 

1995, s.160). 

Resultatet visade på att samarbetet med föräldrarna oftast fungerade bra men i de fall det 

inte fungerade så hamnade barnet i kläm. Bispfors et al. (1995) menar att föräldrar hade 

ansvaret för sina barn och inom alla verksamheter som rör barn och ungdomar måste 

respekt visas för föräldrar. Bispfors et al. (1995) menar vidare att det är viktigt att ta till 

vara på föräldrars kunskap om sina barn för att på det sättet hjälpa barnen bäst. Alla barn 

är alltid innerst inne lojala mot sina föräldrar trots att de gör uppror mot dem därför kan 

det vara svårt för skolsköterskorna att veta hur de skall gå tillväga och hjälpa på bästa 

sätt. Det är viktigt att inte se ned på föräldrarna eftersom det kan skapa onödiga konflikter 

därför är det viktigt att samarbeta mot samma mål (Bispfors et al.1995). I studien 
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framkom det att om skolsköterskorna hade bra samarbete med föräldrarna så blev hjälpen 

och stödet till barnet mycket bättre. Mäenpää och Åstedt-Kurki (2008) fann att hinder i 

kontakten med föräldrarna kunde bero på att föräldrarna inte vill se att deras barn hade 

problem och då kunde de visa en negativ attityd gentemot skolsköterskan. Skolsköterskan 

kunde även känna svårigheter att ta upp känsliga ämnen med föräldrarna för de var rädda 

för missförstånd att föräldrar skulle ta det som kritik mot dem. Skolsköterskorna hade 

även många skolor samt många elever vilket gjorde att det inte fanns tid till att ägna sig åt 

att förbättra föräldrarelationen (Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008). Skolsköterskorna i 

denna studie tyckte inte att samarbetet med socialförvaltningen fungerade. Enligt 

socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården (2004) skall socialnämnden inleda en 

utredning efter en anmälan. De ska undersöka barnets hemsituation och prata med 

föräldrar samt andra vuxna i barnets omgivning. Ibland kan det vara så att föräldrarna 

motsäger sig socialförvaltningens råd eller åtgärder efter en utredning och enligt 

socialstyrelsens riktlinjer avslutas kontakten. I de fall socialtjänsten misstänker allvarlig 

problematik så är de skyldiga att fortsätta utredningen trots att föräldrarna inte godkänner 

det. I sådana fall kan det behövas en domstol för att besluta om vård med stöd av lagen 

med särskilda bestämmelser av vård av unga (LVU) efter ansökan av socialnämnden 

enligt socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården (2004).Resultatet visade att 

skolsköterskor ibland upplevde att de varit tvungna att anmäla tiotalet gånger innan 

socialförvaltningen agerade. I SOSFS 2006: 12 står det att socialnämnden bör upprätta 

rutiner för samverkan med skola, förskola, hälso- och sjukvård, polis och åklagare på 

både grupp samt individnivå. En utredning bör pågå max fyra månader och uppföljning 

görs tillsammans med föräldrar och barn. Skolsköterskorna i vår studie saknade feedback 

från socialförvaltningen över att inte riktigt veta vad som hände efter en anmälan. 

Förslag på interventioner för att förbättra skolsköterskans situation kunde vara att de hade 

tid till handledning och reflektion. Att skolsköterskorna alltid fick vara på samma skola 

så att de kunde vara mer tillgänglig för barnen. Samarbetet med socialförvaltningen och 

barn och ungdomspsykiatrin behöver utvecklas så att hjälpen och stödet till barnen 

fungerar bättre. 
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Metoddiskussion

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer. Författarna intervjuade sju 

skolsköterskor som arbetade inom grundskolan inom årskurs 4-9. Intervjuguiden 

skickades ut i förväg dels för att detta var ett önskemål från skolsköterskorna och dels för 

att de då bättre hann förbereda svar på frågorna, vilket var en fördel för många kunde ge 

mer informationsrika intervjuer. De flesta av skolsköterskorna hade förberett sig genom 

att anteckna lite vid sidan om frågorna. Kritik mot att skicka ut frågorna innan kan vara 

att intervjuerna kunde anses som uppstyrda, att det inte blev spontana svar. Antal 

skolsköterskor som kontaktades först via telefon och sen via brev var totalt åtta stycken, 

en avböjde att delta på grund av tidsbrist. Sju skolsköterskor deltog till sist och det var 

tillräckligt för att besvara studiens syfte (jfr Kvale, 1997, s.97) där antal nödvändiga 

intervjupersoner är beroende på studiens syfte. Under analysarbetet har det varit viktigt 

att vara textnära för att inte tappa text. Vid kondenseringen hade det tappats upplevelser 

som motsvarade syfte. Författarna gick då tillbaka till ursprungsmaterialet och gjorde om 

kondenseringen. Även vid kategoriseringen var det viktigt att inte gå för fort fram för att 

inte tappa värdefull information (jfr Granheim & Lundman, 2003). 

