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Sammanfattning 
 
Syfte: Att beskriva skolsköterskans upplevelse av att arbeta med barn och ungdomar som mår 

psykiskt dåligt, det preventiva arbetet samt samarbetet med andra vårdgivare. 

Metod: Studien har en kvalitativ design med fenomenologisk ansats. Deltagare i studien var 

fem skolsköterskor i en svensk kommun. Utgången i intervjun var tre stora öppna frågor i 

området "skolsköterskans upplevelse av att arbeta med barn och unga som mår psykiskt 

dåligt". Analysen genomfördes med hjälp av Kvales metod för analys, så kallad 

meningskoncentrering, vilket skedde efter transkribering i tre steg.  

Resultat: Analysen resulterade i följande deskriptiva teman. Viktigt arbete, Tidsbrist, Känslor 

av otillräcklighet, Barnens företrädare, Att skapa tillit, Tillgänglighet, Betydelsen av 

preventiva metoder, Betydelsen av samarbete inom skolan, Samarbete med föräldrar - en svår 

gränsdragning, Socialtjänstens sekretess försvårar arbetet, Utebliven remisshantering 

försvårar samarbetet med BUP samt "Hål i organisationen". 

Slutsats:

 

 Skolsköterskorna ansåg att det var viktigt att arbeta för psykisk hälsa hos eleverna. 

De upplevde tidspressen som ett hinder i arbetet med detta, vilket var frustrerande. Alla 

informanter önskade få möjlighet att arbeta mer preventivt. Samarbetet med lärare, kuratorer 

och föräldrar var betydelsefullt för att kunna hjälpa barnen. Samarbetet med andra vårdgivare 

upplevdes skiftande. Samtliga informanter var dock överens om att samarbetet kan förbättras.  

 

 

 

Nyckelord: Barn, fenomenologisk, kvalitativ, psykisk ohälsa, skolsköterska, upplevelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 
 

Purpose: The purpose of this study was to investigate the school nurse´s experience of 

working with children and adolescents who suffers from psychological problems, the 

preventive work and the cooperation with other caregivers. 

Method: The study has a qualitative design with a phenomenological approach. Participants 

in the study were five school nurses in one of the Swedish counties. The interview was based 

on three major open questions in the field of "school nurse´s experience of working with 

children and adolescents who suffers from psychological problems". The analysis was 

conducted using Kvales method of analysis, so-called sentence concentration, which occurred 

after transcribing in three steps. 

Results: The analysis resulted in the following descriptive themes: Important work, Pressure 

of time, Feelings of inadequacy, Children´s representative, To build trust, Availability, The 

importance of preventive methods, The importance of the cooperation in school, Cooperation 

with parents - a difficult distinction, Social services confidentiality makes the cooperation 

difficult, Lack of feedback complicates the cooperation with child and adolescent psychiatry 

(BUP) and "Holes in the organization". 

Conclusion:

 

 The school nurses felt it was important to work with mental health in school 

children. They felt the pressure of time as an obstacle dealing with this, which was frustrating. 

All informants wanted the opportunity to work more preventively. The cooperation with 

teachers, counselors and parents was important to help children. Collaboration with other 

health care providers experienced varied. All informants were agreed on that the cooperation 

can be improved.  

 

 

 

Keywords: Adolescents, children, experience, mental illness, phenomenological, qualitative, 

school nurse. 
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INTRODUKTION 
Hälsa  

Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom säger Världshälsoorganisationen (WHO). WHO har fastställt att psykisk 

hälsa är ett tillstånd av välbefinnande där individen själv inser sina möjligheter, kan hantera 

livets normala stressorer, kan arbeta produktivt och har möjlighet att bidra till samhället hon 

eller han lever i (WHO, 2003). 

 

Psykisk ohälsa 

Det är inte självklart hur begreppet psykisk ohälsa ska avgränsas från vad som anses normalt. 

Ont i huvudet kan till exempel vara huvudvärk av somatisk orsak men också ett tecken på att 

någon mår psykiskt dåligt (Petersen et al., 2010). Människor har olika sårbarhet för att 

utveckla psykisk ohälsa. Ärftliga faktorer, uppväxtförhållanden, traumatiska upplevelser och 

andra påfrestningar kan tillsammans eller var för sig ge upphov till psykisk ohälsa (Statens 

offentliga utredningar [SOU], 2006:77). Det är svårt att säkert uttrycka sig om utvecklingen 

av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Detta för att det finns för lite och alltför 

undermålig dokumentation i området.  En av orsakerna kan vara svårigheten i att definiera 

psykisk ohälsa då definitionen för psykisk ohälsa utgår från vuxenvärldens perspektiv. 

Dessutom kan trender i samhället påverka människors tendens att verbalisera innebörden av 

psykisk ohälsa (Petersen et al., 2010). 

 

Utveckling av psykisk ohälsa i Sverige 

Andelen barn som uppvisar symtom på psykisk ohälsa tenderar att öka. Detta är framförallt 

påvisat hos flickor i 15-årsåldern (Petersen et al., 2010). Andelen skolbarn i årskurs 5-9 som 

känt sig nere, nervösa, haft svårt att somna eller haft huvudvärk ökade bland både flickor och 

pojkar fram till slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Under 2000-talet ökade inte 

längre andelen med sådana besvär, utom för flickor i årskurs 9. Under 2005 och 2006 hade 

var tredje flicka i årskurs 9 känt sig nere, haft huvudvärk och svårt att somna mer än en gång i 

veckan (Statens Folkhälsoinstitut, 2006). 

 

Hagquist (2009) har studerat psykosomatiska besvär hos svenska ungdomar mellan 1988-

2005. Under studiens period ökade antalet ungdomar som led av psykosomatiska besvär. 

Studien visade en skillnad mellan könen. Flickors psykiska ohälsa ökade successivt under 



 

2 
 

dessa år medan pojkars psykiska hälsa var oförändrad under perioden. Pojkars psykiska 

ohälsa ökade enbart före och under lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Flickors psykiska 

ohälsa ökade successivt oavsett hög eller lågkonjunktur i samhället (Hagquist, 2009).  

 

Från och med tonåren har depressioner visat sig bli allt vanligare och är dubbelt 

förekommande hos flickor jämfört med pojkar. Tidpunkten för flickors depressioner var 

vanligast i samband med att de fick sin första mens. Depressionerna visade sig ha ett samband 

med ökningen av könshormoner och den förändring som kroppen genomgår fysiologiskt. En 

stark faktor som skyddade mot depression i tonåren enligt Olsson (1998) var att tonåringen 

har en god relation till sina föräldrar (Olsson, 1998). 

 

Utlösande faktorer 

Sociala faktorers påverkan 

Barn från familjer med lägre socioekonomisk status har visat sig ha sämre hälsa och 

välmående än barn som levde i familjer med högre socioekonomisk status (Halldorsson, 

Cavelaars, Kunst & Mackenbach, 1999; Åslund, Starrin & Nilsson, 2010). 

 

Sambandet mellan den socioekonomiska statusen och välmåendet i vuxen ålder kan upptäckas 

redan i barndomen, även i ett jämlikt land med en homogen befolkning (Halldorsson, et al., 

1999). Ökad förekomst av psykosomatiska symtom, muskelsmärtor och depression hos 

ungdomar var relaterat till uppväxt i områden präglat av låg tillit till andra människor och låg 

socioekonomisk status (Åslund, et al., 2010). 

 
Barn som växte upp i familjer som hade erhållit långvarigt socialbidrag under uppväxten hade 

sämre hälsa, lägre utbildningsnivå och var oftare som ung vuxen i behov av socialbidrag än 

barn till höginkomsttagare. Dessa barn visade sig ha en ökad dödlighet, fler självmordsförsök 

och ökad förekomst av missbruk. I höginkomstfamiljerna var ovan nämnda hälsorisker inte 

lika påtagliga. Vidare visade studien att föräldrar med socialbidrag oftare hade en lägre 

utbildningsnivå. Många hade inte mer än 9 år i skolan. Detta påverkade barnen negativt 

avseende hemmiljön som präglades av en icke intellektuellt stimulerande miljö, utebliven 

eller otillräcklig hjälp med läxläsning och läsövningar (Ringbäck-Weitoft, Hjern,  Batljan & 

Vinnerljung, 2008).  
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En engelsk studie visade att faktorer som förälderns psykiska välmående, utbildning och 

ekonomiska status var viktigt för barnets känslomässiga och beteendemässiga välmående. 

Dessa faktorer gav upphov till en problematisk kedjereaktion. Studien visade bland annat att 

en ensamstående mamma med låg utbildning och därmed ett mindre resursstarkt föräldraskap 

på grund av den sociala klasstillhörighet hon själv var uppväxt i, kunde relateras till en 

negativ effekt på hennes egen mentala hälsa och därmed även barnets (McMunn, Nazroo, 

Marmot,  Boreham & Goodman, 2001). 

 

Vikten av en stabil familj där ungdomarna kände gemenskap för att må så bra som möjligt 

påpekades i en studie. Ungdomar som levde i en familj som var dåligt organiserad, hade ett 

dåligt förhållande till sina föräldrar samt hade allvarliga problem eller sjukdom i familjen, 

visade sig ha en större risk för att må dåligt psykiskt. I denna studie framkom också att de 

ungdomar som var av det kvinnliga könet hade en ökad känslighet (Rask, Åstedt-Kurki, 

Paavilainen & Laippala, 2003). 

