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Abstrakt 
Att arbeta som skolsköterska betyder många kontakter med elever som mår bra men också 
med elever som har det svårt. Att kunna lyssna och få elever, som mår dåligt att öppna sig 
för en, men att samtidigt inte riktigt veta hur samtalet förlöper eller hur mycket man får 
höra, kan kännas påfrestande för skolsköterskan. För att bättre förstå skolsköterskans 
arbetsområde var syftet med studien att beskriva deras upplevelser av etiskt svåra 
situationer i sitt arbete. Data insamlades genom intervjuer med sju skolsköterskor i sex 
kommuner i Norrbotten. Intervjuerna analyserades med en tematisk innehållsanalys. 
Analysen resulterade i två huvudkategorier med sex subkategorier. Subkategorierna; Att 
vara ensam och att inte uppleva stöd känns svårt; Att känna sig som en svikare och Att 
känna sig osäker bildade huvudkategorin Att känna sig ensam och otillräcklig. 
Subkategorierna Att ha fokus på elevens bästa, Att vara medveten om sitt ansvar och sina 
begränsningar samt Att känna sig starkare genom andras stöd bildade huvudkategorin Att 
känna tillfredsställd och kompetent. Den underliggande meningen framkommer i temat; 
Upplevelser som samtidigt stryper och stärker. I etiskt svåra situationer kände 
skolsköterskorna styrkan i sin upplevda kompetens samt att kunna se ”elevens bästa” som 
det viktigaste och att ha fokus på elevens väl. Detta hjälpte dem i etiskt svåra situationer 
trots deras upplevelser av otillräcklighet, osäkerhet och ensamhet. Möjligheten till att delta 
i en kontinuerlig handledning ansågs stärka skolsköterskor i sitt arbete och mötet med 
etiskt svåra situationer.

Nyckelord: skolsköterska, etiskt svåra situationer, intervju, tematisk innehållanalys, 
handledning 
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Abstract 
Working as a school health nurse means a lot of contacts with pupils who are well but also 
with pupils and who have problems. To be able to listen and making pupils with problems 
to be open with you and at the same time not knowing where the conversation is going, or 
how much you will be hearing to, is trying for a school health nurse. In order to better 
understand the work of a school health nurses, the aim of this study was to describe the 
experiences of school health nurses’ of ethical difficult situations in their work. For the 
collection of data were seven school health nurses in six municipalities of northern Sweden 
interviewed and the data was analysed by qualitative content analysis. 
The results fall into two main categories with six subcategories. The subcategory; 
Experiences of loneliness and lack of support feels difficult; Experiences of feelings such a 
traitor and Experiences of feelings of uncertainly form the main category of Experiences of 
feelings as lonely and insufficient. The subcategories; Focusing on what is best for the 
pupil, Being aware of one’s responsibilities and one’s limitations and Being stronger 
through the support of others, form the main category of Experiences of feelings as 
satisfied and competent. The underlying idea was interpreted as a theme; Experiences
which at the same time strangles and starches. In ethical difficult situations feels school 
health nurses strength if they experience competence in their work. To be able to see at the 
ethical difficult situations ” the best for the pupil's” as most important and to have focus on 
the pupil's well helped them despite their experiences of insufficient, uncertainty and 
loneliness. The possibility to attending a continual guidance regards to starch school health 
nurses at their work in ethical difficult situations.

Keywords: school health nurse, ethical difficulties, interviews, thematic content analysis, 
supervision 
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Etik handlar om vad som är rätt eller fel och har sin grund i människans värdegrund och 

människosyn. Att handla etiskt rätt betyder enligt de etiska koder för sjuksköterskor 

(International Council of Nurses, 2000) att sjuksköterskans primära ansvar är att ge 

omvårdnad som inte kränker eller skadar patienten som är i behov av vård på något sätt. 

Inom skolhälsovården verkar skolsköterskan för en miljö där mänskliga rättigheter, 

värderingar, sedvänjor och trosuppfattning respekteras hos en elev (Jfr. International 

Council of Nurses, 2000). De etiskt svåra situationer som skolsköterskorna möter, handlar 

speciellt om ställningstaganden till tystnadsplikten, möten med elever i riskzonen, 

journalföring och den bristande handledningen (Clausson, Petersson & Berg, 2003; 

Garzon, Ewald, Rutledge & Meadows, 2006).  Chaloner (2007) menar att viktiga etiska 

ställningstaganden inom vården är att undvika skada, utvärdera följderna av 

behandlingarna ur patientens aspekt samt att respektera mänskliga rättigheter och 

självbestämmande. Detta betyder inom skolhälsovården att samtidigt som skolsköterska 

respekterar elevens rättigheter till självbestämmande måste hon eller han se till att elevens 

självbestämmande inte kolliderar med koden ”att inte orsaka skada”. 

Enligt Clausson et al. (2003) kan ett etiskt problem för skolsköterskan vara tystnadsplikten, 

i de fall där eleven inte vill att föräldrarna ska få veta men föräldrabalken säger annat. 

Samma sak gäller vid kontakter exempelvis med de sociala myndigheterna. En annan fråga 

är på vilket sätt skolsköterskan kan ta upp ärendet med föräldrarna utan att hamna i 

kollisionskurs med eleven. Chaloner (2007) hävdar att etik inom omvårdnad handlar om 

rätt eller fel i relation till människans beslut och agerande och att i det vardagliga arbetet är 

det viktigt att kunna se vad som är rätt eller fel, men också vem som definierar sanningen. 

Som skolsköterska ställs man ibland inför situationer där eleven inte vill att föräldrarna ska 

få veta något om, något som de vill behålla för själva som exempelvis om elevens 

graviditet och planer på att söka abort. Sådana situationer ställer skolsköterskan inför svåra 

val. Genom skolsköterskans möjligheter att ta kontakt med alla elever i skolan har hon 

eller han enligt Garzon et al. (2006) inte bara lätt att identifiera elever som är i riskzonen 

utan också ett etiskt ansvar för att göra det. I flera studier genomförda i Sverige beskriver 

skolsköterskor att elevernas fysiska hälsa är bra men att den psykiska ohälsan ökar 

(Clausson et al., 2003; Köhler, 2007; Sundelin, 2005). För att kunna hjälpa dessa 

ungdomar måste de bemötas med respekt (Borup, 1999). Bemötande i vården kan ses som 

ett professionellt handlingsutrymme där frågor om etik, moral och omdöme är centrala 

(Croona, 2003). Enligt Clausson et al. (2003) beskrev skolsköterskor att de upplever ett 
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etiskt dilemma vid journalföring av elevens känsliga psykosociala problem. Som orsak till 

att inte journalföra dessa diskussioner angavs föräldrarnas rättighet att läsa barnets journal. 

Skolsköterskor var rädda för att orsaka problem för eleven ifall denna inte ville att 

föräldrarna skulle få veta om problemen ifråga. För ”att skydda” barnet ville 

skolsköterskorna inte heller att genomförda diskussioner alltid skulle gå vidare till nästa 

skola vid byte av skola. Enligt Paavilainen, Åsted-Kurke och Paunonen (2000) behöver 

skolsköterskor behöver mer mod för att möta och lyssna vid de svåra situationerna i möten 

med eleven. Clausson et al. (2003) menar att  det faktum att skolsköterskorna såg sig som 

elevens försvarsadvokat kunde orsaka problem. Genom att undvika journalföring kunde 

viktig information förloras och den fortsatta vården bli komplicerad. Clausson et al. menar 

vidare att arbete för elevens bästa och utövandet av bra vård också innehåller 

dokumentationen av elevens hälsa som inkluderar det psykiska området.