Trovärdigheten har förstärkts genom att författarna har försökt att välja de rätta 

intervjupersoner utifrån syftet, den rätta analysmetoden och att själva analysarbetet blev

rätt utfört. Författarna har haft hjälp av sin handledare samt studiekamrater vid 

seminarium som har gett synpunkter i syfte att förbättra studien och även öka 

trovärdigheten. Trovärdighet handlar även om studien är överförbar, det vill säga att 

liknande resultat finns i andra studier. Studien är överförbar vilket visats i diskussionen 

där resultatet har jämförts med andra studier om skolsköterskor, där de fått fram liknande 

resultat. Att författarna har beskrivit urvalet, datainsamlingen, analysprocessen samt 

illustreringen av resultatet med lämpliga citat styrker även överförbarheten i studien. 

Trovärdigheten har även förstärkts genom att författarna har kodat intervjuerna och 

textenheterna på ett enkelt sätt, så att andra forskare oberoende av varandra skall kunna 

utföra samma analysarbete och komma fram till samma resultat (jfr Granheim & 

Lundman, 2003). Intervjuerna spelades in på en mp3 spelare för att inte tappa material 

enligt Polit och Beck (2004, s. 386) så är inspelning av intervjuer att föredra framför att 
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föra anteckningar. Anteckningar kan ofta bli ofullständiga och kan bli påverkade av 

intervjuarens minne och egna synpunkter. Det kan även distrahera forskarna så att de inte 

lyssnar på det som sägs. Författarna upplevde att det var bra att vara två vid intervjuerna, 

så att en var mer aktiv och den andra kunde lyssna och uppmärksamma kroppsspråk samt 

komma med följdfrågor. 

Slutsatser

Skolsköterskorna upplevde ständig tidsbrist och känslor av känna sig otillräcklig i stödet 

och hjälpen till barn som mår psykiskt dåligt i skolmiljön. Skolsköterskeyrket är ett 

ensamarbete som innebär mycket ansvar över barnens hälsa. Skolsköterskorna upplevde 

det därför som viktigt att kunna hitta egna vägar och lösningar på problem som uppstod 

då barnen sökte deras hjälp. Det fanns inga exakta mallar att gå efter i skolsköterskeyrket. 

Att vara som en extra vuxen i barnens liv beskrevs som viktigt för att kunna inge 

förtroende. Förtroende ansåg som kärnan i arbetet med barnet, utan det så fungerade inte 

samarbetet med varken barnet eller föräldrarna. Skolsköterskorna beskrev samarbetet 

med olika myndigheter som till exempel socialförvaltningen och barn och 

ungdomspsykiatrin som mindre bra. Skolsköterskorna menade att samarbetet behövde bli 

bättre för att kunna hjälpa barnen och föräldrarna på bästa sätt. Det var ofta som 

skolsköterskorna inte fick veta vad som hände med barnet och familjen efter en anmälan 

och det upplevdes som frustrerande. Handledning och utrymme till reflektion fanns det 

varken tid eller pengar till så det upplevdes som negativt i yrket som skolsköterska. 

Därför är vår förhoppning är att det skall satsas mer resurser och pengar på 

skolsköterskors profession, så att de får tid till handledning samt utbildning i att kunna 

hjälpa och stödja dessa barn med psykisk ohälsa. Skolsköterskans uppgifter har utökats 

och ändrats de senaste åren vilket behöver uppmärksammas och ses över. Samarbetet 

med socialförvaltningen skulle behöva bli bättre, så att skolsköterskorna skulle kunna få 

någon slags återkoppling på vad som händer med barnet efter en anmälan.