 
I en svensk studie av Svedin, Wadsby och Sydsjö (2005) undersöktes den psykiska hälsan, 

beteendeproblem och förekomst av barnmisshandel hos barn födda i en psykosocial 

riskgrupp. Barnen följdes vid sex månaders ålder, 18 månaders ålder, fyra års ålder, åtta års 

ålder samt 16 års ålder. Barnen följdes i sin utveckling av mental hälsa och det studerades 

även omfattningen av barnmisshandel i grupperna. Strax efter förlossningen var det stor 

skillnad i anknytningsprocessen mellan riskgrupp och referensgrupp. Mödrarna i riskgruppen 

hade svårare att ta sig an sitt barn och svårare att läsa barnets signaler. Vid sex månaders ålder 

hade riskgruppens mödrar betydligt svårare att trösta, prata med och ta ögonkontakt med sitt 

barn. De hade sämre säkerhet i handlaget av sitt barn. De visade även mer irritation gentemot 

sitt barn än vad referensgruppens mödrar gjorde. Vid 18 månader ålder visade mödrarna i 

riskgruppen fortfarande minskad säkerhet i sitt handlag med sitt barn och de var mindre 

kompetenta i att stimulera sitt barn. Vid fyra års ålder hade närmare hälften av barnen i 

riskgruppen (n=51) inte uppnått den förväntade nivån i psykomotorisk utveckling. I 

referensgruppen var det bara ett barn av 64 som inte uppnått kriterierna. Vid 8 års ålder hade 

barnen i riskgruppen (n=47) en signifikant sämre mental hälsa, sämre självbild och 30% av 

barnen i gruppen hade varit utredda för barnmisshandel, jämfört med 1% av referensgruppens 

barn (n=57). Vid 16 års ålder visade det sig att den mentala hälsan fortfarande var sämre i 

riskgruppen jämfört med referensgruppen. En större andel hade blivit placerade i fosterhem, 

blivit fysiskt misshandlade och utsatta för sexuella övergrepp. Det var tydligare skillnader i 
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psykiska symtom när pojkarna i riskgruppen och referensgruppen jämfördes gentemot när 

flickorna i de olika grupperna jämfördes. Pojkarna visade signifikanta skillnader mellan 

grupperna vad gällde utåtagerande beteende, uppmärksamhetsproblem eller inåtvändhet. Det 

framkom att särskilt pojkar uppväxta i en riskgrupp hade en ökad sårbarhet jämfört med 

flickorna (Svedin, Wadsby & Sydsjö, 2005). 

 

Stress  

En studie av Brobeck, Marklund, Haraldsson, och Berntsson (2007) visade att många barn 

hade psykosomatiska symtom som följd av stress i det dagliga livet. Det framkom att barn var 

rädda att komma för sent till skolan eller till olika aktiviteter. Det upplevdes stressande att ha 

för många aktiviteter på fritiden. Psykologiska konsekvenser som ont i magen, ont i huvudet 

och yrsel var vanligt förekommande. Likaså hjärtklappning och en känsla av fjärilar i magen 

var vanligt när barnen kände sig stressade. Barnen upplevde det också svårt när deras 

föräldrar var stressade. Föräldrarna blev då lättare arga och barnen upplevde att det inte fanns 

något de kunde göra för att hjälpa till. 

 

I ytterligare en svensk studie var syftet att öka förståelsen för utvecklingen av psykosomatiska 

symtom hos barn vid 8-9 års ålder såsom huvudvärk, magont och nedsatt aptit. Resultatet 

visade att barn med medfödd känslighet/sårbarhet, som upplevde mindre kontroll i vardagen 

och med otrygg anknytning till föräldrar hade ökad förekomst av psykosomatiska symtom 

(Hagekull & Bohlin, 2004). 

 

Mobbning 

Barn som mobbas upplever oftare hälsoproblem än barn med bra kompisrelationer. Mobbing 

kan i sin tur leda till sjukdom eller ohälsa både direkt och längre fram i livet i form av till 

exempel ångest och depressioner (WHO Europa, 2007). Barn som utsattes för någon form av 

mobbning minst en gång i veckan hade huvudvärk och magont nästan tre gånger oftare än 

barn som inte utsatts för mobbning. Risken för en negativ framtidstro var 15 gånger så hög för 

de barn som var utsatta för mobbning (SOU2001:55). Symtom som till exempel 

sömnproblem, oro, nedstämdhet och aptitlöshet, har visat sig vara vanligare förkommande hos 

barn som utsätts för mobbning. Forskare har även funnit ett samband mellan att barn som har 

symtom på depression eller ångest i högre grad blir utsatta för mobbning, vilket kan försämra 

deras grundsjukdom ytterligare (Fekkes, Pijpers, Fredriks, Vogels & Verloove-Vanhorick, 

2006). Barnets anpassningsförmåga i skolan påverkas även det negativt av mobbning. 
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Personliga relationer i skolan med lärare och kamrater har visat sig vara gynnande för barns 

psykiska hälsa (WHO Europa, 2007; Lindberg & Swanberg, 2006). 

 

Neuropsykiatriska tillstånd 

Ett problem som uppmärksammats allt mer bland barn och ungdomar under senare år är olika 

neuropsykiatriska tillstånd av typ Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), 

Attention Deficit Disorder (ADD) och Aspberger för att nämna några. ADHD är den 

vanligaste diagnosen i denna grupp och innebär uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och 

svårkontrollerad impulsivitet hos barnet. ADHD förekommer hos tre till fem procent av alla 

barn i skolåldern. Ytterligare lika många har lindrigare ADHD-liknande symtom 

(Socialstyrelsen, 2002). Det är tre till sex gånger vanligare hos pojkar än hos flickor (Gaub & 

Carlson, 1997). Dessa barn har en ökad känslighet för att utveckla andra psykiska problem på 

grund av sitt ofta krävande beteende. Detta har bland annat att göra med att barnen inte klarar 

av att leva upp till de förväntningar och krav som ställs. Barnen är ofta mer utsatta för 

mobbning vilket ytterligare ökar risken för psykisk ohälsa (Daley, 2006; Holmberg & Hjern, 

2008). 

 

Riskfaktorer, skyddsfaktorer och samspelet mellan dessa  

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är ett mångfacetterat problem. Det går inte att peka ut 

en enskild riskfaktor som orsakar psykisk ohälsa. Riskfaktorer som ökar risken, samt 

skyddsfaktorer som minskar risken för psykisk ohälsa har identifierats. Riskfaktorer kan vara 

som vi nämnt tidigare i introduktionen, konflikt i familjen, förälders missbruk, fattigdom samt 

uppväxt i områden med låg socioekonomisk status. Skyddsfaktorer anses vara goda relationer 

med föräldrar samt med vänner och lärare i skolan. Det har också visat sig stärkande för den 

psykiska hälsan att få känna tillhörighet och att ha möjlighet att påverka sin vardag. De barn 

som presterade bra i skolan mådde också bättre psykiskt i jämförelse med dem som hade 

svårare att klara sina studier (WHO Europa, 2007). Riskfaktorerna och skyddsfaktorerna 

samspelar och påverkar varandra. Med ökat antal riskfaktorer förhöjs risken för psykisk 

ohälsa. Fler skyddande faktorer kring barnet särskilt under pubertetsåren ökar barnets förmåga 

att hantera de svårigheter som kan uppstå (Alfven, Östberg & Hjern, 2008; WHO Europa, 

2007). Det har påvisats att barn som är utsatta för ett ökat antal stressorer också utvecklar fler 

psykosomatiska symtom som återkommande huvudvärk samt magont (Alfven, Östberg & 

Hjern, 2008). 
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Symtom 

Det kan vara svårt att upptäcka psykisk ohälsa hos barn. Föräldrar kan på grund av det nära 

känslomässiga bandet ha svårt att se om deras barn mår dåligt. Plötsliga förändringar i barnets 

beteende kan vara ett tecken på psykisk ohälsa. Barns symtom vid psykisk ohälsa kan ta sig 

andra uttryck än hos vuxna. Depression hos barn måste inte visa sig som nedstämdhet, det 

kanske visar sig som irritation eller trötthet (Olsson, 1998). Psykiska symtom har delats upp i 

externaliserande samt internaliserande symtom. Externaliserande symtom är dålig 

självkontroll, trots, impulsivitet, aggressivitet och normbrytande beteende. Internaliserande 

symtom är ängslan, oro, nedstämdhet och kroppsliga besvär. Av dessa symtom är de 

vanligaste kroppsliga besvär som uppfattas ha psykisk grund, till exempel huvudvärk mer än 

en gång per vecka, magont och yrsel. Flickor har oftare internaliserande symtom och pojkar 

oftare externaliserande symtom (Petersen, et al. 2010).  

 

Samverkan kring barn som mår psykiskt dåligt 

I dagsläget saknas nationella riktlinjer för samverkan mellan skola, sjukvård och socialtjänst 

när det gäller barn som har eller riskerar psykisk ohälsa. Detta påpekas i en rapport som 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överlämnade till regeringen i december 2008. 

Rapporten har tagit upp brister i samverkan mellan skola, sjukvård och socialtjänst. Rätt 

insatser i rätt tid poängterades för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. I rapporten 

framhölls att barn och ungdomspsykiatrin (BUP) ägnade sig åt första linjens vård (mindre 

komplicerad vård som skulle kunna skötas i primärvård) i en allt för stor utsträckning. En 

tydlig vårdnivå före specialistnivån saknades. Primärvården var inte en tydlig första linjens 

nivå för barn med psykisk ohälsa därför att den saknade tillräckliga resurser för det. 