Krantz (1998) hävdar att på grund av den tidspressade arbetssituation, som uppstått under 

senare tid genom att fler elever är i behov av råd och stöd i sina relationsproblem, löper 

skolsköterskan en uppenbar risk att drabbas av utbrändhetssymtom. Hon menar vidare att 

känslan av otillräcklighet och maktlöshet i kombination med en bristande professionell 

handledning ökar denna risk. Skolsköterskan arbetar många gånger ensam på skolan och i 

en mindre kommun kan det finnas bara en skolsköterska och en skolläkare som kommer 

till skolan bara under några timmar per månad. Detta innebär att behovet av kollegialt stöd 

inte alltid kan uppfyllas. Består teamet av fler kan stöd sökas hos de andra, men är 

skolsköterska ensam, sitter hon eller han många gånger under kvällarna och går igenom i 

sina tankar de svåra ”elevfallen” hon eller han mött på arbetet under dagen. Forskning som 

handlar om etiskt ställningstagande finns från ett flertal andra omvårdnadsområden än 

skolhälsovården; exempelvis från cancervård (Åström, Furåker & Norberg, 1995), 

äldreomsorg (Schaffer, 2007) och vård för prematura barn (Brinchmann, 1998; 2000). För 

att utveckla omvårdnaden inom skolhälsovården och på grund av att studier avseende 

skolsköterskors etiska ställningstaganden i sitt arbete inte har kunna finnas, är det viktigt 

att belysa detta ännu idag okända omvårdnadsområde. Syftet med studien var därför att 

beskriva skolsköterskors upplevelser av etiskt svåra situationer i sitt arbete.

Metod
Eftersom syftet var att beskriva skolsköterskornas upplevelse av etiskt svåra situationer 

valdes en kvalitativ studie.
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Deltagare och procedur 

I studien deltog sju skolsköterskor i åldern 40 – 60 år från Norrbottens län som hade varit 

verksamma inom skolhälsovården över fem år inom grund- och gymnasieskolor och utgör 

därför en typisk verksam skolsköterska i länet (Jfr. typical case sampling, Polit & Beck 

2004, s. 307). Verksamhetschefen i de olika kommunerna kontaktades och informerades 

angående studien och för att få en e-postadress till skolsköterskorna inom deras respektive 

område. Därefter kontaktades skolsköterskorna och ett informationsbrev med svarstalong 

skickades via e-post. Sju kvinnliga skolsköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna 

visade sitt intresse. De arbetade i grund- och gymnasieskolan. Fem av de intervjuade 

arbetade i större kommuner (över 10000 innevånare) och två i mindre kommuner.

Intervju 

Datainsamlingen utfördes av författaren genom intervjuer. Intervjuerna varade 50 till 80 

minuter och sex intervjuer genomfördes i ostört rum på intervjupersonens arbetsplats. Den 

sista intervjun gjordes via telefon. Intervjupersonen hade själv valt tiden och platsen för att 

kunna vara ostörd vid intervjun. För att säkerställa att intervjuerna täckte de områden som 

författaren ville få svar på, användes intervjuguide som började med frågan: Vill du berätta 

för mig om en situation som du upplevde som etiskt svår? Uppföljningsfrågor som; Hur 

tänkte du då?, Vad gjorde du då? Hur kändes det? användes för att få mer djup i 

intervjuerna. Efter en inledande fråga kunde intervjuaren följa upp flexibelt de olika 

dimensioner som framkom genom under intervjun (Kvale, 1997, s.120-124, Holloway & 

Wheeler, 2003, s. 81). Intervjuerna spelades in på Mp-3- spelare och skrevs sedan ut 

ordagrant av författaren. Dessa sju intervjuer gav ett innehållsrikt datamaterial som 

bedömdes relevant för analysen.

Dataanalys

Data analyserades med tematisk innehållsanalys som beskrivits av Graneheim och 

Lundman (2004). Tematisk innehållsanalys gav möjligheten till att både det manifesta, det 

som är klart uttryckt i texten, och det latenta, det underliggande innehållet, kunde 

identifieras. De ordagrant nedskrivna intervjuerna lästes igenom flera gånger och 

textenheter som svarade mot syftet valdes ut, kondenserades, kodades. Exempel på 

koderna var ovisshet över hur man ska göra eller dåligt samvete vid bristande resurser.
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Koderna jämfördes i likheter och grupperades först till subkategorier som beskriver 

innehållet av koderna och vidare till kategorier som i sin tur beskriver innehållet av de 

olika subkategorierna. Handledaren och författaren kontrollerade kategoriindelning och 

dess rimlighet och texten från intervjuerna lästes igenom för att jämföra samstämmighet. 

Därefter formulerades ett tema som beskrev den gemensamma latenta innebörden av de 

olika kategorierna och som enligt Graneheim och Lundman (2004) är det slutgiltiga 

resultatet och svarar mot syftet. För att ge en tydligare beskrivning av skolsköterskornas 

upplevelser i sina kontexter formades en ”typberättelse” för varje subkategori. 

Typberättelse är en form av syntetiserad berättelse som bildas med utgångspunkt från de 

situationer som beskrevs i intervjuerna och genom sammanställning av innehållet dvs. 

textenheterna i de specifika subkategorierna. Utifrån dessa textenheter konstrueras en ny 

berättelse som speglar innehållet i respektive subkategori ( Holloway och Wheeler, 2003; 

Hellzen, Asplund, Sandman & Norberg, 2004).

Etiska överväganden

Efter tillstånd av den etiska gruppen vid Institutionen för hälsovetenskap vid tekniska 

universitet i Luleå skickades förfrågan av deltagande ut till skolsköterskor i Norrbottens 

län. Informerat samtycke inhämtades. Brevet förklarade studiens syfte, uppläggning och 

frivillighet samt deltagarens rättighet att när som helst, utan att ange något skäl, avbryta sin 

medverkan och att de inte skulle kunna identifieras. Deltagarna fick bestämma plats och tid 

för intervjun. Intervjuerna kommer enligt rutinerna för Luleå tekniska universitet att 

förstöras när studien är godkänd. Genom att presentera resultatet i form av ”typberättelser” 

undviks deltagarnas och elevernas igenkännande utan att de unika känslor som är 

situationsbundna förloras.

Resultat

Analysen av skolsköterskors upplevelser av mötet med etiskt svåra situationer i sitt arbete 

resulterade i två huvudkategorier med subkategorier och ett tema (Tabell 1). I resultatet 

beskrivs först den underliggande teman som följs åt av de två huvudkategorier med 

subkategorier. Varje subkategori presenteras med en typberättelse, som är en syntes och 

omskrivning av innehållet i de berättelser som framkommit i intervjuerna.
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Tabell1  Översikt över subkategorier, huvudkategorier och tema

       Subkategorier                    Huvudkategorier                             Tema

Att vara ensam och 
inte uppleva stöd 
känns svårt

Upplevelser som samtidigt 
stryper och stärker

Att känna sig som en 
svikare

Att känna sig osäker

Att känna sig ensam och 
otillräcklig

Att ha fokus på 
elevens bästa

Att vara medveten om 
sitt ansvar och sina 
begränsningar

Att känna sig starkare 
genom andras stöd

Att känna sig tillfredställd och 
kompetent

Tema: Upplevelser som samtidigt stryper och stärker

Den underliggande meningen som framkommer ur skolsköterskans upplevelser av etiskt 

svåra situationer i sitt arbete tolkades som ett tema; Upplevelser som samtidigt stryper och 

stärker. I etiskt svåra situationer kände skolsköterskorna styrkan i sin upplevda kompetens, 

att kunna se ”elevens bästa” som det viktigaste och att ha fokus på elevens väl hjälpte dem 

att hantera sina känslor trots att de samtidigt kände otillräcklighet, osäkerhet och ensamhet. 