Framtida forskningsfrågor inom ämnet kan vara att ta reda på hur socialförvaltningen 

tycker att samarbetet fungerar med skolsköterskorna. En annan forskningsfråga kan vara 
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hur barn som mår psykiskt dåligt i skolmiljön upplever stödet och hjälpen från 

skolsköterskorna. 
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Bilaga 1

Förfrågan om medverkan i forskningsstudie

För dig som arbetar som skolsköterska inom grundskolan årskurs 4-9

Jag har informerats om syftet med studien och fått ta del av medföljande skriftlig 
information. Jag är intresserad av att delta som intervjuperson i projektet. Jag är 
medveten om att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst och utan 
förklaring kan avbryta mitt deltagande.

Var god kryssa för alternativ enligt din önskan

 Ja tack, jag önskar delta i studien

 Jag godkänner att bli uppringd för ytterligare information.

Namn:________________________________________________________

Telefonnummer:________________________________________________

E-post:_________________________________________________________Returnera 
denna svarstalong i bifogat kuvert till författaren.
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Bilaga2

Förfrågan om medverkan vid forskningsstudie

Allt fler barn och ungdomar söker psykiatrisk vård, visar psykosomatiska symtom samt 

använder psykofarmaka i högre utsträckning. Skolsköterskor säger att 75% av deras tid 

går åt till psykosomatiska problem, till ensamma barn samt barn med ångest. Det finns 

lite forskning kring detta ämne som är högaktuellt i dagens samhälle. 

Under hösten 2009 kommer vi att göra en studie där vi intervjuar skolsköterskor om deras 

upplevelse av att kunna ge stöd och hjälp till barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt 

i skolmiljön. Med detta informationsbrev frågar vi nu Dig om att delta i vår studie. 

Studien kommer att bestå av intervjuer (skickar med intervjufrågorna) som kommer ta 

cirka en halvtimme till en timme att besvara. Inga personuppgifter lagras i samband med 

studien. Ditt deltagande är frivilligt och du får när som helst avbryta ditt deltagande i 

studien. Studien kommer att genomföras under perioden 2009-08-25 till och med 2009-

11-01. 

Har du frågor hör av dig till Jessica Halsius, e-post: jhalsius@yahoo.se, 070-3043788 

eller Caroline Andersson, anderssoncaroline1@gmail.com, 070 -5540178.

Studien kommer sedan att publiceras på LTU:s hemsida (www.ltu.se) under länken 

http://epubl.ltu.se/index.shtml för läsning under våren 2010

Jessica Halsius Caroline Andersson Inger Lindberg (handledare)

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska univ.lektor, fil.dr. 

jhalsius@yahoo.se anderssoncaroline1@gmail.com Luleå Tekniska universitet

070-304 37 88 070-554 01 78 inger.lindberg@ltu.se

mailto:jhalsius@yahoo.se
mailto:anderssoncaroline1@gmail.com
http://www.ltu.se
http://epubl.ltu.se/index.shtml
mailto:jhalsius@yahoo.se
mailto:anderssoncaroline1@gmail.com
mailto:lindberg@ltu.se
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Bilaga 3

Intervjuguide för skolsköterskor

Syfte - Skolsköterskors upplevelse av att ge stöd och hjälp till ungdomar som mår 
psykiskt dåligt i skolmiljön

1. Hur upplever du det att arbeta som skolsköterska?

Beskriv vad som är bra?

Beskriv vad som är mindre bra?

2. Hur upplever du att barnen mår idag?

Är det mycket psykisk ohälsa, berätta eller kan du ge exempel på situation som du varit med om? Kan 
du ge exempel på de vanligaste åkommor na som barnen söker för?

3. Hur ser stödet ut från andra kollegor?

Har du nära samarbete med några arbetskollegor, finns det läkare att rådfråga eller någon annan?

4. Hur upplever du att du hinner med att stödja ungdomar som mår dåligt psykiskt i 
skolmiljön? 

Hur ser stödjet ut, vad gör du vid misstanke om att någon far illa? Kan du berätta om någon som 
du hjälpt och stöttat?

5. Är du nöjd med stödet och hjälpen som du kan erbjuda? 

Har du tillräckligt med tid till att hjälpa barnen som mår dåligt psykiskt?
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6. Kan du berätta om samarbetet med föräldrarna till barn som mår dåligt i skolan?

7. Är det något mer du vill berätta?