Primärvården och barnhälsovården behöver ökad barnpsykiatrisk kompetens. Elevhälsan 

behöver ökad kompetens om hur psykisk hälsa kan främjas, hur riskfaktorer kan motverkas 

och hur psykisk ohälsa identifieras. Rapporten visade vidare att olika insatser utfördes av 

såväl skola, sjukvård som socialtjänst när psykisk ohälsa misstänktes, men sällan i samverkan 

med varandra (SKL, 2008).  

 

Skolsköterskans roll 

Lagar och förordningar 

Skolsköterskorna omfattas i sin yrkesroll av både Skollagen (2010:800) samt Hälso- och 

Sjukvårdslagen (1982:763). Skolsköterskorna står under Socialstyrelsens tillsyn. 
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Patientdatalagen (2008:355), Socialtjänstlagen (2001:453) samt Sekretesslagen (1980:100) är 

ytterligare några av de regelverk som skolsköterskorna behöver förhålla sig till.   

 
I den nya skollagen 2010:800 kap 2 §25 står det beskrivet att "Elevhälsan ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Grundskoleelever 

ska ha "tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator". Vidare står det att 

"Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas". För samhället innebär detta kostnader i form av så kallad 

elevvård. Elevvårdskostnaderna varierar stort mellan de svenska kommunerna. I kommuner i 

landet varierar dessa summor mellan 867 och 5840 kronor per elev. Den aktuella kommunen 

där studiens informanter arbetar ligger bland de 25% som lägger minst medel på 

elevvårdskostnad (Kommun- och Landstingsdatabasen, 2010). Detta kan få till följd att 

vården för barnen blir ojämlik beroende på vilken kommun barnet tillhör. 

 

Skolsköterskornas erfarenheter av arbetet med barn med psykisk ohälsa 

Studier har visat att skolsköterskor i sin yrkesroll möter barn med olika psykiska problem som 

till exempel depressioner, självskadebeteenden, ätstörningar, missbruk och problem i 

familjen. Studier har också visat att skolsköterskorna upplevde att arbetet med barn som mår 

psykiskt dåligt upptog en stor del av deras arbetstid. De kände ofta att de saknade praktisk 

erfarenhet att hjälpa dessa barn. Vidare framkom att det fanns svårigheter med att få stöd och 

tillgång till specialister inom området (Wilson et al., 2007; Haddad, Butler & Tylee, 2010; 

Pryjmachuk, Graham, Haddad & Tylee, 2010).  

 

Upplevda hinder i arbetet 

En studie i England tittade närmare på vad skolsköterskan ansåg hindrande i arbetet med barn 

som mådde psykiskt dåligt. De upplevde att remisshantering till specialister samt väntetiden 

till dessa var lång. Andra hinder var att de olika professionerna i skolan inte kände till vad 

skolsköterskan kunde bidra med. Vidare var den totala arbetsbelastningen, bristande 

lokalplanering där de ibland inte hade sitt rum nära eleverna samt brist på utbildning och 

erfarenhet inom området hindrande. Även kravet på samtycke från föräldrar kunde leda till att 

remisser blev skickade fram och tillbaka mellan skola och andra specialister. Detta förlängde 

handläggningstiden (Pryjmachuk et al., 2010). 
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Ungdomars förväntningar på skolsköterskan 

Tinnfält (2008) har undersökt ungdomars perspektiv på psykisk hälsa. En av studierna i 

avhandlingen riktade sig mot ungdomarnas perspektiv på den psykiskt hälsofrämjande 

dialogen hos skolsköterskan. Det framkom att det var viktigt för ungdomarna att känna 

förtroende och äkthet från skolsköterskan. Det var även viktigt att tystnadsplikten 

respekterades, att hon fanns tillgänglig, lyssnade och var kunnig i området. Av vikt var också 

kontinuitet, att de fick möta samma person om behov att samtala uppstod mer än en gång. Vid 

samtal av känslig karaktär framförde ungdomarna vikten av att kunna tala ostört. Om 

samtalen med skolsköterskan ledde till någon form av åtgärd som rörde ungdomen eller 

familjen ville ungdomarna vara delaktiga i dessa (Tinnfält, 2008). 

 

Skolhälsovårdens metoder 

Socialstyrelsens nationella inventering från 2007 om skolhälsovårdens metoder för att 

förebygga psykisk ohälsa visade att det fanns en mängd olika metoder för att upptäcka och 

förebygga psykisk ohälsa. Vanligast var någon form av standardiserat frågeformulär som 

bland annat tar upp frågor kring trivsel i skolan, kompisrelationer, hur de har det hemma och 

om det går bra för dem i skolan. Dessa användes oftast i samband med de hälsosamtal som 

sker standardiserat vid givna tidpunkter under skolgången. Det framkom att de metoder som 

användes ofta var otillräckligt dokumenterade eller så var dokumentationen svåråtkomlig. 

Vidare var det olika vilka metoder som användes från kommun till kommun och ibland även 

mellan skolor i samma kommun. Skolsköterskorna önskade ökat kunskapsstöd i arbetet med 

barn och unga med psykisk ohälsa. Enligt den nationella inventeringen hade skolhälsovårdens 

förhållande till och kontakter med elevhälsan stor betydelse för insatserna vid psykisk ohälsa 

hos eleverna. Både vid upptäckt och vid stöd till barn och unga med psykisk ohälsa eller 

beteendeproblem (Socialstyrelsen, 2009) 

 

Skolsköterskans preventiva arbete 

Skolsköterskan har till uppgift att känna igen tecken på psykisk ohälsa och elevers behov av 

stöd innan mer omfattande problem utvecklas. Hälsobesöken inom elevhälsan ska utformas så 

att detta arbete underlättas (Socialstyrelsen, 2004). Alla elever som går i grundskolan skall 

erbjudas hälsobesök hos skolsköterskan vid tre tillfällen, årskurs ett, fyra och sju eller åtta 

(SFS 2010:800, kap 2, 27§).  Skolsköterskan är central för elevhälsans arbete genom att finnas 

tillgänglig för elever i deras vardagsmiljö. Även för föräldrar och skolpersonal har 

skolsköterskan en central roll (Socialstyrelsen, 2004). 
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Problemformulering  

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem och cirka 15 % av den vuxna befolkningen beräknas 

att under någon del av livet utveckla psykisk sjukdom (Socialstyrelsen Folkhälsorapport, 

2001). I Sverige försöker 1500-2000 ungdomar i åldersgruppen 16-24 år att ta sitt liv och 

cirka tio procent av dessa begår självmord (Pellmer & Wramner, 2007). Den som en gång 

råkat ut för psykisk sjukdom har en ökad känslighet för att drabbas fler gånger i livet (SOU 

2006:77). Då alla barn har skolplikt i Sverige(2010:800 7 kap. 2§) innebär det att 

skolsköterskan har en nyckelroll till att nyttjas i det preventiva arbetet för ökad psykisk hälsa 

eftersom hon träffar alla barn. Det är viktigt att beskriva skolsköterskans upplevelse av arbetet 

med barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt. Detta för att hon ofta i samarbete med 

annan skolpersonal kan vara den första vårdgivare som kommer i kontakt med barnet. Vidare 

kan hon fungera som en länk mellan barnet, skolan, hemmet och övriga vårdgivare. 

Förhoppningsvis kan föreliggande studie som utgår från några skolsköterskors egna 

upplevelser bidra med en ökad förståelse för fenomenet "hur det är att arbeta med barn och 

ungdomar som mår psykiskt dåligt". 

 

Syfte 

Att beskriva skolsköterskans upplevelse av att arbeta med barn och ungdomar som mår 

psykiskt dåligt, det preventiva arbetet samt samarbetet med andra vårdgivare. 

 
Frågeområden 

Hur skolsköterskan upplever arbetet med barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt. 
Hur skolsköterskan upplever det preventiva arbetet för barn och ungdomar som mår psykiskt 

dåligt. 

Hur skolsköterskan upplever samarbetet med andra vårdgivare. 

 

Definitioner 

Kursiverade begrepp definieras i föreliggande studie enligt följande: 

Med psykisk ohälsa avses allt från barn med någon form av psykiska besvär som till exempel 

sömnstörning, oro och huvudvärk till de med psykisk sjukdom/handikapp som depression, 

ADHD eller andra tillstånd. 

Psykisk ohälsa/må dåligt psykiskt skall uppfattas som synonymer i denna studie. 
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Med andra vårdgivare avses i denna studie Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) och 

Socialtjänsten. 

Med Barn och ungdomar avses skolbarn i åldrarna 6-15 år. 

 

METOD 
Design 

En kvalitativ studie med fenomenologisk ansats. 

 

Undersökningsgrupp 

Av samtliga anställda skolsköterskor i kommunen (n=12), valdes initialt sju stycken 

informanter ut som uppfyllde inklusionskriterierna. Dessa valdes ut genom ett selektivt 

förfarande med hänsyn till en jämn spridning mellan låg-, mellan- och högstadiet. Då några 

skolsköterskor avböjde deltagande så skickades förfrågan om deltagande till ytterligare tre 

skolsköterskor. Totalt tillfrågades tio personer om deltagande varav fem skolsköterskor 

accepterade att delta i studien. Två skolsköterskor arbetade på högstadiet och de övriga tre 

som intervjuades arbetade på låg- och mellanstadiet. De intervjuade hade arbetat två, åtta, nio, 

nio och 18 år som skolsköterskor. Samtliga var kvinnor. Deras tjänster som skolsköterskor 

varierade mellan 75 och 100 %. Åldern varierade mellan 47 och 56 år (m=51 år).  