Den underliggande teman bygger på följande två huvudkategorier som presenteras nedan 

utifrån de tillhörande subkategorierna.

Att känna sig ensam och otillräcklig 

Denna huvudkategori består av tre subkategorier; Att vara ensam och inte uppleva stöd 

känns svårt, Att känna sig som en svikare, och Att känna sig osäker.
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Att vara ensam och inte uppleva stöd känns svårt

  Typberättelse

--- De medicinska sakerna är inte svåra. Det lättaste är att vaccinera, väga och mäta 
barn, men att få fram hur barn mår genom att ställa frågor och vara lyhörd och lyssna 
vad barnet egentligen berättar, det känner jag är svårt och det är ju många barn som 
inte mår bra idag. Det är just de fallen man kan känna att det är en annan problematik 
än vad jag har jobbat med tidigare och det är sånt man bär med sig hem genom att 
man inte kan prata med någon. Så man slutar inte klockan fyra och det kan kännas 
som lite tomt, man kan tänka ifall det är mening att man ska bära allt ensam. Jag kan 
också bekymra mig över att ett barn har det så känslomässigt torftigt hemma.  Som 
exempel när en elev kom till mig och berättade att det var hans födelsedag. Jag 
frågade honom om de hade sjungit för honom hemma på morgonen men han svarade: 
”Nej det var ingen som kom ihåg att jag har födelsedag idag.” Vid sådana situationer 
känner man det svårt och det är sånt som man skulle behöva få prata om i en grupp. 
När vi skolsköterskor träffas kan det bli att man i förbigående säger att man håller på 
att bli tokig för man har så himla mycket på sin skola, och då ser man ifall det är 
någon som nappar på det och lyssnar. Men vi sitter inte och resonerar om sånt här 
annars. Och när det är så mycket man ska göra på skolan, så kommer inte 
handledning högst upp på min lista heller. Det är svårt att prioritera det när det inte är 
något som är formaliserat i vår grupp. Och det är det som jag egentligen önskar vi 
hade mer tid för och att det skulle vara mer prioriterat för oss. Att chefen skulle 
komma och säga att han vet att vi har så många svåra möten och att han därför ska se 
till att vi får fungerande handledning. Det skulle kännas bra. ---

Flera skolsköterskor beskrev att de kände sig ensamma vid situationer som de uppfattade 

etiskt svåra. Orsaken var bland annat att de hade för få sammankomster med kollegorna. 

Att deltagarnas tillgång till en skolläkare var minimal inom de olika kommunerna och 

gjorde det ännu svårare att kunna diskutera svåra situationen med någon som hade samma 

tystnadsplikt som skolsköterskan. Skolsköterskorna beskrev att eftersom de har en annan 

tystnadsplikt än de andra på skolan, exempelvis lärarna, var det svårt för de att diskutera 

om etiskt svåra situationer under det vardagliga arbetet. Detta i sin tur ökade deras känsla 

av ensamhet, samtidigt som de upplevde sig bli bemötta med oförståelse av lärarna, annan 

personal eller till och med föräldrarna. Skolsköterskorna berättade att de andra hade det 

svårt att förstå varför skolsköterskan inte kunde föra vidare all information gällande 

eleven. En del skolsköterskor hade också fått höra ”gömma sig bakom sekretessen”.

… även det att det finns situationer där jag som har en annan tystnadsplikt än de 
andra på skolan, så att det betyder också att jag kan inte alltid ventilera saker som 
jag skulle vilja fråga någon och bolla med någon utan man står mycket ensam.

Det är så mycket just med det här med sekretessen och ensamheten. Det är just de 
problemen, tycker jag, de frågeställningarna som är jobbigast.
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Flera av skolsköterskorna beskrev att vid etiskt svåra frågor i skolan överlämnades gärna 

uppgiften åt skolsköterskan som om det var någonting naturligt. Samtidigt kände 

deltagarna att samtalet med en elev kunde bli något helt annat än den skolsköterskan hade 

tänkt i förväg. De beskrev att de inte alltid visste vart samtalet skulle leda till, och under  

samtalet fick de höra mer och mer att ta ställning till. Det beskrev skolsköterskorna som 

slitsamt, de kände sig frustrerade och att det var jobbigt att vara tvungen att bära allt. Att 

skolsköterskor vid svåra situationer ibland var tvungna att agera mot ex föräldrarnas eller 

elevens vilja, kunde orsaka känslor av rädsla och oro över konsekvenser, hos dem.

 Efteråt så tänkte jag: oh gode Gud liksom … förstör jag nu en fin relation med det 
här barnet.

Behovet av stöd för att kunna hantera de svåra situationerna beskrevs av alla deltagare. 

Enligt deltagarna var inte handledning formaliserad för skolsköterskor inom den 

kommunala skolhälsovården. Skolsköterskorna upplevde ett stort behov av att kunna lyfta 

upp och diskutera just de etiska funderingarna i sin arbetsgrupp, men i brist på fungerande 

handledning, kunde det vara svårt att få tid för det, då de träffade varandra. Som ett hinder 

för fungerande handledning beskrev skolsköterskorna att de alltid hade så mycket att göra, 

och när handledningen inte var prioriterad så hamnade den långt ner på deltagarnas lista. 

Möjligheten att kunna ventilera svåra saker, exempelvis med andra skolsköterskor, skulle 

minska ”lasten” som de annars tar med sig hem.

…och i och med att vi är så mycket ensam på våra skolor så känns det som –ja-a det
[ handledning] kommer inte högst upp på  min listan. 

…och man kan vara frustrerad och tänka att” är det mening att man ska bära allt  
själv”.

Att känna sig som en svikare

  Typberättelse

--- Till min mottagning kommer sakta in en 15-årig tjej som sätter sig ner och ser 
väldigt fundersam och tyst ut. Jag småpratar med henne, ser att något trycker henne 
men jag känner att jag inte vill stressa henne med frågor, det är som inte riktigt läge 
för den vanliga frågan; Hur är det? Jag har en känsla av att det kommer något 
speciellt, men jag har ingen aning om vad det kan vara. Vi väntar båda två på vem av 
oss som ska börja med samtalet som vi båda vet är på väg att bli. Till slut frågar hon 
mig; ”Kan du lägga om mitt sår?” Jag stannar upp och tittar på henne samtidigt som 
jag frågar försiktigt: ” Vilka sår?” Hon kavlar upp ärmen på tröjan och jag ser att hon 
har rispat flera sår på sin arm. Det finns ärr efter gamla sår men det finns också 
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alldeles färska, ännu småblödande sår som hon har täckt över med något 
kompressliknande hon hittat hemifrån. Samtidigt som jag tar fram rengörnings- och 
omläggningsgrejerna så funderar jag febrilt och hör något inom mig att ropa efter 
hjälp. Jag försöker hålla mig lugn och koncentrera mig bara på att rengöra såren. När 
jag får de omlagda och vi sitter ner möter jag hennes blick och jag frågar: ”Har du 
gjort det där ofta?” Hon börjar berätta lite i taget, säger först att hon inte har gjort det 
tidigare men när jag säger att hon har gamla ärr också så erkänner hon det. Jo-o hon 
skär sig ibland, när hon inte vet vad hon ska göra, hon skäms, ser jag. Jag frågar 
henne ifall hennes mor eller far visste om detta, hon tittar på mig, jag ser att hon blev 
rädd och svarar snabbt: ”Nej men du får inte ringa dem, jag vill inte, för morsan blir 
jättearg!” Lova mig att du inte ringer… lova mig. Du får inte säga till någon!” 
Samtidigt som hon säger det så känner jag att jag det är just det jag måste göra. När 
jag sen ringer hem så känner jag mig som en värsta skurk. Jag känner på mig hennes 
anklagelser och att hon tycker att jag inte är någon man kan lita på mer och att hon 
nog inte vill komma till mig fler gånger, men har jag något val? ---

Flera skolsköterskor beskrev att de kände sig som en svikare i etiskt svåra situationer då de 

fick gå mot elevens önskemål. I dessa situationer kände de sig tvungna att agera mot 

elevens vilja för de upplevde att de inte hade rätt att tiga när det fanns risk för att eleven 

skadade sig själv. Känslan av att svika framkom också i fall där skolsköterskan blev 

tvungen att agera mot föräldern för elevens bästa. Liknande känslor förekom enligt två 

skolsköterskor vid situationer där de själva upplevde att de inte hade gjort sitt bästa, utan 

hade lämnat eleven ensam. 

