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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga och brister i skolan och skolmiljön har 

visat sig vara bidragande faktorer som påverkar ökningen. Skolsköterskan ska arbeta 

förebyggande och träffa alla barn kontinuerligt på hälsoundersökningar. Det innebär att 

skolsköterskan har en nyckelroll i att identifiera och stödja barn med psykisk ohälsa.  

 

Syfte: Belysa skolsköterskans förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos skolbarn 6–12 år. 

 

Metod: Systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Studien innefattade 13 artiklar 

som analyserats enligt Polit och Beck. 

 

Resultat: Resultatet visade att skolsköterskan kan arbeta förebyggande genom att använda 

screeningsverktyg samt genom kommunikation och tillgänglighet. Ett hinder för arbetet med 

psykisk ohälsa var lågt självförtroende och önskan om mer utbildning och kunskap. 

Samarbete med skolpersonal samt andra vårdinstanser var en viktig faktor för det 

förebyggande arbetet och samarbetet ansågs kunna förbättras.  

 

Slutsats: För att hjälpa skolsköterskan i sin yrkesroll och det förebyggande arbete med 

psykisk ohälsa ses kommunikation, ökat samarbete, mer kunskap och utbildning som viktiga 

faktorer att förbättra. 

 

 

 

 

Nyckelord: Förebyggande arbete, Kommunikation, Psykisk ohälsa, Skolsköterska  

  



 

Abstract  
 

Background: Mental disorders increases among children and young people and shortcomings 

in the school and the school environment have proved to be contributing factors that affect the 

increase. The school nurse should work preventively and meet all children continuously at 

health examinations. This means that the school nurse has a key role in identifying and 

supporting children with mental disorders. 

 

Purpose: To illuminate the school nurse’s preventive work with mental disorders in school 

children 6–12 years old.  

 

Method: Systematic literature study with descriptive design. The study included 13 articles 

that were analyzed according to Polit and Beck. 

 

Results: The result showed that the school nurse can work preventively by using screening 

tools, as well as through communication and accessibility. An obstacle to the work with 

mental disorders was low self-confidence and the desire for more education and knowledge. 

Cooperation with school staff and other healthcare institutions was an important factor for the 

preventive work and the cooperation was considered to be improved. 

 

Conclusion: To help the school nurse in his or her professional role and the preventive work 

on mental disorders, communication, increased collaboration, more knowledge and education 

are seen as important factors to improve. 
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1. Bakgrund 

 

1.1 Elevhälsans medicinska insats, EMI 
Elevhälsans medicinska insats [EMI], tidigare benämnt skolhälsovård, tar vid när ett barn  

börjar skolan (Svensk sjuksköterskeförening 2016). EMI innefattar psykosociala, psykologiska, 

specialpedagogiska samt medicinska insatser och består av skolsköterska, skolläkare, kurator 

och psykolog (Socialstyrelsen 2016). Alla barn från förskoleklass upp till gymnasiet ska 

erbjudas EMI. Uppgiften för EMI är att följa barns utveckling och stärka barns tilltro till sin 

egen förmåga. Målet är att arbeta förebyggande för att förhindra uppkomsten av sjukdomar, 

skador samt fysiska, psykiska och sociala problem. Socialstyrelsen (2016) beskriver att skolan 

är en viktig plats för främjande av god psykisk hälsa samt förebyggande av ohälsa. Ett centralt 

område för EMI är sambandet mellan lärande och psykisk hälsa. Den psykiska hälsan har en 

stor relevans för prestationen i skolan, välbefinnandet och möjligheten till att fungera i 

skolmiljön, vilket i sin tur är viktigt för barns lärande och trygghet. Skollagen säger att alla barn 

har rätt till utbildning i en miljö som främjar fysisk, psykisk och social hälsa (Svensk 

Författningssamling [SFS] 2010:800). Det finns en koppling mellan skolsköterskans 

tillgänglighet och barns skolprestation och välbefinnande (Guttu et al. 2004; Telljohann et al. 

2004). Skollagen säger att EMI främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande, därför 

erbjuds alla barn tre hälsobesök under skoltiden. Ett hälsobesök omfattar en allmän 

hälsokontroll och mellan hälsobesöken ska barnen även erbjudas syn- och hörselkontroll samt 

andra hälsokontroller utifrån behov (SFS 2010:800). Många skolsköterskor anser att 

hälsokontrollerna är det viktigaste tillfället för att få kontakt med barnen (Borup 2002).  