 

Inklusionskriterier 

Skolsköterskor som arbetat som skolsköterska inom kommunala grundskolan minst två år. 

 

Exklusionskriterier 

Skolsköterskor som arbetat mindre än två år som skolsköterska. Skolsköterskor ej anställda av 

kommunen. 

 

Datainsamlingsmetod 

I form av personliga intervjuer fick skolsköterskorna möjlighet att uttrycka sina upplevelser i 

ämnet med egna ord. Författarna använde en intervjuguide i vilken var listat tre frågeområden 

som togs upp med varje informant samt vissa bakgrundsfakta (se bilaga 1). Utgången var tre 

stora öppna frågor i området "skolsköterskans upplevelse av att arbeta med barn och unga 

som mår psykiskt dåligt". För att erhålla fördjupad kunskap använde författarna sig av 

uppföljande frågor som till exempel; "Kan du säga något mer om det?" och "Hur kände du 
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då?" Författarna använde sig även av återkoppling och sammanfattning i intervjuerna för att 

ge informanterna ytterligare möjlighet att reflektera under intervjun. Även tystnad användes i 

syftet att åstadkomma reflektion (Kvale, 1997).   

 

Tillvägagångssätt 

Författarna berättade om studien, bad om och erhöll tillstånd vid telefonkontakt med 

elevhälsans chef i aktuell kommun, om att få genomföra studien. Författarna fick även 

tillåtelse att få göra intervjuerna på informanternas arbetstid. Elevhälsans chef delgav sedan 

författarna via elektroniskt brev informanternas kontaktuppgifter och aktuella 

anställningsdatum. Information om studien skickades till informanterna via ett elektroniskt 

informationsbrev där de tillfrågades om deltagande (bilaga 1). Informanterna informerades 

även om att deltagandet var frivilligt och att allt material skulle hanteras konfidentiellt. 

Därefter togs kontakt med informanterna per telefon för att höra om intresse av att delta fanns. 

I samband med telefonsamtalet gavs möjlighet att tacka ja eller nej till deltagande. De 

informerades åter om att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Vid 

intresse av att delta bokades då tid för intervju. Informanterna informerades åter igen om att 

allt material skulle hanteras konfidentiellt. Samtliga intervjuer genomfördes på 

informanternas arbetsplats. Intervjuerna varade mellan 23 och 44 minuter, (m =33 minuter). 

Intervjuerna spelades in på band för att senare transkriberas av författarna tillsammans. Allt 

inspelat material raderades och det transkriberade materialet makulerades när uppsatsen var 

slutförd. En författare intervjuade två och den andra författaren intervjuade tre informanter.  

 

Analys 

Fenomenologisk metod användes då detta lämpar sig väl när en grupps subjektiva upplevelse 

av ett fenomen skall undersökas. Fenomenologin avser inte att tolka, utan kärnan i berättelsen, 

det som framkommer ur informanternas perspektiv på sin livsvärld, är det som är intressant. 

Livsvärlden kan beskrivas som den verklighet vi lever i och berättar om. Under arbetet med 

analysen har ett kritiskt reflekterande förhållningssätt använts, så kallad fenomenologisk 

reduktion. Det innebär att förförståelsen sätts åt sidan. Det är inte det samma som att helt 

bortse ifrån den, dock är det av betydelse att vara medveten om förförståelsen under arbetes 

olika delar. Detta är viktigt för att vara mottaglig inför informanternas upplevelse av 

fenomenet så som det visar sig i deras berättelser.  Med hjälp av Kvales metod för analys, så 

kallad meningskoncentrering, skedde analysen efter transkribering i tre steg enligt följande.  

(Kvale, 1997). Intervjuerna lästes noggrant. Ord, meningar eller stycken som svarade på syftet 
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och frågeområden markerades som meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna 

kategoriserades och deskriptiva teman formades enligt följande tabell:  

 

Meningsbärande enhet Kategori Deskriptivt 

tema 

" Sen beror det ju på hur du själv möter barnen för 

barn är ju oerhört känsliga för om den jag pratar med 

kan ta emot det här jobbiga, och känner barnen av att 

neej, den här personen kan inte ta det då släpper de 

inte ut något heller." 

Viktigt skapa 

personliga relationer  

med barnen för att få  

förtroende. 

Att skapa 

tillit. 

 

De deskriptiva temana slogs sedan samman till en deskriptiv utsaga. Det är i denna utsaga 

som kunskapen om fenomenet "Skolsköterskans upplevelse av att arbeta med barn och 

ungdomar som mår psykiskt dåligt" låter sig beskrivas. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Beaktande togs till individens integritet och värdighet för att säkerställa principen om 

autonomi. Intervjudeltagandet var frivilligt och byggde på skolsköterskornas fulla och 

informerade samtycke. Informanterna garanterades konfidentialitet, vilket innebär att inga 

obehöriga kommer åt det inspelade materialet samt att inga personer går att identifiera i 

resultatredovisningen. Informanterna lovades att få ta del av det färdiga resultatet. Vår avsikt 

har varit att sanningsenligt återge informanternas upplevelser. Principen att göra gott med 

studien kan ge klinisk relevans. Till denna studie var det inte aktuellt med forskningsetiskt 

tillstånd då skolsköterskor inte ses som en utsatt grupp. Uppsatsförfattarna har ej planerat att 

publicera studien. 
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RESULTAT 

 
Resultatet utgår ifrån examensarbetets frågeområden: 

*Skolsköterskans upplevelse av arbetet med barn och unga som mår psykiskt dåligt. 

*Skolsköterskans upplevelse av det preventiva arbetet för barn och ungdomar som mår 

 psykiskt dåligt. 

*Skolsköterskans upplevelse av samarbetet med andra vårdgivare. 

 

Under varje frågeområde har resultatet sorterats i deskriptiva teman såsom informanterna 

uttryckt sina upplevelser. 

 

Skolsköterskans upplevelse av arbetet med barn och unga som mår psykiskt dåligt 

Viktigt arbete 

Det visade sig i intervjuerna att samtliga informanter (n=5) fann detta område mycket viktigt. 

Det tog en stor del av deras arbetstid. Flertalet informanter menade att det var väldigt givande 

att arbeta med barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt. Det upplevdes dock tungt att ta 

del av det som barnen berättade, men känslan av att möjligen kunna hjälpa var viktigare. 

 

 "Det är väldigt stimulerande att jobba med ska jag säga. Ibland är det tungt. 

 Ibland får man veta saker som man inte skulle vilja höra, så är det och ibland 

 känns det som att ååh, nu orkar jag inte mer, det kommer flera med väldigt 

 olika... och det kan bli väldigt tungt. Men i det stora hela är det oerhört 

 stimulerande" 

 

 "den psykiska hälsan, eller att barnen ska må bra i skolan det är ju det som det 

 ska leda till... att de ska kunna må bra i skolan, jaa, Det tycker jag det är det 

 som är det roliga får jag säga" 

  

 "jag tycker det är den viktigaste delen av mitt jobb att jobba med det, ..... sen är 

 det ju frustrerande om man inte har tid, men det är ändå så jag känner att... det 

 är den funktionen som jag ser det, som jag känner är den viktigaste och som jag 

 vill ha mer tid för" 
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Tidsbrist 

Tidsbristen var frustrerande. Flera av informanterna ville och ansåg att mer skulle kunna 

göras för att förebygga psykisk ohälsa. Dock förhindrade andra lagstadgade plikter dem att 

utföra arbetet på ett sätt de själva skulle finna mer tillfredsställande. Rutinprogrammet på låg- 

och mellanstadiet upplevdes som väldigt omfattande. Detta gjorde att antalet barn per 

skolsköterska upplevdes vara för många för att hinna med att även ha öppen mottagning. Alla 

använde sig av öppen mottagning men det var svårt att få vara ostörd vilket krävs för att få till 

en förtroendefull och stödjande dialog. 

 

 "Jag tror att man kan göra väldigt mycket faktiskt på den här nivån om man har 

 tiden och möjligheten att faktiskt lyssna på barna och prata med dem och så, 

 man kan stödja dem å allting behöver inte gå in till BUP". 

 

 "sen får man ju även dom barnen som mår riktigt dåligt och då är man ju 

 väldigt otillräcklig......både i kunskap och i tid....för då behövs det ju mycket tid 

 och den tiden finns ju inte" 

 

 "Jag tror jag skulle få många fler signaler, känna in eller hur jag ska säga, om 

 jag var på skolorna mycket mer tid. För som det ser ut idag så måste jag ju 

 bryta da´n för att gå till en annan skola......  Och att ha jättemånga och så kan 

 jag bara känna att nej men gud, det är nåt mera du vill säga här... men jag visar 

 med kroppsspråket att vi har den här kvarten...så då tänker jag att man måste 

 ha mer tid och ha öppen dörr... att kunna få komma in bara så där och få känna 

 in och..Det är mycket frustrerande, det är det". 