…tycker som jävla svikare alltså och det där är en så där dilemma som du  
egentligen kan uppleva i många olika situationer.

… att man liksom lämnar henne kanske i sticket då.. det är så jag känner, att man 
liksom inte har gjort allt som man kanske skulle ha kunnat göra.

Skolsköterskor berättade också att de kände sig som svikare vid situationer där de inte hade 

kunnat uppfylla andras förväntningar. Det kändes som stressande och skurkaktigt att ha 

gett ett löfte om något utan att kunna förverkliga förväntningarna på direkt. De kunde då 

känna sig anklagade av andra i omgivning.  Skolsköterskor beskrev att de kände sig elaka 

eller upplevde känslor av ilska när de mötte en situation där de såg att man inte såg till att 

arbetet var för elevens bästa eller där inte eleven respekterades. 

Att känna sig osäker 

Typberättelse

---Jag får in till mig ett par flickor från gymnasiet som berättar att en av deras 
kompisar aldrig äter lunch på skolan och att de misstänker att hon har anorexi. Jag 
lovar flickorna att kalla tjejen ifråga till mig och ta upp saken utan att avslöja varifrån 
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jag har fått veta det. Jag gör det också och flickan kommer. Jag tar upp saken med 
henne. Som förklaring säger hon att hon äter en ordentlig frukost men det är sant, 
ingen lunch för hon gillar inte maten på skolan. Hon menar dock att hon äter åter bra 
när hon kommer hem. Jag frågar henne om det är något som man kan fråga hennes 
mamma också. Och hon säger att det kan jag göra, för det är så som hon säger. Sedan 
frågar hon mig om det hade varit några av hennes klasskompisar, som berättat sånt 
svammel åt mig. Jag måste ju medge det och hon säger då att det är ett par flickor 
som håller koll på henne hela tiden, de äter själv inget men håller på att vakta på 
henne och berättar liknande historier åt alla. Mentorn hade också fått höra det och 
hade tagit upp detta med henne. Jag frågade ifall hon ville väga sig och kolla sin 
längd för att jag då skulle kunna se om det hade ändrats på något sätt. Det gjorde hon. 
Nå det fanns inte några drastiska förändringar neråt i vikten så jag andades ut. Jag 
fortsatte att prata om vad hon äter och hur mycket hon tränar. Hela tiden försökte jag 
luska ut ifall hon hittar på eller om det verkligen är något jag kan lita på.  Hur ska jag 
göra med henne, ska jag tro på henne, men tänk om det ändå är sant som de andra 
flickorna har märkt? Om hon inte har börjat ännu tappa sin vikt men kanske har ett 
ätstörningsbeteende som bara blir värre ifall man inte reagerar just nu. Ska jag ringa 
hem till mor, hon är ju ändå omyndig för hon är bara sexton år? Vad ska jag göra?  
Blir saken bara värre om jag inte litar på henne, utan litar mer de andra flickorna? 
Kan jag förvärra situationen genom att inte agera eller om jag agerar blir det blir ändå 
fel? ----

Skolsköterskor berättade att deras känslor av osäkerhet framkom genom ovisshet, känslan 

av otillräcklighet och ofullständighet vid de etiskt svåra situationerna. Ovisshet kunde de 

känna vid tillfällen där de inte visste vad som var rätt eller fel eller hur de skulle göra vid 

dessa situationer. 

…nå efteråt så tänkte jag att; uh-huh , gjorde jag rätt eller gjorde jag fel… eller var 
går gränsen.

…för det är just det här att vi har så mycket funderingar på våran kammare, vi 
funderar varje dag över elevärenden, gör jag rätt eller gör jag fel.

Vid situationer där skolsköterskan kände att hon inte hade gjort det hon hade velat eller 

kunnat göra för eleven på grund av de bristande resurserna upplevde hon känslor av 

otillräcklighet och ofullständighet. Att hon hade för mycket på gång i arbetet och att därför 

inte hade den tiden som behövdes för att sitta och lyssna på ett barn ökade hennes känsla 

av otillräckligheten. Vidare gav de bristande resurserna ett dåligt samvete och frustration 

hos de flesta av skolsköterskorna som kändes extra svårt speciellt vid en etiskt svår 

situation. Att skolsköterskorna önskade sig kunna hjälpa alla elever men upplevde de att ha 

väldigt lite maktmedel för att göra det ökade vidare deras känslor av otillräckligheten.
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…för det kan vara svårt att hinna med att upprätthålla en samtalskontakt för att man 
ser att det kräver lite mer och man har inte alltid den där tiden. 

Det känns som så att man har inte fullgjort sitt jobb egentligen.. så det känns som 
ofullständigt på ett sätt det är så jag känner .. att man liksom inte har gjort allt som 
man kanske skulle ha kunnat göra.

En av de intervjuade skolsköterskorna berättade att det kändes etiskt svårt när hennes tid 

oftast gick åt på de större skolorna med påföljden att det blev färre besök i de mindre. Att 

då kunna uppmärksamma elever som inte mår bra, också i de mindre skolorna, upplevde 

hon svårt och problematiskt. 

 Men tänk om det sitter en ledsen liten flicka eller pojke där som inte 
uppmärksammas och de vet inte att de kan komma till mig.

Flera av de intervjuade skolsköterskor utryckte också känslor av osäkerhet när de kände att 

de var tvungna att göra något som skolsköterska egentligen inte skulle hålla på med, något 

som till exempelvis hörde till kuratorerna. Skolsköterskor kände sig osäkra på hur de skulle 

kunna göra för att bibehålla förtroendet med eleven vid svåra situationer.

…jag är inte orolig i sköterskerollen … för det kan jag ju, det är värre när det är 
sådana saker som ... kurator anknutna saker… som jag känner att jag  inte kan och 
är och pillrar i någonting som känns att det här är något som jag egentligen inte ska 
ha.

Att känna sig tillfredställd och kompetent

Denna huvudkategori består av tre subkategorier: Att ha fokus på ”elevens bästa”, Att vara 

medveten om sitt ansvar och sina begränsningar och Att känna sig starkare genom andras 

stöd.