 

1.2 Skolsköterskans profession 

För att arbeta som skolsköterska behövs specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 

hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller distriktssköterska. En skolsköterska ska besitta 

sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökningar och vaccinationsverksamhet 

(SFS 1993:100) och vaccinationer ska erbjudas i enlighet med barnvaccinationsprogrammet 

(Folkhälsomyndigheten 2016). Skolsköterskan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

vilket omfattar förebyggande av den psykiska ohälsan och främjande av den fysiska hälsan. Det 

kan innebära att planera förebyggande arbete och minska riskfaktorer med utgångspunkt i vilka 

faktorer som kan leda till ohälsa (SFS 2010:800; Socialstyrelsen 2016). Insatser förutsätts utgå 

från ett förhållningssätt med tyngdpunkt i jämlikhet, delaktighet och dialog i mötet med barnet 

(Svensk sjuksköterskeförening 2008; Svensk sjuksköterskeförening 2010). Skolsköterskan 

förväntas ha förmågan att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder som 

krävs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan (SFS 1993:100). Hälsosamtalen 

ingår i det förebyggande arbetet och utmaningen med hälsosamtalen är att kunna individanpassa 

utifrån barnets behov och önskemål (Golsäter 2012). Några av problemområdena hos barn med 

psykisk ohälsa som skolsköterskan kan möta är depression, ångest, ätstörning,  

substansanvändning och självskadebeteende (Bains & Diallo 2016; Paulus et al. 2016). 

Skolsköterskan har en nyckelroll i att identifiera psykisk ohälsa och stödja barn med psykisk 

ohälsa (Bains & Diallo 2016; Clausson et al. 2015; Garmy et al. 2015).  

 

1.3 Psykisk ohälsa 

Folkhälsomyndigheten (2018a) och Socialstyrelsen (2017) definierar begreppet psykisk ohälsa 

som ”en samlad beteckning för både mindre allvarliga psykiska besvär såsom oro och 

nedstämdhet samt mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos”.  

Psykisk ohälsa är psykiska symtom som är vanligt förekommande och som verkar negativt på 

individens mående samt ökar risken för psykisk sjukdom. Att ha psykisk ohälsa innebär att 
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välbefinnandet är nedsatt i samband med en psykisk obalans eller vid symtom som ångest 

(Folkhälsomyndigheten 2018b). Psykisk ohälsa definieras av ungdomar som känslomässiga 

upplevelser som kopplas samman med känslor av lågt självförtroende, stress och nedstämdhet. 

Barn kopplar psykisk ohälsa med mobbning, kamratskap samt känslan av att vara accepterad 

och omtyckt (Johansson et al. 2007). I vissa fall kan psykisk ohälsa bero på medfödd sårbarhet, 

tidiga relationsstörningar eller traumatiska erfarenheter, men enligt Åslund et al. (2007) finns 

det inte alltid en förklaring. Vidare förklarar Ringbäck och Rosèn (2005) att tecken på att barn 

upplever psykisk ohälsa kan vara magsmärta, irritation, sömnproblem, aggressivitet, 

koncentrationssvårigheter samt regelbunden huvudvärk. Ytterligare tecken på psykisk ohälsa 

kan vara negativa beteenden såsom låg skolnärvaro, mobbning, ätstörningsproblem samt 

snatteri. 

 

I Sverige rapporterar allt fler barn och unga att de upplever psykisk ohälsa och globalt är det 

10–20 procent som rapporterar att de upplever psykisk ohälsa, vilket tyder på att det är ett 

globalt hälsoproblem (Skundberg‐Kletthagen & Moen-Larsen 2017). Ökningen av psykisk 

ohälsa bland barn och unga (Bor et al. 2014; Collishaw 2015; WHO 2017) har blivit en viktig 

del i skolsköterskans arbete (Garmy et al. 2015). Folkhälsomyndigheten (2018a) har undersökt 

varför den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige sedan 1985. Rapporten utgår 

utifrån fyra områden gällande vilka faktorer som kan påverkat ökningen av den psykiska 

ohälsan. Områdena var faktorer inom familjen, familjens socioekonomiska förutsättningar, 

faktorer inom skola och lärande samt övergripande samhällsfaktorer. Rapportens slutsats visade 

att en ökad medvetenhet om förändringarna på arbetsmarknaden som medförde ytterligare krav 

samt brister i skolan bidrog till ökningen (Folkhälsomyndigheten 2018a). Enligt Barnens rätt i 

samhället ([BRIS] 2018) ser allt fler forskare kopplingen mellan skolstress och ökad psykisk 

ohälsa. Samtidigt som skolstressen ökar sjunker skolprestationen vilket kan innebära att skolan 

som helhet inte fungerar. Måendet under uppväxten har stor betydelse för framtida hälsa 

(Petersen 2008). Psykiska besvär tidigt i livet kan ge omedelbara konsekvenser såsom sämre 

skolresultat men också konsekvenser senare i livet i form av psykisk sjukdom, problem med 

försörjning, ökad risk för självmordsförsök och problem med familjebildning 

(Folkhälsomyndigheten (2018b). BRIS trycker på vikten av att alla barn ska få den hjälp de 

behöver för att lyckas, exempelvis att klara av uppgifter och följa med i undervisningen. Om 

ett barn inte får hjälp och får uppleva misslyckande gång på gång, ökar risken att barnet själv 

börjar känna sig misslyckad som i sin tur kan leda till oro för att lyckas med kommande 

utmaningar (BRIS 2018).  