 

 "Barnen märker ju att du har ju ändå aldrig tid. Det lyser alltid rött på den där 

 lampan. Unga eller barn över huvudtaget är ju omedelbara och tonåringar, 

 alltså ringer det på dörren här och inte jag öppnar inom 15 sekunder så går ju 

 dom. Och de mår ju dåligt här och nu och inte på tisdag kl tre"  

 

 

Känslor av otillräcklighet 

Arbetet med psykisk ohälsa engagerar skolsköterskornas känslor på olika sätt. Det är viktigt 

att förmedla till barnen att de kan ta emot det de berättar. Några skolsköterskor har uttryckt att 
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arbetet är ensamt. Handledning i grupp upplevdes som ett betydelsefullt tillfälle att få hjälp 

och stöd i arbetet med barnen som mår psykiskt dåligt och därmed minska känslor av 

otillräcklighet. 
 

 "Sen att det är tungt emellanåt det är det ju. För det dom berättar och känner, 

 ja, det tar man ju åt sig. Så är det ju. Jag menar man kan ju känna att en del, så 

 här ska de inte behöva, få ha det... Men man får ju göra det bästa utifrån sin 

 egen horisont då" 

 

 "Det känns inte bra att jobba så här, nej det gör det inte. Det jag kan känna 

 ibland, när jag vet att jag måste åka, och så känner jag bara att guu det här 

 barnet skulle jag ha behövt suttit med mycket längre eller ja, man skulle ha 

 bestämt kanske i morgon igen....eller nästa dag eller så. Och det är ju helt 

 omöjligt, är det. För då får man ta nästa vecka och DÅ kan det va för sent. Då 

 har man tryckt undan det eller så där... så det är helt klart otillfredsställande!" 

 

 "Vi har ju handledning i grupp och det känner jag är  jätteviktigt. För mig alla 

 fall är det jätteviktigt att få komma till en grupp och  ventilera. För ibland är 

 det ju jättesvårt kan jag tycka, att tänka själv. Det är  absolut det svåraste 

 jobbet jag haft" 

 

Barnens företrädare 

Samtliga informanter upplever sig ha en roll som barnets företrädare i skolan. De ansåg det 

vara viktigt att föra barnets talan gentemot lärare, rektor, eventuellt andra vårdgivare och 

ibland även föräldrar. Några informanter uttryckte vikten av att skolsköterskan hade en 

neutral roll. Hon skall inte bedöma barnet utifrån dess prestationer såsom lärarna gör. 

 

 ".. Jag tar min roll som barnets advokat och så försöker jag lyfta fram barnets 

 situation och då kanske läraren måste backa på sina  pedagogiska krav eller 

 nånting .. att man försöker lyfta de svårigheter eller de behov som  ett barn har. 

 Där kan väl.. eller, man får ta sin del utav barnets värld alltså" 

 "Jag känner att som skolsköterska så är jag ju företrädare för barnet på nåt 

 sätt, här på skolan,  men tungt är det ju" 
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 "Ibland kan det vara skönt att jag inte är läraren, jag skall inte sätta betyg eller 

 nånting utan jag bara är här liksom...Ibland kan de vara stökiga i klassrummet, 

 men det ser ju inte jag. Så då behöver jag inte ha nån synpunkt på det utan jag 

 kan mer fråga hur tycker du..." 

 

Att skapa tillit 

Många skolsköterskor upplever att barn och ungdomar behöver skapa ett förtroende för den 

vuxne innan de öppnar sig och talar om hur de egentligen mår, och det tar tid att skapa. 

Många återkommer till skolsköterskan flera gånger med diverse småkrämpor, innan de känner 

att de kan anförtro sig om hur de mår. Detta förtroende upplevdes svårt att skapa om 

skolsköterskan inte har en öppen mottagning där det finns tid för spontana besök. 

 

 "Om man har en skolsköterska på skolan tre timmar i veckan eller tre timmar 

 var annan vecka då är man inte riktigt någon på skolan. Men har man en 

 skolsköterska som finns där varje dag så får man också en kontakt med barna." 

 

 "Särskilt barn i de lägre åldrarna upplever jag kommer för en himla massa 

 andra saker det kan vara någon liten plita här och var och de har gjort sig illa 

 och det gör ont här och där och så kommer de, de kanske kommer tio gånger för 

 att checka vem man är. Och sen så kommer det, det som de känner att de 

 verkligen skulle behöva prata om. På så vis tror jag att skolsköterskorna har en 

 jätteviktig funktion." 

 

 "Sen beror det ju på hur du själv möter barnen för barn är ju oerhört känsliga 

 för om den jag pratar med kan ta emot det här jobbiga, och känner barnen av 

 att neej, den här personen kan inte ta det då släpper de inte ut nåt heller.." 

 

 

Skolsköterskans upplevelse av det preventiva arbetet för barn och ungdomar som mår 

psykiskt dåligt 

Tillgänglighet 

Det preventiva arbetet ansåg alla informanter bestod i att finnas till hands, att lyssna, och ha 

förmågan att ta emot. Samtliga skolsköterskor upplevde att möjlighet till spontana besök för 

eleverna var viktigt. Flera informanter upplevde att mer kunskap i området behövs.Kuratorn 



 

17 
 

sågs som en viktig del i arbetet med psykisk ohälsa. De önskade att kuratorn skulle finnas i 

större utsträckning även i yngre åldrar (låg- och mellanstadiet). Negativt för det preventiva 

arbetet vad gäller psykisk ohälsa var tidsbrist genom att behöva dela sin arbetstid mellan olika 

skolor då detta skulle kunna förhindra barnen att söka stöd.Någon framförde även att 

skolsköterskans lokal borde vara lättillgänglig, välkomnande och inbjudande. Det upplevdes 

ha betydelse för barn och ungdomars trygghet vid besöket. Känslan av att inte bli störd vid 

besök hos skolsköterskan ansågs viktig av samtliga informanter.  

 

 "Det pratas ju mycket om det här om att ha livskunskap och sådana saker och 

 hur man ska jobba med det, men egentligen tror jag att det viktigaste är just att 

 finnas och att vara tillgänglig och då är det ju väldigt tråkigt om, ja vi har ju 

 fått nerdragningar i elevhälsovården....."  

 

 "Jag skulle vilja ha tid att gå ut mer i klass och prata om allt från rökning till 

 pubertet och ..ja kanske mera om livet och så. Ja framförallt att jag skulle kunna 

 ha mer öppet för att kunna ta emot mer samtal" 
 

 "Jag hade ju gärna sett att det fanns kuratorer på lägre åldrar också....." 
 

 "Jättemycket med färg och form och hur välkomnande det är (skolsköterskans 

 mottagning). Det skall vara tyst och lugnt och man skall kunna veta att här inne 

 stannar det här. Ingen skall kunna titta in på mig eller så" 
 

Betydelsen av preventiva metoder 

I samband med hälsobesök i bland annat årskurs 4 och 7, ställs frågor enligt ett särskilt 

formulär. Frågeformulären som användes vid hälsobesöken ansågs viktiga av alla 

skolsköterskor då de upplevde att flera elever fångades upp där det fanns tecken på risk för 

psykisk ohälsa. Skolsköterskorna var positiva till att nyttjas mer i det förebyggande arbetet. 

En önskan var bland annat att ha större möjlighet att arbeta preventivt ute i klasserna. 

Informanterna önskade även att det skulle finnas mer tid för stödjande samtal. Flera 

skolsköterskor upplevde att tid för öppen mottagning var det som de fick dra ned på när andra 

sysslor (till exempel vaccineringar) ökat i omfattning.  
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 "jag tycker det är ett bra redskap (hälsoformuläret) att jobba med sen skulle 

 man kanske vilja göra mer preventivt, vad vet jag inte riktigt men kanske att man 

 är ute mer i klasserna" 

 

"På vårterminen brukar jag ha tjej- och killgrupper. I 5:an och 6:an. Man 

pratar om pubertet. Och det känner jag är en förebyggande sak, man pratar om 

vad är det som händer i kroppen och ja och lite mer såna här saker som 

relationer och kompisar och det här med att bli osams och så. När vi sitter i 

mindre grupper är det ett annat klimat och man kan fråga lite frågor. Jag kan 

läsa ur lite böcker som tar upp lite frågor och så om ungdomar som skrivit ner 

sina funderingar". 

 

Betydelsen av samarbete inom skolan 

Skolsköterskorna upplevde samtliga att det görs en mängd insatser i skolan för dessa barn och 

att lärarna har en bra helhetssyn på barnen. Lärarnas observationer var viktiga för dem, och 

tryggheten med att veta att lärarna hör av sig om de upptäcker att någon elev verkar må dåligt.  

Någon önskade att det skulle finnas fler vuxna i skolan som ser och bekräftar barnen. En 

informant uttryckte även behovet av fler vuxna på högstadiet då kraven ökar markant jämfört 

med mellanstadiet. 

 

 "Samarbetet med lärarna är bra. Om de ser nån elev som...sen är de ju 

 jätteduktiga att sköta mycket själva. men larmar också när det kommer fram 

 olika saker när de känner... och det där är väl en balansgång som är personlig 

 också hur mycket man mäktar med, hur mycket känsla man har för det. Vad 

 ingår i uppdraget"  

 

 "Men det är en fördel å ha en lärare som ser eleverna hela dagarna då ser du 

 rätt så snart om det är nåt som har hänt och så, här (högstadiet) kan det ta lite 

 längre tid innan man får en vuxen.. just som man kanske har lite förtroende 

 för så .." 