Att ha fokus på ”elevens bästa”

Typberättelse

--- Fröknarna från sexårsverksamheten kommer in och berättar om en elev, en pojke, 
som de har på skolan och som de själva har fått många funderingar kring. De hade 
haft ett utvecklingssamtal med föräldrarna där de då hade tagit upp att pojken hade 
mycket stora svårigheter med det vardagliga skolarbetet. Han var klumpig, hade inte 
de vanliga begrepp som igår, imorgon eller hur gammal han var och verkade inte i sin 
utveckling motsvara den åldersmässiga mognad som han borde ha. Enligt dem hade 
mor svårt att förstå att de kunde vara något med hennes lilla gosse. Jag lovade prata 
med mor om fröknarnas oro. När jag gjorde det, kollade först upp med mor vad 
fröknarna hade sagt vid utvecklingssamtalet. Vad jag fick höra var att mor hade hört 
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att allt hade fungerat bra med killen och att han var mycket snäll i skolan. Jag 
berättade på nytt om fröknarnas oro och att de hade kommit till mig med frågan ifall 
det fanns behov att remittera killen vidare till barnmottagningen. Mor blev arg på 
fröknarna och menade att det inte var något märkligt med killen utan att det var bara 
fröknarnas påhitt. Vi kom ändå överens om att de kunde komma till skolläkaren för 
att läkaren då skulle kunna avgöra om det fanns något behov för en remiss allt för att 
killen skulle få den bästa möjliga start inför skolgången. Det tyckte mamma var OK 
och mor och pojken kom till mottagningen. Efter deras besök och efter att 
skolläkaren hade förklarat att det var skäligt att remittera pojken för att det fanns 
saker som skulle behövdes kollas upp bättre av en barnspecialist, ringde pappan och 
var arg. Han ville höra vad läkaren hade menat på när vi nu ”jagade gossen på det här 
viset”. När skolläkaren ännu var kvar, fick pappan prata med läkaren och höra hennes 
motivationer för ett besök till barnmottagningen. Han blev enligt läkaren lugn och 
gick med på att en remiss skickades vidare, för killens skull, som han hade sagt. Efter 
några dagar så ringde jag upp pappan igen för att höra hur de hade det. Då frågade 
han igen om det var något nödvändigt med remissen för de trodde ändå inte på att det 
skulle vara något. Jag berättade för honom hur gången är ifall barnet skulle behöva 
något extra och att vi inte heller ville sätta någon diagnos på killen utan vidare, men 
för att vi var oroliga över honom, ville vi få ett specialistutlåtande och om det skulle 
vara något så kunde han få den hjälp han behövde för att utvecklas. Det ville pappan 
också. Att vara rak och ärlig med både eleven och föräldern fungerar bäst. Att linda 
in saker gör allt bara värre. Jag har märkt att föräldrarna har lättare att förhålla sig till 
när man är rak och kör som med öppna kort. Det kändes tungt att ta upp sådant här 
med föräldern, men andra sidan väger pojkens välmående så mycket att det vore fel 
av oss att inte reagera och jag jobbar ju för elevens bästa---

Skolsköterskorna berättade att deras fokus vid etiskt svåra situationer var först och främst 

på det som var ”elevens bästa” och att de kände sig som elevens representant i skolan. De 

beskrev att det gjorde dem starkare i mötet med de svåra situationerna. Skolsköterskorna 

upplevde också behovet av mod vid svåra situationerna att kunna stå för det de såg och 

uppfattade att vara elevens bästa. Vid tillfällen då eleven var rädd för en reaktion hos sina 

föräldrar och skolsköterskan fungerade som en budbärare mellan eleven och föräldern, 

kände hon sig stärkt av att hon kunde ha fokus på elevens bästa. Vidare beskrev 

skolsköterskorna att det var lättare för dem att hantera de etiskt svåra situationerna när de 

kände att de hade fått elevens medgivande, att de kunde ha en förtroendefull relation som 

tillät öppen diskussion och när de kunde möta eleven med öppna ögon.

… men mitt beslut  i det akuta skedet var att hänvisa läraren till att  jag måste 
inhämta elevens medgivande innan jag kan visa kurvorna.

De intervjuade skolsköterskorna upplevde också att det var lättare att arbeta när de i etiskt 

svåra situationer var ärliga och berättade om sin roll för eleven, som då kunde bättre förstå 

skolsköterskans situation och hade i sin tur lättare att förhålla sig till det. Detta beskrev 
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skolsköterskor speciellt vid fall där de var tvingade att göra en anmälan till sociala 

myndigheter eller när de var tvungna att remittera vidare eleven i fråga. Att de då kunde 

känna sig äga elevens medgivande gjorde allt känslomässigt bättre. Några av 

skolsköterskorna berättade om etiskt svåra situationer där de varit tvungna att tumma på 

sekretessen och menade att det inte kändes bra, men när eleven ifråga var i farozonen, så 

var det viktigt och att det skulle ha varit till och med etiskt fel att inte göra det.

Jag har varit i situation att jag bett eleven, att det här måste jag faktisk berätta för 
dina föräldrar för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Alla skolsköterskor beskrev om sin upplevda vilja att i högsta grad vid dessa svåra 

situationer respektera elev och föräldrar utan att lägga in sina egna värderingar kring det 

hela. De ansåg vidare att för att kunna resonera med t.ex. föräldrarna, kunde de inte 

förmedla en dömande inställning. De berättade också att de hade märkt att allt fungerade 

bättre när de körde med ”öppna kort” i de svåra situationerna. 

Nu [efter besöket på vårdcentralen] vad som händer där… men naturligtvis för hon är 
över 18 år nu så kommer jag helt och hållet att följa hennes tankar kring det här… 
hon vill nog inte att det tas upp med föräldrarna så naturligtvis inte då.

Att vara medveten om sitt ansvar och sina begränsningar

Typberättelse

--- Jag möter en pojke i korridoren som ser ledsen ut. Jag stannar och frågar hur det 
är. Han säger att det inte är något men jag ger mig inte för jag ser att det inte 
stämmer. När jag frågar ifall han vill komma till mig så följer han med mig. Vi sitter 
och jag väntar om han vill börja. Till slut så kommer det fram att han hade jobbigt 
hemma. Mamma och pappa var på väg att skiljas och de hade väldigt mycket strul 
och bråk där hemma. Ingen slog honom, men han tyckte det var så jobbigt där, att 
han inte orkade riktigt gå hem efter skolan. Han tyckte det skulle vara bättre om han 
fick dö istället. När jag frågade ifall han tyckte att han behövde hjälp så blev han rädd 
och tyckte de skulle bli jättearga där hemma om de fick höra att han hade pratat om 
det som händer hemma till någon. Då förklarade jag för honom att enligt de lagarna 
som verksamheten styrs av så måste jag anmäla till kommunens socialtjänst om jag 
misstänker att ett barn far illa. I en sån här situation som de har hemma och när han 
mår som han säger, så tycker jag att de behöver hjälp där hemma, både för hans skull 
men också för föräldrarnas skull. För han ska inte behöva känna sig så ledsen att han 
inte vill gå hem eller att han inte vill leva.  Jag ser på honom att han blir fundersam 
men jag ser också att han inte är helt emot saken. Då frågar jag om jag ska ringa hem 
först och han tycker det är OK. Vi gör så. Jag pratar med mor där hemma och jag 
förklarar hur pojken mår och vilka funderingar han har kring allt. Killen sitter 
bredvid mig för jag vill att han hör vad jag säger åt mor. Mor förstår direkt och 
berättar för mig att hon också har varit orolig för killen men att han inte hade visat 
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något speciellt där hemma, så hon visste som inte hur det var. Jag berättar för henne 
om min anmälningsskyldighet när barn far illa och hon blir tyst men säger att hon 
förstår det också. När jag avslutade samtalet med mor så tittar jag på killen. Jag ser 
att han känner en stor lättnad.  Vi sitter en stund och pratar kring saken och vad mor 
hade sagt. Vi kommer överens om han kommer tillbaka om det känns att det inte blir 
bättre och att jag kontaktar socialen och berättar det som har varit nu och om den 
diskussion som vi haft nu både med honom och också hans mor. Samtidigt erbjuder 
jag att hjälpa till honom att knyta en samtalskontakt med kuratorn eller om han vill gå 
till Barn och Ungdomsmottagningen. Han accepterar förslaget med kuratorn, så vi 
ringer upp kuratorn, berättar ärendet åt henne och han får en tid för den första 
kontakten. ---

Skolsköterskorna berättade att det kändes viktigt, för att orka arbeta vidare i sitt yrke, att 

kunna inse vilka gränser de hade i sin roll som skolsköterska också vid svåra situationer. 