 

1.4 Problemformulering  

Psykisk ohälsa fortsätter öka bland barn och det finns evidens för att skolmiljön har en stor 

inverkan på barns psykiska hälsa. Stödet från skolpersonal och elevhälsan är bristfälliga och 

ytterligare resurser behövs (Folkhälsomyndigheten 2018b). Skolmiljön är en av de mest 

bidragande faktorerna till att den psykiska ohälsan ökar. Det framlägger bevis för vikten av att 

skolsköterskan har kunskap och verktyg som behövs för att kunna arbeta förebyggande och 

stödja barn i en otillräcklig skolmiljö. En systematisk litteraturstudie kan generera i ett resultat 

gällande vad som redan är bra och vad som är dåligt och vad som efterfrågas av skolsköterskor. 

Resultatet kan generera i betydelsefull information och kunskap som kan hjälpa skolsköterskan 

i sin yrkesroll.  

2. Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att belysa skolsköterskans förebyggande arbete med psykisk 

ohälsa hos skolbarn 6–12 år. 
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3. Metod 
 

3.1 Design 

Metoden är en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design som utgår från Polit och Becks 

(2017) flödesschema. De nio stegen i flödesschemat presenteras i Figur 1 vilken är fritt översatt 

från engelska till svenska. 

Figur 1. Polit och Becks (2017) flödesschema 

 

3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen för litteraturstudien utfördes genom sökningar i databaserna CINAHL och 

PubMed. Valet av databaser utgick från att kunna identifiera relevant omvårdnadslitteratur som 

kunde svara på litteraturstudiens syfte. Innan sökningen användes Svensk MeSH för att få fram 

relevanta sökord. Sökorden användes sedan i CINAHL och PubMed för att finna CINAHL 

Headings och PubMed MeSH termer. De sökord som användes i CINAHL och PubMed 

redovisas i Tabell 1. Sökord med plustecken bakom innebär explode och beskrivs som att alla 

undertermer till den valda termen inkluderas i sökningen (CINAHL 2018). Explode användes 

till de sökord där funktionen kunde tillämpas. Sökord med en trunkering bakom innebär att alla 

ändelser av ordet inkluderas i sökningen. I Bilaga 1 redovisas sökningarna från CINAHL och 

PubMed. Sökningarna genomfördes först som enskilda sökningar där varje sökord söktes 

separat. För att sedan kombinera sökorden med synonymer användes booleska operatorn OR 

och därefter kombinerades de olika begreppen ytterligare med booleska operatorn AND vilket 

bildade sökordskombinationerna. Sökordskombinationer gjordes för att begränsa sökningarna 

och på så vis få fram vetenskapliga artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte. Vid 

sökordskombinationerna inkluderades begränsningarna vilka var att artiklarna inte skulle vara 

äldre än 10 år, artiklarna skulle vara peer reviewed, skrivna på svenska eller engelska och 

barnen skulle vara mellan 6–12 år. 
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Tabell 1. - Sökord från inkluderade databaser     

Sökord CINAHL PubMed 

Skolsköterska (MH “School Health Nursing”) 

(MH “School Health Services+”) 

School Nurs* 

[MeSH] “School Nursing” 

School Nurs* 

Psykisk ohälsa (MH “Mental Disorders+”) [MeSH] “Mental Disorders” 

Förebyggande/ 

Hälsofrämjande 

insatser 

(MH “Preventive Health Care+”) 

Prevent* 

[MeSH] “Preventive Health Services” 

[SubHeading] “Prevention and Control 

 

3.3 Urval  

Inklusionskriterier för litteraturstudien var att artiklarna skulle handla om skolsköterskans 

förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos skolbarn. Artiklarna skulle vara etiskt godkända. 

Urvalsprocessen har utförts stegvis enligt Polit och Becks flödesschema (Polit & Beck 2017). 