  

 "Fler vuxna som ser och hör..och tar tag i det då förstås. Och där barnen 

 kan..jaa..låna ett öra. Ja, det här med rastvakter, att det funkar och lika då i de 

 här situationerna med omklädning. Det händer ju väldigt mycket kränkande där 
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 och DÄR börjar det ju ofta. Som kan leda förstås till att man, ja får en 

 skolfobi. Och mindre grupper då blir det ju automatiskt fler vuxna." 

 

 "De behöver ju en småskollärare på högstadiet med. De behöver nån som säger 

 "Godmorgon Kalle".. Det behöver de jättemycket, de är fortfarande jättesmå. 

 Ja, det är alledes för stort hopp från mellan- till högstadiet"  

 

Samarbete med föräldrar - En svår gränsdragning 

Informanterna upplevde att det var viktigt att ha ett fungerande samarbete med föräldrar för 

att ha möjlighet att hjälpa barnen på bästa sätt. De skolsköterskor som arbetade på högstadiet 

upplevde i högre grad en osäkerhet när de skulle kontakta föräldrarna. Det var en balansgång 

mellan att inte svika förtroendet gentemot ungdomen och när det var nödvändigt att kontakta 

föräldrar. 

  

 "Alltså man jobbar ju alltid på att ha en bra kontakt med föräldrarna, men när 

 de är på högstadiet så är de ändå så pass stora att de ibland säger att neej, du 

 får absolut inte säga nåt till mamma eller pappa....men börjar det bli så att jag 

 känner att det här är riktigt allvarligt, då måste jag ju säga till barnet att det 

 här är så allvarligt så det här måste jag prata med dina föräldrar om och det 

 här behöver ni hjälp med" 

 

 "Sen tycker jag att det är svårt, när ska jag kontakta föräldern, hur långt ska 

 man låta det gå liksom och när man är orolig och så här, det kan vara allt från 

 mat till annat .. det är.. jag tycker det är jättesvårt just för att man är rädd att 

 svika barnet om dom inte vill, jag menar det är inga problem om man får ringa 

 hem så här men när de absolut inte vill det...." 

 

Skolsköterskans upplevelse av samarbetet med andra vårdgivare 

Socialtjänstens sekretess försvårar samarbetet 

Samarbetet med Socialtjänsten upplevdes i stort vara bra, men flertalet informanter uttryckte 

att samarbetet försvårades på grund av Socialtjänstens starka sekretess. De flesta 

informanterna upplevde att det kunde ta lång tid innan barnet fick hjälp efter anmälan till 

Socialtjänsten. Anmälan upplevdes inte alltid leda till en förbättring för barnet.  

Skolsköterskorna var positiva till nätverksmöten där alla inblandade samtalar öppet om 
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barnet. I dessa möten kunde personal från skolan, föräldrar och socialtjänst delta. Dessa 

möten gav parterna samma bakgrund och information vilket ökade möjligheten för att på 

bästa sätt förstå och hjälpa barnen. För att få till ett bra samarbete mellan olika parter då de 

har olika sekretessregler är det viktigt med en bra föräldrakontakt då endast föräldrar kan häva 

dessa. 

 

 "När man anmäler till Soc då vet man i värsta fall ingenting vad det är som 

 händer, då kan det bli helt tyst. Alltså Soc hänvisar ju till sin sekretess så där får 

 man inte veta nånting." 

 

 "Man har ju barnet här i skolan och det är värst när barnet ger mig sitt 

 förtroende..och sen händer det ingenting, eller att det blir värre för barnet, då 

 har jag ju på nåt sätt förbrukat mitt förtroende hos barnet. Även om det inte är 

 jag som inte gör nåt så för barnet som kom med det här som dem berättar och 

 så händer det ingenting....det är faktiskt en jobbig bit"  

 

 "Om man har nätverksmöten med rektor, lärare, föräldrar och social-

 förvaltningen så sitter ju alla berörda där och så får vi höra samma saker, 

 så att vi har samma utgångspunkt, och jobbar på liknande sätt, det är 

 jättebra. Nackdelen är att det kan ta lång tid innan alla kan". 

 

Utebliven remisshantering försvårar samarbetet med BUP 

Samarbetet med BUP upplevdes svårt och det var inte ovanligt att de inte fick remissvar till 

skolan. Detta ledde till att de flesta bad föräldrarna själva kontakta BUP. Informanterna erfor 

ibland att föräldrar upplevde sig dåligt bemötta när de kontaktat BUP. Det kunde orsaka att de 

inte ville söka igen på BUP. Detta ledde i sin tur till att de återkom till skolsköterskan som 

kände att de saknade resurser både i tid och kunskap för att hjälpa dessa barn. Ett par 

informanter hade goda erfarenheter av BUP när föräldrar sökte hjälp, dock behövde en del 

föräldrar hjälp med hur de skulle presentera problemet.  

 

 "Men jag tycker att om skolläkaren skriver en remiss med en frågeställning då 

 borde de ju titta på den och beakta den också. För det är ju en professionell 

 person som har gjort en bedömning. Vi får liksom inget svar, det är 

 jättekonstigt." 
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 "Alltså det är ju en jättestor sak att kanske lyfta luren och ringa till BUP...för 

 det blir ju så också då att vi försöker få föräldrarna att ringa själv för att det 

 blir bättre än att vi skriver en remiss, det är ju så det har blivit då... och det är 

 ju väldigt olika hur föräldrar har möjlighet att tala för sig och berätta. Om de 

 då blir konstigt bemötta vill de ju inte gå tillbaks. Åh, då är de ju tillbaka till oss 

 igen och vi känner att vi har ju inte resurser att stötta, för jag menar då är det ju 

 inte på den nivån som man känner att de behöver.." 

 

"Hål i organisationen" 

Flera upplevde att barnen numer måste vara sämre än längre tillbaka för att få hjälp på BUP. 

Då barnen inte fick rätt hjälp kunde det skapa oro hos skolsköterskorna som inte upplever sig 

ha möjlighet att hjälpa barnen. De flesta informanter uttryckte en önskan om ett bättre 

samarbete med BUP. Några informanter uttryckte att det saknas en första linjes vård(mindre 

komplicerad vård som skulle kunna skötas i primärvård). Detta ledde till att flera barn  

hänvisades tillbaka till primärvården, som i sin tur hänvisade tillbaka till skolan på grund av 

bristande resurser. 

 

 "Det händer att jag har kontakt med en elev och så märker jag, nej  men nu..kan 

 inte jag ta det här ansvaret, då pratar jag med föräldrarna och säger att nu 

 tycker jag att ni måste ta kontakt med BUP eller att det blir akut. Och jag får 

 alltså peppa föräldrar att ringa..När man sen får höra att BUP sagt att ni 

 behöver inte komma nu... det är ju förfärligt." 

 

 "I stället för det här revirtänkandet, det där är inte vårat ansvar och det där är 

 inte vårat ansvar. Tänk om de i stället kunde säga att det här kan vi i från 

 skolan göra, det här kan vi från BUP göra och det här kan vi från Soc erbjuda 

 så skulle man ju kunna ha ett bra samarbete." 

 

 "Jag hoppas att samarbetet kan bli bättre, för vad jag förstår så pågår nu att 

 inom primärvården skall de ha en första linjen. Vårdcentralerna de hänvisar ju 

 till oss för att de har ju ingen annan...  Jag hoppas de nu får till en första linje, 

 för då blir det en avlastning för BUP och så blir det ju mer rätt nivå också" 
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Deskriptiv utsaga 

Innebörden av fenomenet skolsköterskans upplevelse av att arbeta med barn och ungdomar 

som mår psykiskt dåligt gav följande. Arbetet med barn och ungdomar som mår psykiskt 

dåligt var viktigt och stimulerande, men känslor av otillräcklighet upplevdes också. 

Handledning uppfattades ha stor betydelse. Tidsbristen upplevdes central i arbetet och 

samtliga informanter önskade att de kunde vara mer tillgängliga för barnen. Detta kändes 

viktigt för att skapa tillit i relationen. Skolsköterskorna såg sig som barnens företrädare och 

tog denna roll i samarbetet med föräldrar och inom skolan. Många skolsköterskor önskade att 

de skulle få mer tid att arbeta preventivt och upplevde att de skulle kunna bidra med mer än i 

dagsläget om tiden fanns. Samarbetet med andra vårdgivare upplevdes olika. Socialtjänstens 

starka sekretess upplevdes hindrande men nätverksträffar var ett sätt att komma runt det. Med 

BUP upplevde informanterna samarbetet trögt. Detta på grund av uteblivna remissvar samt 

via föräldrars upplevelse av att bli dåligt bemötta på BUP. Då kom barnen åter till 

skolsköterskan eftersom första linjens vård saknades. Skolsköterskorna ansåg att samarbetet 

kan förbättras.  
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DISKUSSION 
Resultatdiskussion 

Skolsköterskans upplevelse av arbetet med barn och unga som mår psykiskt dåligt 

Ett av de centrala fynden i denna studie var skolsköterskans upplevelse av tidsbrist. Denna 

tidsbrist tror uppsatsförfattarna kan bidra till skolsköterskans känsla av otillräcklighet. 