De beskrev att de ville dela på ansvaret med andra aktörer och den vanligaste som de 

nämnde var kuratorn på skolan. Vidare berättade skolsköterskorna att de visade sitt 

ansvarstagande över elevens välmående vid svåra situationer genom att kunna ta beslut om 

handling som kunde tolkas vara dramatiskt. Sånt kunde hända speciellt då skolsköterskan 

hade fått ett intryck av att eleven inte mådde bra eller att det uppenbarligen var så att 

eleven skadade sig själv.

Där är ett sånt där dilemma som du egentligen kan uppleva i många olika 
situationer, sen har jag ju inte rätt att tiga om det händer alltså, jag menar om det 
uppenbarligen är så att man skadar sig själv. 

Skolsköterskorna beskrev vidare om den starka viljan att göra rätt för sig som framkom 

exempelvis vid situationer där skolsköterskan remitterade eleven vidare när hon/han inte 

räckte till. Också vid dokumentation av de svåra samtalen, som skolsköterskorna hade haft 

och där det kunde vara svårt att bestämma vad eller hur de skulle dokumentera, beskrev 

alla skolsköterskor att det kändes viktigt att skriva in texten med fokus på eleven och 

hennes välmående. Samtidigt medgav de en viss försiktighet vid dokumentering. 

Skolsköterskorna var medvetna om att någon i framtiden kunde läsa journaltexten och ville 

inte att barnet på något sätt fick lida av det de skrivit om.

… men jag funderar många gånger när jag dokumenterar att det kan hända ofta att 
jag skriver ner saker och så när jag läser genom så kan jag tycka, nej men det här är 
inte relevant här och nu och så plockar jag bort det och så skriver jag så att det är 
kopplat bara till eleven.
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Skolsköterskorna berättade vidare att de uppfattade att den långa yrkeserfarenheten i 

arbetet som sjuksköterska hjälpte dem vid svåra situationer. De hade lättare att avgöra när 

och vilken typ av hjälp behövdes vid en svår situation eller att kunna bestämma läget med 

eleven i fråga. Denna känsla kallade de för en ”magkänsla” och beskrev den som ett 

intryck de fick av eleven. Genom sin erfarenhet, kände de intervjuade skolsköterskorna, 

också vid etiskt svåra situationer, sig säkrare i sin yrkesroll.

Man måste liksom, jag upplever att man måste som på ett sätt vara ganska så där 
mogen, jag har förr tänkt så här att det är bara gamla tanter som är skolsköterskor, 
och då tänkte jag så … att det kanske är inte så tokigt att man har mycket mer i den 
här påsen.

Det intrycket som eleven ger när hon pratar med mig… men på något sätt så litar jag 
på mig att jag har känsla och kännedomen om människan när jag har jobbat med det 
här yrket jag gör… man kan bli lurad men man bildar sig en uppfattning hur det 
ligger till.

Att känna sig starkare genom andras stöd

 Typberättelse

--- Jag hade haft kontakt med ett barn som mådde jättedåligt. Hon var deprimerad, 
tvättade sig inte, gick i smutsiga kläder. Jag hade pratat om henne med mor, ibland 
fick jag ringa så att mor kom till skolan med rena kläder som en gång när hon hade så 
mycket damm i sina kläder så jag tyckte inte alls att det passade för det finns ju 
allergiska barn i skolan. Vi hade haft kontakter med barnmottagningen, socialbyrån i 
kommunen och suttit i flera möten med olika externa aktörer för att reda ut vad som 
gjorde att hon inte mådde bra. Föräldrarna var separerade men det fanns inget 
speciellt man kunde peka som hade kunnat vara en orsak till hennes beteende för är 
man en tjej i fjorton års ålder, så brukar man vara så noga med hur man ser ut och att 
man inte luktar illa, hur håret ser ut men inte hon. Värst var det alltid veckan innan 
hon skulle åka till sin pappa. Jag hade pratat också med honom om att han skulle se 
till och så vidare. Alla bollade bara tillbaka, som socialbyrån, de tyckte hon inte hade 
några sådana problem som de kunde hjälpa till utan att vi skulle ta det hos oss genom 
samtal med flickan angående hygien. Nå tillslut kände jag att jag hade gjort allt jag 
kunnat och efter alla kontakter för att söka hjälp från andra, så kunde ingen hjälpa 
henne mer än jag kunde och jag känner mig som stärkt genom den känslan. Jag 
kunde då i lugn och ro sitta och samtala med henne. Jag litar på mig att jag gör rätt 
och tycker att jag också fått bekräftat att det inte finns någon som kan göra det bättre, 
för så har de sagt tex på socialbyrån. Jag har också pratat om det i vår 
handledningsgrupp. Där kände jag att jag fick stöd och idéer för vad jag kan diskutera 
med henne, hur det kändes och hur jag kan gå vidare med henne. Sånt stärker en, när 
de andra liksom bekräftar det man själv har upplevt i kontakterna med flickan---

Att uppleva stödet vid svåra situationer, kändes viktigt för alla intervjuade skolsköterskor 

och de beskrev att de då kunde känna sig starkare i sin yrkesroll. Att de kunde bolla över 

de svåra situationerna, fick nya infallsvinklar under diskussion med någon i skolan, oftast 
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med kuratorn, var betydelsefullt.  Skolsköterskorna upplevde att det skulle ha varit mycket 

jobbigare för dem om inte de hade kunnat samarbeta med någon på skolan.  Några av 

skolsköterskor som hade ett bra samarbete med kuratorn berättade vidare att de upplevde 

sig vara till och med beroende av kuratorn och tillgången till kuratorn var verkligen 

uppskattad.

…att  jag är lyckligt lottad som har en pärla hos mig [ kuratorn], för det är 
jätteviktigt med det samarbetet, att man kan bolla över.  

Skolsköterskorna beskrev också om en upplevd tillfredsställelse, när de hade gjord det de 

kunnat för ”elevens bästa”, och att den känslan stärkte dem vid svåra möten.

 [om att ingen annan kan göra mer än vad skolsköterskan har gjort]..så känns det och 
då känner man liksom så och så tror jag man kan vara lugn i samtalet också med 
flickan. För det är ingenting som jag liksom förstör för henne utan det är liksom det 
hon behöver.

De skolsköterskor som hade tillgång till en kontinuerlig handledning, beskrev det mycket 

betydelsefullt att kunna utveckla, ventilera och reflektera över de känslorna de haft vid de 

etiskt svåra fallen. Enligt flera av skolsköterskorna uppfyllde diskussionerna med 

skolläkaren i de förekommande fallen, väl handledningssyftet, men bristen på skolläkartid 

gjorde det bara inte alltid möjligt. Skolsköterskorna ville gärna få igång handledningen. 

Det var något som många av dem verkligen kämpade för.  De önskade vidare att 

arbetsledningen kunde vara mer intresserad av att se till att uppfylla handledningsbehovet 

åt skolsköterskorna. 

Det är alltid bra att hålla sånt här levande för det styrks vi allihopa av i vår roll
[handledning].

Jag tyckte det var jätte bra.. för då fick jag .. för jag ville veta hur skulle jag ha gjort 
då och jag tyckte att jag fick stöd där  [vid handledning].