Till urval 1 läste båda författarna titlarna på 716 artiklar. Åtta av artiklarna var externa 

dubbletter vilket innebär att artiklarna fanns i båda databaserna.  Artiklar som inte uppfyllde 

kriterierna exkluderades. Till urval 2 läste författarna 151 abstrakt. Artiklar som inte hade något 

abstrakt och inte svarade på litteraturstudiens syfte exkluderades. Artiklarna som exkluderades 

handlade bland annat om astma hos skolbarn, missbruk, neuropsykiatriska diagnoser och 

artiklar där skolsköterskans roll inte var inkluderad. Till urval 3 läste författarna 60 artiklar 

noggrant i sin helhet. Åtta artiklar som författarna bedömde tillföra relevant information 

relaterat till litteraturstudiens syfte valdes till resultatet. Manuella sökningar gjordes därefter i 

form av reference tracking vilket ledde till att sex artiklar identifierades. För att granska 

artiklarna började författarna om på steg 3 enligt Polit och Beck (2017) flödesschema. Totalt 

inkluderades sammanlagt 14 artiklar till kvalitetsvärderingen, se sökmatris Bilaga 1. Artiklar 

som är funna genom reference tracking presenteras inte i sökmatrisen. Ett flödesdiagram kan 

ses över urvalsprocessen i Figur 2.  

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 2. Flödesdiagram som presenterar stegen i urvalsprocessen samt antal artiklar som 

valdes ut vid varje steg. 
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3.4 Kvalitetsvärdering 

I steg 7 i Polit och Becks (2017) flödesschema ska artiklarna granskas utifrån två olika 

granskningsmallar. Granskningsmallarna är utformade enligt Polit och Beck, vilka skiljer sig 

beroende på om studierna hade kvalitativ eller kvantitativ design. Genom att granska artiklarna 

påvisas dess styrka och kvalitet. Artikelgranskning utfördes med hjälp av att besvara olika 

frågor om artikeln. Artiklar som erhöll hög eller medelhög kvalitet inkluderades. En artikel 

erhöll låg kvalitet och exkluderas. Tretton artiklar ligger till grund för litteraturstudiens resultat 

varav nio artiklar hade kvantitativ design, tre kvalitativ design och en artikel mixad metod. 

Artiklar som erhöll hög eller medelhög kvalitet lästes därefter flera gånger av författarna med 

fokus på resultatet. Kvalitetsvärderingen redovisas i Bilaga 2.  

 

3.5 Analys  

Steg 8 och 9 i Polit och Becks (2017) flödesschema innebär analysering av artiklarna. Samtliga 

13 artiklar granskades och översattes noggrant av båda författarna. Nästa steg innebar att 

samordna information då fokus låg på att studera likheter och olikheter i artiklarnas resultat. 

Artiklarnas resultat jämfördes noggrant med varandra och därefter utformades fyra huvudteman 

utifrån texternas innehåll. Huvudtemana var kommunikation, identifiering av psykisk ohälsa, 

arbete för en tryggare skolmiljö samt skolsköterskans perspektiv på förebyggande arbete. 

Därefter bildades sju underteman vilka var screeningverktyg, tillgänglighet, hälsofrämjande 

arbete, samarbete, inställningen till barn med psykisk ohälsa, hinder för att arbeta med psykisk 

ohälsa samt kunskap och utbildning. För tydligare överblick av temana se Figur 3. Relevant 

data från artiklarnas resultat sammanställdes i ovannämnda teman, vilket sedan utgjorde 

underlag för litteraturstudiens resultat. En artikelmatris gjordes över samtliga artiklar, se Bilaga 

3.  

 

3.6 Etiska överväganden  

Vid litteraturstudier är det ett krav att etiska överväganden görs gällande urval och presentation 

av resultat (Polit & Beck 2017), men det finns även etiska överväganden genom hela 

forskningsarbetet från början till slut (Kjellström 2018). Omvårdnadsforskning ska utgå från de 

etiska principerna om att göra gott, autonomiprincipen, rättviseprincipen samt inte skada 

principen (Codex 2018). God etik är en viktig aspekt i all vetenskaplig forskning (Polit och 

Beck 2017). Det är forskarens ansvar att se till att forskningen är av god kvalitet och god etisk 

hållning. Författarna till litteraturstudien är medvetna om det forskningsetiska ansvar som råder 

under arbetets gång. Det innebär att presentera alla steg i litteraturstudien, välja artiklar utifrån 

syftet för att erhålla korrekt resultat samt redovisa allt resultat. Artiklarna i litteraturstudiens 

resultat har kontrollerats för att säkerställa att artiklarna är etisk godkända. De vetenskapliga 

artiklarna som utgjorde litteraturstudiens resultat var skrivna på engelska vilket medförde risk 

för feltolkning vid översättning. För att undvika feltolkningar har författarna först läst artiklarna 

var för sig och sedan jämfört deras tolkningar. Ett svenskt-engelskt lexikon har använts som 

hjälp för korrekt översättning.  
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4. Resultat 
Litteraturstudiens resultat baserades på 13 vetenskapliga artiklar av kvalitativ och kvantitativ 

design. Artiklarna bedömdes svara på studiens syfte som var att belysa skolsköterskans 

förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos skolbarn i åldern 6–12. Efter granskning av de 

vetenskapliga artiklarna identifierades fyra huvudteman med sju underteman vilka presenteras 

i figur 3. 