Skolsköterskor har även i andra studier rapporterat hög arbetsbelastning bland annat som 

hinder i arbetet (Wilson et al., 2007; Haddad et al., 2010; Pryjmachuk et al., 2010). Detta har 

fått uppsatsförfattarna att undra över barnens ställning i vården. Blir de bortprioriterade då de 

kan ses som en svag grupp i samhället utan autonomi? 

Skolsköterskor på låg- och mellanstadiet framhöll också behovet av kurator även för de yngre 

åldrarna. I skollagen 2010:800 står beskrivet att elever ska ha tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, kurator och psykolog, dock framgår inte i vilken utsträckning. Detta anser 

uppsatsförfattarna till denna studie vara en brist då eventuella nerdragningar kan göra att det 

finns en risk för att elever inte får tillgång till den vård de är berättigade till. Nationellt skiljer 

sig elevhälsovårdskostnaderna åt väldigt mycket (Kommun- och Landstingsdatabasen, 2010). 

Då barn och unga är beroende av vuxna för att söka vård anser uppsatsförfattarna att 

skolsköterskorna har en viktig roll i att hjälpa barnen till rätt vård. Skolsköterskorna såg sig 

som barnets företrädare i skolan. De upplevde att om barnen ska öppna sig och berätta om 

upplevda svårigheter behöver de kunna känna tillit. Därför behöver skolsköterskan finnas på 

plats i skolan kontinuerligt. En tillitsfull och förtroendefull relation tar tid att utveckla. Enligt 

en svensk studie var det viktigt för ungdomar att känna förtroende från skolsköterskan och att 

hon fanns tillgänglig och lyssnade. Det upplevdes viktigt med kontinuitet, att de fick möta 

samma person om behov att samtal uppstod mer än en gång (Tinnfält, 2008). När 

skolsköterskor tvingas dela sin tid mellan flera olika skolor försvåras detta. Möjligheten för 

eleverna att besöka skolsköterskan spontant upplever uppsatsförfattarna vara av största vikt då 

barn och ungdomar ofta är direkta. De vill ha hjälp här och nu. 

 

Skolsköterskans upplevelse av det preventiva arbetet för barn och ungdomar som mår 

psykiskt dåligt 

Samtliga skolsköterskor hade en önskan om att arbeta mer preventivt med barn och ungdomar 

som mår psykiskt dåligt. Tillgängligheten ansågs betydelsefull för det preventiva arbetet. 

Socialstyrelsen rekommenderar att varje skolsköterska skall ha öppen mottagning. Denna ska 

ej ses som ersättning för primärvårdens arbetsområde. Dock ser Socialstyrelsen den som en 
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viktig del i det generellt hälsofrämjande arbetet (Socialstyrelsen, 2004). Det är denna 

mottagning som de flesta informanter upplever får stå tillbaka då omfattningen av det 

obligatoriska rutinprogrammet har ökat. Detta gör att det är svårt att finna tid till stödjande 

samtal. Uppsatsförfattarna anser att skolsköterskorna har en bra position till att nyttjas i det 

förebyggande arbetet då de träffar alla barn. Det är viktigt att de finns tillgängliga på skolorna 

för att kunna skapa relationer till barnen. Deras uppgift är på intet sätt att ha terapeutiska 

samtal. Däremot har samtliga uttryckt ett behov av mer tid för stödjande samtal. Studier har 

visat att unga inte aktivt söker hjälp för psykiska problem. De underskattar behovet av hjälp 

och försöker hantera problemen på egen hand (Gulliver, Griffiths & Christensen, 2010). 

Skolsköterskorna kan upptäcka eventuell risk för psykisk ohälsa tidigt och hjälpa barn som 

behöver vård vidare.  

 

Informanterna ansåg att hälsoformuläret var bra att utgå ifrån vid hälsobesöken, flera 

upplevde att barnen som visade tecken på att må dåligt fångades upp via det. Socialstyrelsen 

har uttryckt att de obligatoriska hälsobesöken inom elevhälsan ska utformas så att arbetet med 

att i tid känna igen tecken på psykisk ohälsa underlättas. Genom att finnas tillgänglig för 

elever i deras vardagsmiljö samt för föräldrar och skolpersonal har skolsköterskan en central 

roll (Socialstyrelsen, 2009). Användandet av hälsoformuläret vid hälsobesöken tyder på att 

skolsköterskorna arbetar medvetet och strukturerat med hälsobesöken. Det är även positivt att 

samtliga upplever samarbetet bra med lärarna i skolan då uppsatsförfattarna tror det är viktigt 

för att fånga upp de barn som mår psykiskt dåligt.  Bra relationer med lärare och kamrater i 

skolan har visat sig vara viktigt för den psykiska hälsan (WHO, 2007; Lindberg et al.,  2006). 

Lärarna sågs som viktiga samarbetspartner för att upptäcka barn som mår psykiskt dåligt av 

samtliga informanter. Lärarna har en roll där de ser elever på nära håll under en längre tid och 

har möjlighet att upptäcka om någon ändrar beteende och verkar må dåligt. Enligt Olsson 

(1998) kan plötsliga förändringar i barn och ungdomars beteende kan vara ett tecken på 

psykisk ohälsa. Skolsköterskorna kontaktades ofta av lärarna när sådan misstanke förekom. 

Uppsatsförfattarna tror att skolsköterskan är viktig i sin roll för lärarna som rådgivande och 

stödjande, när barn mår dåligt. Någon informant uttryckte att det var viktigt för det preventiva 

arbetet med fler vuxna i skolan, både på låg- mellan och högstadiet. Detta för att minska 

risken för mobbning och kränkande behandling. Uppsatsförfattarna anser att det är av stor 

betydelse för det preventiva arbetet i skolan att det finns vuxna tillgängliga för eleverna i 

skolan, framförallt på raster. Barnen behöver någon som ser och som de kan vända sig till vid 

behov. Det har påvisats att elever känner sig otrygga på oövervakade platser som 
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omklädningsrum och på raster (SOU 2001:55). Studier har visat att barn som utsätts för 

kränkande behandling uppvisar ökad risk för psykisk ohälsa (WHO, 2007; Fekkes et al., 

2006). 

 

Skolsköterskans upplevelse av samarbetet med andra vårdgivare 

Samtliga informanter upplevde att det fanns svårigheter i samarbetet med andra vårdgivare. 

SKL har i en rapport skrivit att ett bättre samarbete mellan BUP, barnhälsovård, primärvård 

och skolhälsovård behöver utvecklas. Fördröjning av diagnos kan påverka prognosen på lång 

sikt. En hög tillgänglighet, snabb kontakt och en tydlig struktur i vårdkedjan behöver 

prioriteras (SKL, 2008). I nuläget finns ett hål i vårdorganisationen i den aktuella kommunen 

för de barn och ungdomar som behöver hjälp på en lägre nivå. Detta är olyckligt anser 

uppsatsförfattarna då tidig hjälp eventuellt kan förhindra att barnet utvecklar psykisk 

sjukdom. Psykisk ohälsa kan ha en tendens att återkomma fler gånger under livet hos den som 

en gång drabbats (Petersen et al., 2010).  

SKL uttrycker att samarbetet mellan kommun och landsting måste fungera väl, så att alla barn 

och ungdomar med behov av samhällets stöd i olika former kan få det snabbt, väl anpassat 

och på ett effektivt sätt. Det faktum att kommun och landsting har olika ansvarsområden får 

aldrig orsaka administrativa svårigheter eller problem för den enskilde. Utgångspunkten för 

insatser till barn som behöver särskilt stöd är att de i första hand ska få behoven tillgodosedda 

genom insatser i sin vardagsmiljö (SKL, 2008). Det är oroande anser uppsatsförfattarna om 

olika ansvariga parter (landsting och kommun) mer ser till vad de enligt lagen är skyldiga att 

minst erbjuda än att försöka samverka för barnets bästa. Då elevhälsan inte får respons på 

egna remisser till BUP känner de att kontakten måste tas av föräldrarna. Det finns en risk tror 

uppsatsförfattarna att vården sker på ojämlika villkor om föräldrar saknar förmåga att uttrycka 

sig på ett sätt som hörsammas av BUP. 

 

Metoddiskussion 

Trovärdighet 

En rad aspekter som berör studiens trovärdighet kan diskuteras. Uppsatsförfattarnas syfte med 

undersökningen var att ta reda på skolsköterskornas upplevelse av att arbeta med barn och 

ungdomar som mår psykiskt dåligt. Som datainsamlingsmetod valdes personliga intervjuer då 

detta lämpar sig väl när en grupps upplevelser av ett fenomen skall studeras (Kvale, 1997). 

Intentionen var att få en jämn spridning mellan låg- mellan- och högstadiet. Detta för att se 

om det fanns eventuella olikheter i skolsköterskornas upplevelse beroende på vilket stadium 
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hon arbetade på. Denna spridning var svår att uppnå då flera informanter tackade nej till 

deltagande på grund av tidsbrist och principen om frivillighet att delta beaktades. Det var även 

planerat att uppsatsförfattarna skulle intervjua fler informanter (cirka sju), detta kunde heller 

inte uppnås av samma skäl som ovan. Uppsatsförfattarna upplevde dock efter fyra intervjuer 

att informativ mättnad uppnåtts (Kvale, 1997). Därefter utfördes ytterligare en intervju för att 

säkerställa detta och uppsatsförfattarna lät sig då nöjas med antalet informanter. Samtliga 

intervjuer spelades in på band. 