Diskussion

Syftet med den här studien var att beskriva skolsköterskornas upplevelser av etiskt svåra 

situationer i sitt arbete. Den underliggande meningen tolkades som ett tema; Upplevelser 

som samtidigt stryper och stärker. Temat bygger på två huvudkategorin; Att känna sig 

ensam och otillräckligt med subkategorierna: Att vara ensam och inte uppleva stöd känns 

svårt, Att känna sig som en svikare och Att känna sig osäker, och huvudkategorin Att 
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känna sig tillfredsställd och kompetent med subkategorierna: Att ha fokus på ”elevens 

bästa”, Att vara medveten om sitt ansvar och sina begränsningar samt Att känna sig 

starkare genom andras stöd. Skolsköterskornas upplevelser av etiskt svåra situationer 

framkom i kontexten skolsköterskans syn på sig själv, eleven och sin yrkeskompetens. 

Genom att se ”elevens bästa” som det viktigaste men att också se sig själv kompetent, 

upplevde sig skolsköterskan att kunna klara av de etiskt svåra situationer hon möter.

Huvudkategorin Att känna sig ensam och otillräcklig beskriver upplevelser av 

skolsköterskan vid etiskt svåra situationer i kontexten med att ha ett ensamt arbete, att ha 

dåligt samvete för sin otillräcklighet och att sakna möten med kollegor. Dessa upplevelser 

kan jämföras med Dahlqvist (2008) som i sin avhandling från psykiatrisk verksamhet 

belyser hur vårdaren som lever med dåligt samvete konfronteras med sin otillräcklighet. 

Dåligt samvete, framkommer vidare enligt Dahlqvist i situationer där vårdare känner att 

hon/han inte kan följa sin innersta vilja, när hon/han känner sig anklagad eller om hon/han 

anklagar sig själv. Dessa känslor medför vidare känslor av skuld och skam. Vidare enligt 

Dahlqvist (2008) upplever vårdarna att de svek patienten utan att vilja det och de kände sig 

därför svikna. Känslan av att svika kom också fram i den här studien, speciellt vid 

situationer där skolsköterskorna hade varit tvungna att handla mot elevens vilja. Samma 

känsla upplevde skolsköterskorna när de, på grund av bristande resurser, inte kunde ägna 

så mycket tid som de ville för elevkontakter exempelvis på de mindre skolorna. På grund 

av den upplevda tidsbristen, menar Glasberg, Eriksson och Norberg (2007), uppfattar 

sjuksköterskan att hon inte alltid kan leva upp till andras förväntningar. Detta kan enligt 

författarna påverka negativt också på sjuksköterskornas fritid och kan betyda att de därför 

löper en högre risk för utbrändhet. Enligt Dahlqvist (2008) väcker känslor som 

otillräcklighet, maktlöshet och tvivel på sig själv hos vårdaren. De upplevda skam- och 

skuldkänslorna kallar Dahlqvist (2008) och Glasberg (2007) för ”samvetestress i vården”. I 

studien av Melchert, Udén och Norberg (1997) upplever sjuksköterskan otillräcklighet, 

maktlöshet vid ovisshet inför framtiden. Att skolsköterskorna i den här studien, vid etiskt 

svåra situationer, känner sig tvungna att hålla på med något som de inte riktigt kan och 

som egentligen hör till någon annans yrkesområde, ökar deras känsla av otillräcklighet. För 

att hantera känsla av maktlöshet, otillräcklighet, självanklagelser och tvivel på sig själv 

menar Dahlqvist (2008) att det krävs försoning som uppnås via trösten, bland annat via en 

tröstande dialog med sig själv, för att bekräfta sin egen värdighet. 
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Att dela med sig tankarna kring svåra situationer är inte lätt (Melchert et al., 1997; Sörlie, 

Jansson & Norberg, 2003). Resultatet av den här studien visar att handledning, trots det 

stora behovet, inte alltid är formaliserad bland skolsköterskor och att det finns en tydlig 

önskan om att verksamhetsledningen skulle se till att skolsköterskan hade tillgång till det. 

Enligt Bégat och Severinsson (2006) samt Lindholm, Dejin- Karlsson, Östergren och Udén 

(2003) är sjuksköterskans ”välmående” mycket beroende av ledningens stöd. 

Tillfredsställelsen i den psykosociala arbetsmiljön höjs när ledningen uppfattas som 

stödjande. Att få delta i handledning och att kunna lyfta upp de etiska funderingarna, 

hjälper till och minska på ”lasten”, som vårdaren annars bär med sig hem till helgen ( 

Glasberg et al., 2007; Melchert et al.,1997). Frågan om hur viktigt det är för skolsköterskan 

att kunna delta i handledning i sitt ”ensamarbete” kan jämföras med studien av Sörlie et al. 

(2003) där sjuksköterskorna på en barnavdelning hade mycket tankar kring sitt arbete som 

de aldrig delade med de andra på arbetet. Trots att de arbetade fysiskt nära varandra och 

hade en möjlighet till en öppen diskussion, så kände de sig ensamma med sina tankar och 

berättade att de bearbetade sina tankar utanför sin arbetsplats och arbetstid. Sörlie et al. 

(2003) presenterade vidare att de sjuksköterskor som hade varit med om etiskt svåra 

situationer, uppskattade det sociala stödet som de fick av kollegor, patienter och anhöriga, 

men upplevde att det ändå fattades något. De upplevde en emotionell smärta på grund av 

att de etiskt svåra situationerna inte diskuterades mera öppet. Att inte kunna dela med sig 

av sina tankar med teamet ökade känslan av ensamhet. Sörlie et al. (2003) menar vidare att 

det oftast inte finns nog med tid under arbetsdagen för att diskutera frågorna med kollegor, 

utan tankarna reflekteras genom en diskussion med någon utomstående expert. 

Betydelsen av handledning och möjligheten till att ventilera de svåra elevfallen för 

skolsköterskans psykiska arbetsmiljö, kan också jämföras med studien av Sörlie, Larsson 

Kihlgren och Kihlgren (2004).  I den upplevde sjuksköterskor inom akutvården att 

öppenhet och möjlighet till att diskutera och stödja varandra på arbetsplatsen är 

betydelsefullt för en positiv arbetsmiljö (Sörlie et al., 2004). Liknande resultat framkom i 

en studie från den finska psykiatriska omvårdnaden av Lind, Kaltiala-Heino, Suominen, 

Leino- Kilpi och Välimäki (2004). De fann att stödet och uppbackningen av sjuksköterskor 

genom möjligheten att kunna diskutera vardagliga etiska frågor är mycket viktigt för 

arbetsmiljön och omvårdnaden.
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Huvudkategorin Att känna sig tillfredsställd och kompetent beskriver upplevelser av etiskt 

svåra situationer där skolsköterskan möter eleven med respekt och ser tydligt på sin 

yrkeskompetens. Dessa upplevelser kan ses som förmågor till att hantera etiskt svåra 

situationer. Där ingår respekt för eleven, syn på sig själv som yrkeskunnig, om sin roll att 

vara den som ser till elevens bästa samt att ha uppfattning om att handledning stärker 

yrkesrollen. Detta får stöd av Åström et al. (1995) som menar att de sjuksköterskor som 

hade utvecklat förmåga att hantera etiskt svåra situationer också uppskattade hjälp av andra 

professioner och hade en positiv livssyn. Dessa sjuksköterskor visade mod och stod upp för 

patienten. Melchert et al. (1997) menar att sjuksköterskorna känner sig arga ifall de 

upplever att patienten inte får ett respektfullt bemötande vid behandling av sjukdom. Flera 

undersökningar (Lilja Andersson, 2007; Lindh, Severinsson & Berg, 2007; Udén, Norberg, 

Lindseth & Marhaug, 1992) beskriver också sjuksköterskans roll som patientens 

försvarsadvokat och menar att sjuksköterskan med sin holistiska människosyn, kunskap 

om det medicinska och närheten till patienten, har de bästa möjligheterna att försvara 

patienten. Att se med öppna ögon, vara ärlig och rak framstår som ett framgångsrikt 

arbetssätt för skolsköterskor i den här studien och bekräftas av Åström et al. (1995) som 

hävdar att det är viktigt att vårdare har en fördomsfri och vidsynt livssyn. 