 

Figur 3. Presentation av huvudtemat och underteman 

 

4.1. Kommunikation 

Kommunikationen var viktig för skolsköterskorna och genom att bara lyssna på barnen så 

kunde de identifiera psykisk ohälsa (Jönsson et al. 2017; Pryjmachuk et al. 2011). 

Skolsköterskans rum kan ses som en oas dit barn kan gå och samtala enskilt om sin hälsa 

(Jönsson et al. 2017), men ibland bara för att få någons uppmärksamhet. Det fanns däremot 

missnöje angående arbetsrummen hos skolsköterskorna då rummen kunde vara gömda eller 

olämpliga för att föra samtal i (Pryjmachuk et al. 2011). Hälsosamtal sågs som ett verktyg där 

de tillsammans med barnen diskuterade känsliga uppgifter såsom mobbning och trivsel i skolan 

samt livsstilsfrågor såsom mat, sömn och fysisk aktivitet. Nyckeln till ett framgångsrikt 

hälsosamtal var en god relation till barnet. Det beskrevs som utmanande att hitta en ingång till 

hälsosamtalet och det gällde att inte vara för påträngande då det kunde riskera möjligheten till 

en god relation och då det förebyggande arbetet. Att anklaga, föreläsa, vara respektlös eller 

komma med för många tips var ytterligare exempel på hur relationen kunde påverkas negativt 

vid hälsosamtalet. (Holmström et al. 2013).  
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4.2 Identifiering av psykisk ohälsa  

Flera studier visade att psykisk ohälsa kunde identifieras på olika sätt exempelvis genom att 

eleven själv tog kontakt med skolsköterskan vid spontana besök. Andra sätt var vid de 

kontinuerliga hälsoundersökningarna, med hjälp av olika screeningverktyg samt genom 

observation. 

 

Tillgänglighet 

Genom att finnas tillgänglig som skolsköterska kunde en förtroendefull relation byggas till barn 

som medför tillgång till barns vardagliga liv. Genom det kunde psykisk ohälsa identifieras och 

barns olika behov uppmärksammas (Pryjmachuk et al. 2011). Många besök hos skolsköterskan 

kunde vara tecken på att barn upplever psykisk ohälsa (Nelson et al. 2013). Flickor sökte sig 

oftast till skolsköterskan för besvär gällande upprepad huvudvärk, magsmärta inklusive 

menssmärta samt sociala problem med familj och vänner medan pojkar frågade om sår och 

sportskador (Ellertsson et al. 2017).  I en studie av Doi et al. (2018) testades drop-in tiderna tas 

bort. Barnen skulle istället gå via klassläraren för att komma i kontakt med skolsköterskan. 

Skolsköterskorna ansåg att det kunde bli ett potentiellt hinder för vissa skolbarn då de tidigare 

bara kunde titta in konfidentiellt.  

 
“Nu är det inte en konfidentiell tjänst eftersom barnet måste gå till klassläraren och vad som händer  

är att de kan gå dit och säga att jag skulle vilja se skolsköterskan när hon är inne,  

och då kan klassläraren säga – åh vad är fel, kan jag hjälpa dig. Det betyder att du 

 tar bort något från den tjänsten eftersom den inte är tillgänglig som en konfidentiell tjänst”   

 

Genom att erbjuda tid och konfidentiella samtal kan skolsköterskan göra skillnad för barn med 

psykisk ohälsa (Jönsson et al. 2017). I en studie framkom det att 38,2% av barnen upplevde 

psykisk ohälsa vilket baserades på kontinuerliga hälsobesök, spontana samtal, skolfrånvaro, 

skolprestation, neuropsykiatriska sjukdomar och vid föräldramedverkan (Ellertsson et al. 

2017). En viktig faktor var att vara flexibelt tillgängliga för att kunna arbeta med psykisk ohälsa. 

Relationen mellan skolsköterskor och skolbarn är grundläggande för det förebyggande arbetet 

med psykisk ohälsa. Det var viktigt att skapa en relation byggd på förtroende och respekt med 

tanke på att barnen ska kunna känna tillit till skolsköterskan för att kunna diskutera deras vardag 

(Holmström et al. 2013).  

 

Screeningverktyg 

Med hjälp av screeningverktygen Child Social Behavior Scale och The Emotion Questionnaire 

undersöktes barns psykiska ohälsa relaterat till aggression, det sociala beteendet och trivseln i 

skolan. Exempelvis visade Nelson et al. (2013) resultat att pojkar var mer aggressiva än flickor 

och att pojkar rapporterades ha en lägre sympati och empati än flickor. Det fanns en koppling 

mellan att ha en hög aggressionsnivå och en låg sympatisk och empatisk nivå (Nelson et al. 