 

Uppsatsförfattarna lyssnade igenom och transkriberade alla intervjuerna tillsammans för att 

båda skulle vara lika insatta i materialet när analysen ägde rum. Även detta stärker studiens 

trovärdighet (Polit & Beck, 2008). Utifrån studiens syfte anses analysmetoden adekvat. I 

skedet av analysen har uppsatsförfattarna försökt ställa sin förförståelse åt sidan, så kallad 

fenomenologisk reduktion (Kvale, 1997). Uppsatsförfattarnas avsikt har varit att återge 

informanternas upplevelser så som de visat sig i intervjuerna, detta har också upplevts vara 

den svåra delen av analysprocessen. Uppsatsförfattarna har upplevt att det har varit en fördel 

att vara två som kan hjälpas åt att kritiskt granska det insamlade materialet (Kvale, 1997).   

 

Rimlighet 

Bedömningen av studiens rimlighet är beroende av faktorer som samspelet mellan 

uppsatsförfattare och informanter samt förmågan att kritiskt granska det egna förfarandet 

(Polit & Beck, 2008; Kvale, 1997). Resultatet kan ha påverkats av bandinspelningen, då några 

informanter till en början möjligen kände sig obekväma i situationen. Uppsatsförfattarna 

upplevde dock att när intervjun fortskred så avtog denna "nervositet". Ljudupptaget var 

mycket gott och har således inte påverkat resultatet negativt. Intervjuerna ägde rum på 

informanternas arbetsplatser för att dessa skulle känna trygghet i intervjusituationen. I 

efterhand anser uppsatsförfattarna att det kanske varit bättre att intervjun ägt rum på en plats 

där skolsköterskans uppmärksamhet odelat hade varit på intervjun. Detta för att vid två 

intervjuer förekom störningar som kan ha avbrutit svaren (Kvale, 1997). Dock upplevde 

uppsatsförfattarna att det skulle kunna ha lett till att fler tackat nej på grund av tidsbrist om 

annan plats för intervjun föreslagits.  

 

Uppsatsförfattarna valde att dela upp intervjuandet mellan varandra. Detta för att båda 

uppsatsförfattarna skulle få inblick i intervjusituationen och dra lärdom av detta. Resultatet 

kan ha påverkats då två personer skiljer sig åt och alltså kan ha fått olika svar beroende på 
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vem som intervjuat. En intervju kan dock aldrig bli den andra lik då den bygger på ett samspel 

mellan intervjuaren och informanten (Kvale, 1997). Båda uppsatsförfattarna ansåg sig vara 

väl insatta i studiens syfte och frågeställning och övade intervjuteknik inför intervjuerna. 

Detta upplevdes vara till fördel inför mötet med informanterna. 

 

Uppsatsförfattarna hade för avsikt att använda sig av öppna frågor för att få så uttömmande 

svar som möjligt. En intervjuguide (bilaga 2) användes också som stöd för att hålla kvar fokus 

på ämnet. Informanterna svarade i olika omfattning på frågorna. En del svarade uttömmande 

medan andra svarade mer kortfattat (Kvale, 1997). Detta kan också ha påverkat resultatet. 

Uppsatsförfattarna försökte i dessa lägen genom olika tekniker få informanterna att uttrycka 

sig ytterligare. Det kunde vara till exempel genom sammanfattning och återkoppling av det 

informanten uttalat.  

 

Överförbarhet 

Det kan naturligtvis diskuteras huruvida studiens resultat är överförbart till ett annat 

sammanhang (Polit & Beck, 2008). Elevhälsans utformning och resurser skiljer sig åt i olika 

kommuner. Det kan vara svårt att veta om samma resultat skulle uppnås om en liknande 

intervjustudie skulle göras på skolsköterskor i en annan kommun. Dock kan vi utifrån SKL:s 

rapport från 2008 uttyda att skolsköterskornas upplevelse av samarbetet mellan kommun och 

landsting på intet sätt är unikt i Sverige vad gäller barn och ungdomar som mår psykiskt 

dåligt. Nationella och internationella studier har styrkt att skolsköterskor upplever brister i 

samarbetet mellan olika vårdgivare kring barn och unga som mår psykiskt dåligt. Dessa 

studier påvisar även att skolsköterskorna upplever en hög arbetsbelastning överlag (Wilson et 

al., 2007; Haddad et al., 2010; Pryjmachuk et al., 2010; SKL, 2008). 

 

Konklusion 

Det framkom i studien att samtliga skolsköterskor har barnets bästa i fokus. Arbetet med barn 

och unga upptog mycket tid, tid som många upplever att de inte har. Tidsbristen var central 

och förhindrade skolsköterskorna att utföra arbetet med barn och ungdomar som mår psykiskt 

dåligt på ett sätt de fann tillfredsställande. Engagemanget för dessa barn och unga var stort 

och samtliga såg detta som den viktigaste delen av sitt arbete. Samarbetet upplevdes 

skiftande. Samtliga informanter var dock överens om att det kan förbättras. Resultatet talar för 

att skolsköterskorna upplever att det skulle kunna göras mer för att förebygga psykisk ohälsa 

hos barn och ungdomar men deras begränsade resurser hindrar dem. 
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Projektets kliniska betydelse 

Studieresultatet kan öka förståelsen för omvårdnaden av barn och ungdomar som mår 

psykiskt dåligt genom att beskriva skolsköterskornas upplevelse av att arbeta med dessa barn. 

Studien har även visat hur skolsköterskor kan uppleva samarbetet mellan elevhälsan och 

övriga vårdgivare när det gäller barn och ungdomar i åldern 6-15 år som mår psykiskt dåligt. 

Upplevelserna av att arbeta med denna problematik kan leda till ett förbättringsarbete och en 

medvetenhet som gynnar skolbarnen. 

 

Förslag till vidare forskning 

Det kan vara av intresse att utöka denna studie till att även innefatta andra vårdgivare för att 

undersöka även deras upplevelser av samarbetet. Detta skulle kunna göras via intervjuer i 

fokusgrupper där skolsköterskor, Socialtjänst, BUP och önskvärt, även primärvården deltar 

för att undersöka hur de olika verksamheterna upplever samarbetet och vad de kan bidra med. 

Det kan vara bra att även ha en fokusgrupp där de olika verksamhetscheferna är involverade. 

På sikt skulle det kanske kunna leda till en bättre förståelse för varandras olika verksamheter 

och i förlängningen ett förbättrat samarbete dem emellan.  
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BILAGA 1 

 

Information om en kvalitativ studie om skolsköterskors upplevelser av att 
arbeta med barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Syftet med denna studie är att beskriva skolsköterskans upplevelse av att arbeta med barn och 
ungdomar som mår psykiskt dåligt. 
 
Under 1990-talet har trenden gått mot  att psykisk ohälsa i yngre åldrar ökat. En oroväckande 
utveckling är att trots friskare och bättre fysisk hälsa så rapporteras det om ökande psykisk 
ohälsa hos barn och ungdom. Psykisk ohälsa visar sig många gånger i tidiga år. Vanligaste 
symtomen är huvudvärk, magont, dåligt självförtroende, aggressivitet och ängslan.  
Studieresultatet från vår studie kan förhoppningsvis öka förståelsen för omvårdnaden av barn 
och ungdomars psykiska hälsa genom att lyfta fram och beskriva skolsköterskors nuvarande 
arbetssätt och upplevelser av att arbeta med dessa barn. 
 
Undersökningsgruppen kommer att bestå av cirka 7 skolsköterskor i kommunen som väljs ut 
efter vissa inklusionskriterier. Skolsköterskorna kommer att få information om studien via 
brev för att sedan kontaktas på telefon för att höra om intresse av att delta finns. 
 
Studien kommer att genomföras med hjälp av personliga intervjuer utifrån tre frågeområden 
som rör upplevelsen av arbetet med barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt. Intervjun 
kommer att genomföras av en av oss på skolsköterskans arbetsplats eller annan lämplig plats 
och beräknas ta cirka 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in på band för att senare 
transkriberas. Allt inspelat material kommer att raderas när uppsatsen slutförts. Materialet 
kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att data kommer att presenteras så att 
ingen enskild person kan identifieras varken till plats eller person. Ditt deltagande i studien är 
helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Studien 
kommer att presenteras i form av ett examensarbete på magisternivå vid Högskolan Dalarna i 
specialistutbildningen till distriktssköterska. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Anna Sandström   Annica Lundgren 
v09ansan@du.se   v03annlu@du.se 
Tel: 073-656 17 91   Tel: 070-245 20 42 
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BILAGA 2 

 

Intervjuguide 
 

Inledning: 

Kort presentation av författaren. 

Information om syftet med studien. 

Information om att intervjun utgår från tre stora öppna frågor där vi eventuellt kommer be 

dem att utveckla ytterligare. 

Det finns inget rätt och fel, all information är av intresse. 

Användandet av bandspelaren. 

Upplysning om att de får avbryta intervjun om de önskar. 

Information om att allt material hanteras konfidentiellt. 

Hur lång tid i yrket? 

Vilka åldrar arbetar hon mot? 

 

Frågeområden 

Hur skolsköterskan upplever arbetet med barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt. 
Hur skolsköterskan upplever det preventiva arbetet för dessa barn och ungdomar. 

Hur skolsköterskan upplever samarbetet med andra vårdgivare. 

 

Exempel på fördjupningsfrågor som kan användas: 

Kan du säga något mer om det? 

Hur kände du då? 

Hur upplevde du det? 

Hur tänker du då? 

 