Enligt Dahlqvist (2008) söker vårdaren ”gränser” för sitt moraliska ansvar genom att 

komma fram till försoning med egen och andras otillräcklighet. Som sjuksköterska vill 

man se sig själv som ”god nog”, uppleva meningsfullhet och yrkesstolthet. Lindh et al. 

(2007) kopplar ihop behovet av att känna sig ”god nog” med behovet att höra till 

gemenskapen. Detsamma beskriver också skolsköterskorna i den här studien, viljan att 

göra sitt bästa och det rätta. Att kunna uppfatta sina gränser också i mötet med etiskt svåra 

situationer är viktigt för de intervjuade skolsköterskorna. Dahlqvist (2008) menar vidare att 

vårdaren i den goda viljan, att inte svika patienten tar på sig alltför stort ansvar och känner 

skyldighet att själv lösa problem som uppstår. Att känna ansvar för att göra rätt för sig med 

tanke på eleven, får stöd av Uhrenfeldt och Hall (2007) som fann att sjuksköterskor i 

Danmark såg ansvaret i kontexten med empati och etik men också i pålitlighet, mod, 

öppenhet och erfarenhet. Att känna ansvar visar sig enligt Melchert et al. (1997) i den 

holistiska omvårdnaden av människan, genom förståelsen av det som är rätt för patienten 

och att vårdaren lär känna patienten. Söderberg, Gilje och Norberg (1997) diskuterar 

begreppet värdighet och menar att den innefattar känsligheten för patientens förväntningar. 

Alla utvecklas i sitt sätt att hantera sina känslor vid etiskt svåra situationer genom att dela 
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med sig av sina erfarenheter med de andra på arbetet. Att byta erfarenheter, delta i 

handledning uppfattas också i den här studien höja skolsköterskans kompetens och 

välmående i arbetet och bör ingå i det vardagliga arbetet. Detta får stöd av Dahlqvist 

(2008) som i sin avhandling menar att den som arbetar med omvårdnad borde få lätta sitt 

dåliga samvete genom att reflektera över de svåra känslorna med betrodda kolleger, utan 

att bli moraliserad.

Metoddiskussion

Enligt Holloway och Wheeler (2003, s. 93) är flexibilitet ett av det viktigaste kännetecken 

vid en kvalitativ forskningsintervju. Berättelserna om de etiskt svåra situationerna bestod 

av olika unika situationer där skolsköterskorna hade upplevt etiska funderingar. Enligt 

Kvale (1997, s. 47, 166) skapar intervjupersonerna sina berättelser tillsammans med 

intervjuare och därför blir de unika och är beroende kontexten. För att säkerställa att 

intervjuerna täckte de områden som författaren ville få svar på, användes intervjuguide 

som började med samma fråga. I intervjuerna framkommer beskrivningar av många för 

eleverna känsliga och personliga situationer. För att förhindra igenkännandet av elever 

eller skolsköterskor i de känsliga situationerna, men ändå beskriva situationer i vilka man 

som skolsköterska upplevde svårigheter, bestämdes att berätta en typberättelse för varje 

subkategori. Storytelling som lånats från narrativa forskningen, kan ses problematisk, för 

det kan ses som konst och inte som vetenskap eftersom den grundar sig på intuition och 

erfarenheten av personen som intervjuas eller av den som berättar berättelsen (Holloway 

och Wheeler, 2003, s. 211). Samtidigt kan de narrativa berättelserna ses utveckla 

omvårdnaden genom att ge en djupare förståelse av erfarenheterna kring fenomen. 

Intervjuernas känslighet i meningarnas olika nyanser kräver att de ses i sina kontexter, 

vilket medför att studien inte har utan vidare någon klar överförbarhet (Kvale, 1997, s. 47). 

Efter sju intervjuer bedömdes data vara så innehållsrik att fler intervjuer inte behövdes 

genomföras för att kunna besvara studiens syfte.  Enligt Holloway och Wheeler. (2003, s. 

254-255) ska studiens tillförlitlighet diskuteras utifrån begrepp; pålitlighet, trovärdighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet. De tar upp trovärdigheten som den viktigaste faktor 

som beskriver hur deltagarna känner igen sig i resultatet och hur de kan föra över resultatet 

till sin egen verklighet. Den här studiens trovärdighet ökar genom att jag med handledaren 

under arbetens gång har diskuterat innehållet och att den har presenterats vid olika 
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seminarier under arbetens gång. Jag har också under hela analysfasen ständigt gått tillbaka 

till originalintervju texten för att inte tappa något av innehållet som har betydelse. 

Skolsköterskorna som deltog i studien kommer både från större och mindre kommuner i 

länet. Det är möjligt att resultatet kunde ha sett något annorlunda ut om deltagare hade 

kommit från andra delar av landet, haft ett annat kön eller ålder. Att deltagarna är kvinnor 

resulterar också i ett ”kvinnligt synsätt” i studien och borde därför medföra ett behov av en 

ny studie ur genusperspektiv för att kunna se om resultat är genusberoende. 

I diskussion för studiens trovärdighet (Holloway & Wheeler, 2003, s. 255) ingår också 

beskrivning av min egen förförståelse. Att jag har arbetat länge som skolsköterska medför 

en viss förförståelse inom det studerade området. Jag anser att resultatet i studien är 

överförbart till andra i liknande situationer, trots att en kvalitativ studie inte kan 

generaliseras. Att studien handlar om ett till stor del outforskad omvårdnadsområde, som är 

i stort behov av att belysas, kan också ses som en styrka i studien och bekräftas genom att 

den väckte stort intresse hos de intervjuade skolsköterskorna. De tyckte att de upplevelser, 

som skolsköterskan känner av etiskt svåra situationer är något som verkligen behöver 

lyftas fram.

Slutsatser

Upplevelsen i mötet med etiskt svåra situationer beskrevs genom de motsatta känslorna 

som att vara den otillräckliga och den kompetenta skolsköterskan. Känsla av otillräcklig i 

sitt yrke framkom där skolsköterskan upplevde att hon, på grund av resursbristerna, inte 

kunde göra det hon ville för elevens bästa. Yrkeserfarenheten medför dock att 

skolsköterskan kunde känna sig trygg och säker i sina beslut vid svåra situationer.  

Skolsköterskor upplever vidare känslor där hon/ han å ena sidan vet vad hon/ han ska göra 

och å andra sidan känner sig osäker och rädd för konsekvenserna. Att skolsköterskan inte 

har svar direkt på vad hon/ han ska göra, känns inte bra, men de upplever att de kan lita på 

deras innersta känslor; att de kan sitt arbete och därför kan känna sig lugna. Behovet av 

handledning är påtagligt för skolsköterskor med ensamarbete med återkommande svåra 

och slitsamma samtal. ”Att dansa på repet” beskriver känslor hos skolsköterskan som 

samtidigt som hon försvarar eleven och ser till ”elevens bästa”, måste kunna arbeta med de 

vuxna kring eleven i situationer och ibland mot elevens vilja, där det är svårt att veta om 



24

det hon/han gör är rätt eller fel. Jag anser att för en bättre psykisk arbetsmiljö och det 

påtalade handledningsbehov som framkom i studien borde medföra att en strukturerad 

kontinuerlig handledning borde organiseras och tid för en kollegial handledning borde 

prioriteras också för personalen inom skolhälsovården.
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