2013). Med hjälp av screeningverktyget The Health Dialogue Questionnaire kunde 

skolsköterskan både identifiera barn som visade tidiga tecken på psykisk ohälsa och barn som 

redan upplevde psykisk ohälsa. Verktyget fokuserade på frågor om barns ångest, depression, 

upplevelse av tröst, trivsel och mobbning i skolan (Holmström et al. 2012a). Genom att använda 

screeningverktyget framkom det även att mobbning var vanligare hos pojkar medan flickor 

oftare upplevde upprepade tillfällen av huvudvärk. Screeningverktygen PHQ-9 och The 5-item 

SCARED användes för att identifiera psykisk ohälsa och vid misstanke om psykisk ohälsa hos 

barn. Verktygen användes i en studie där det framgick att 57 av 182 barn uppvisade tecken på 

psykisk ohälsa i form av depression och ångest. Skolsköterskorna tyckte screeningverktygen 

blev en inkörsport för att prata med barn och föräldrar på ett djupare och personligare plan om 

allvarliga problem (Allison et al. 2014).  
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Screeningverktygen förbättrade tidig identifiering vilket genererade i möjligheten till att 

förhindra och förebygga allvarliga besvär (Holmström et al. 2012b). Tidig identifiering 

påskyndade anslutningen till andra instanser som skolkuratorn och barn- och 

ungdomspsykiatrin. Med hjälp av screeningverktygen kunde skolsköterskor upptäcka barn som 

var i behov av stöd som annars inte hade uppmärksammats (Allison et al. 2014). Me & My 

School är ett annat screeningverktyg vilket mätte emotionella faktorer såsom “jag är glad, 

ledsen, olycklig, ingen tycker om mig”, samt beteendefaktorer såsom “jag blir väldigt arg, jag 

är lugn, jag får utbrott när jag är arg, jag mobbar andra”. Screeningverktyget var speciellt 

utvecklat för att yngre barn skulle kunna rapportera sin erfarenhet av psykisk hälsa och 

välbefinnande. Resultatet visade att screeningverktyget hade potential till att användas för att 

underlätta upptäckt av yngre barns psykiska ohälsa och utvärdering av skolbaserade 

hälsoproblem (Deighton et al. 2013). 

 

4.3 Arbete för en tryggare skolmiljö 

Skolmiljön har påvisats ha stor betydelse och inverkan på barns hälsa och inkluderar bland 

annat att kunna känna sig trygg. Det var tydligt att det krävdes ett gott samarbete med föräldrar, 

lärare och övrig skolpersonal för att kunna gynna barn på bästa sätt. Hälsosamtalet var en hjälp 

i det förebyggande arbetet och genererade ett stöd i samspelet med föräldrar, lärare och övrig 

skolpersonal.  

 

Hälsofrämjande arbete 

Skolsköterskan har en viktig roll för att främja barns hälsa gällande det känslomässiga, sociala 

och psykiska välbefinnandet (Nelson et al. 2013). Viktiga hälsofaktorer för att bibehålla en god 

hälsa som skolsköterskan tillsammans med övrig skolpersonal bör arbeta med, är skolmiljön, 

skolmaten, trivseln i skolan, sömn och mobbning. Skolsköterskor bör även förespråka fysisk 

aktivitet, lek och kost för att motivera, stödja och främja psykisk hälsa. Huvudvärk var också 

en viktig hälsofaktor som kunde påverka barns mående (Holmström et al. 2012a; Holmström 

et al. 2012b), likaså att ha ett normalt BMI. Det verkade finnas en koppling mellan att ha ett 

normalt BMI och att känna sig bekväm i skolan (Holmström et al. 2012a). Trivsel i skolan var 

den absolut viktigaste hälsofaktorn för skolprestationen och barns hälsa (Holmström et al. 

2012a; Holmström et al. 2012b). Hälsoproblem som förknippades med att antingen hoppa över 

frukost eller skollunch samt problem med lärandet såsom förmågan att koncentrera sig och 

kommunicera med läraren var vanliga. En koppling sågs mellan att inte känna sig bekväm i 

skolan och problem med skolarbeten. Samtliga skolsköterskor upplevde att det fanns en 

koppling mellan hälsa och lärande, hälsa och att känna sig trygg samt hälsa och trivsel i skolan 

(Holmström et al. 2013).  

 

Hälsosamtalet upplevdes ge stöd i samspelet med föräldrar, lärare och övrig skolpersonal samt 

genererade i en lättnad gällande ansvaret som skolsköterska. Hälsosamtal beskrivs ha hjälpt 

andra förstå att det inte enbart är skolsköterskan som ansvarar för barns hälsa, utan att det främst 

är föräldrarnas ansvar (Holmström et al. 2013). I en studie fick barn träna upp sin 

motståndskraft enligt en träningsmodell som fokuserade på att förbättra barnens kunskap och 

skicklighet inom kärnegenskaper för deras motståndsförmåga. Det inkluderade självförtroende, 

uthållighet, bibehållande av balans och harmoni hos sig själv samt att vara sig själv och ha en 

känsla av mening. Interventionen genererade en förbättrad självkänsla samt visade positiva 

skillnader gällande depression och sociala relationer (Olowokere et al. 2013).  

 

Samarbete 

Samarbetet med övrig skolpersonal är viktigt för att kunna ge stöd till barn med psykisk ohälsa 

och främja psykisk hälsa (Nelson et al. 2013). Ökad förståelse och samarbete kan förebygga 
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psykisk och fysisk ohälsa (Ellertsson et al. 2017; Holmström et al. 2013). Gällande samarbete 

med lärarna sågs en brist i relationen då skolsköterskorna upplevde en god relation med vissa 

lärare och en dålig relation eller ingen alls med andra, vilket kunde bero på bristen på förståelse 

över skolsköterskans roll. Svårigheter med kommunikation med lärarna handlade även om 

problemet gällande konfidentialitet och att inte alltid kunna dela med sig av information. Några 

skolsköterskor kände att de själva var ansvariga för att utbilda skolpersonal om deras yrkesroll 

för att på så vis kanske kunna lösa problemet och spänningen yrkesrollerna emellan 

(Pryjmachuk et al. 2011). Det upplevdes svårt att få professionell hjälp inom vården utanför 

skolan och skolsköterskor önskade ett utökat samarbete (Jönsson et al. 2017) och ett förbättrat 

stöd från barnpsykiatriska kliniker, då de tror det skulle vara användbart och till stor hjälp i 

arbetet med psykisk ohälsa (Haddad et al. 2010).  

 

I en studie prövades ett hänvisningssystem vilket innebar att lärare skulle fylla i ett formulär 

med motivering till varför ett barn skulle uppsöka hjälp hos skolsköterskan. Skolsköterskan 

kunde då granska varje fall innan det accepterades, vilket gjorde det möjligt att neka eller 

vidareremittera barnet. Hänvisningsformuläret gav lärarna ett tydligare fokus på de barn som 

skolsköterskan ska arbeta med vilket ledde till att de fick mer tid till att arbeta med barn som 

de verkligen behövde arbeta med. Med hjälp av hänvisningsformuläret minskade 

skolsköterskans områden och det blev mer strukturerat och definierat om vilka områden som 

skulle prioriteras och arbetas med (Doi et al. 2018). 

 

4.4 Skolsköterskans perspektiv på förebyggande arbete 

Samtliga skolsköterskor tyckte om sitt arbete och arbetsuppgifterna vilket inkluderade bland 

annat att arbeta med psykisk ohälsa. Arbetet gav en tillfredsställelse och de kände att de gjorde 

gott och kunde göra skillnad. Samtidigt var de frustrerade och kände oro gentemot att de inte 

tyckte att de hade tillräckligt med kunskap för att kunna hjälpa barn på bästa sätt. De vill göra 

skillnad men kände sig otillräckliga relaterat till kunskaps- och tidsbrist.  

 

Inställningen till barn med psykisk ohälsa 

Skolsköterskors attityd mot barn med psykisk ohälsa var positiv (Pryjmachuk et al. 2011) och 

det beskrevs som ett privilegium att få delta i ett barns liv (Holmström et al. 2013). De uttryckte 

arbetet som meningsfullt när de hjälpte barn med psykisk ohälsa och kände tacksamhet för att 

ha ett yrke som kunde göra skillnad i barns liv. Arbetet gav samtidigt möjlighet till personlig 

och professionell utveckling (Jönsson et al. 2017). I en studie rapporterade 93% av 

skolsköterskorna att deras arbete med barns psykologiska och känslomässiga problem var en 

viktig del. Ungefär hälften av skolsköterskorna angav att arbetet med barns psykiska ohälsa 

upptog en fjärdedel av deras arbetstid och 23% angav att de spenderade halva deras arbetstid 

med psykisk ohälsa (Haddad et al. 2010). I en annan studie angav de flesta skolsköterskor att 

de spenderade mer än en fjärdedel av sin arbetstid med elever med känslomässiga eller psykiska 

problem. De skolsköterskor som spenderade mindre än en fjärdedel med barns psykiska ohälsa 

kände sig mindre självsäkra (Larsen-Moen & Skundberg-Kletthagen 2019). Skolsköterskors 

attityder mot föräldrar var sämre. De förstod vikten av att involvera föräldrarna men föräldrarna 

ville oftast ha en omedelbar förändring i barnets beteende. Skolsköterskor kunde ofta se att de 

lämpliga råd som de givit sällan följdes då föräldrarna inte insett deras del av ansvaret 

(Pryjmachuk et al. 2011). 

 

Hinder för att arbeta med psykisk ohälsa 

Skolsköterskorna ansåg att arbetsförhållandet förbättrats under de senaste 10 åren (Ellertsson 

et al. 2017). Att ta hand om barn med psykisk ohälsa ansågs givande, men på grund av hög 

arbetsbelastning som genererade i tidsbrist påverkades engagemanget. Ökningen av den 
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psykiska ohälsan hos barn hade inte anpassats med skolhälsovårdens resurser och det fanns 

samarbetsproblem med andra hälso- och sjukvårdsinrättningar. Skolsköterskor påverkas av hög 

arbetsbelastning och tillgången till andra yrkeskategorier som ingår i elevhälsoteamet såsom 

skolans skolpsykologer och socialarbetare (Larsen-Moen & Skundberg-Kletthagen 2018). De 

flesta upplevde att arbetsbelastningen var ett av de största hindren för att arbeta med psykisk 

ohälsa (Pryjmachuk et al. 2011). En viktig del i arbetet var att få stöd från barnpsykiatriska 

kliniker (Jönsson et al. 2017; Larsen-Moen & Skrudberg-Kletthagen 2018; Pryjmachuk et al. 

2011) och mer kontakt då det fanns mycket ny information inom området hos klinikerna, som 

skolsköterskorna ansåg som hinder relaterat till att skolan inte kunde förse de med ny 

information (Jönsson et al. 2017). Det ansågs även viktigt att få stöd genom klinisk handledning 

och stöd från kollegor för att kunna ventilera och rådfråga vid svårbedömda situationer 

(Pryjmachuk et al. 2011), samt mer stöd av sin arbetsgivare vid hög arbetsbelastning (Ellertsson 

et al. 2017). Skolsköterskor kunde uppleva en känsla av misslyckande och maktlöshet när de 

inte tyckte de kunde arbeta förebyggande (Holmström et al. 2013). De upplevde oro över att 

arbeta med psykisk ohälsa vilket kunde handla om orsakerna till psykisk ohälsa, såsom 

mobbning eller överväldigande familjeproblem exempelvis substansanvändning och missbruk. 

Ibland kunde orsakerna till barns psykiska ohälsa vara långt ifrån skolsköterskans ansvar 

(Jönsson et al. 2017).  

 

Skolsköterskor visste att psykisk ohälsa ökade bland barn men kände sig inte tillräckligt 

förberedda att hantera situationen och stödja barnen. De var medvetna om de verktyg som fanns 

för att kunna arbeta med psykisk ohälsa men tiden räcker inte för det arbete utan går till 

kontinuerliga hälsosamtal och drop-in besök. Skolsköterskorna upplevde många gånger att de 

spenderade tiden med sådant som de egentligen inte skulle behöva spendera tiden på. Det fanns 

en vilja att arbeta hälsofrämjande och förebyggande men ofta behövde de släcka bränder istället 

för att förebygga bränderna. Skolsköterskor kunde uppleva att det bara var de som arbetade 

hälsofrämjande då det tog lång tid för barn att få specialistvård och många barn hann bli 

allvarligt sjuka innan de fick hjälp (Jönsson et al. 2017). En mer väldefinierad yrkesroll med 

vad som kan förväntas var till stor hjälp ansåg många skolsköterskor. Det medförde bland annat 

en minskning av deras arbetsbelastning, ökade tidig identifiering av problem, lämpliga 

interventioner samt samarbeten (Doi et al. 2018). Titeln skolsköterska upplevdes dock som ett 

hinder då det kunde förknippas med att något var fel om ett barn behövde gå dit. Skolsköterskor 

föreslog istället titeln skolhälsorådgivare som mer förmedlade exakt presentation av rollen 

(Pryjmachuk et al. 2011).  

 

Kunskap och utbildning 

Många skolsköterskor kände att de inte hade tillräckligt med kunskap för att arbeta med psykisk 

ohälsa (Haddad et al. 2010; Doi et al. 2018; Holmström et al. 2013). Det såg däremot mer 

hanterbart med allvarligare fall som hänvisades till barn- och ungdomspsykiatrin (Doi et al. 

2018). Det beskrivs viktigt att vara kunnig (Ellertsson et al. 2017) och en ökad kunskap om 

barns beteendemönster resulterade i ökad förståelse för barns utvecklingsprocess som hjälpte 

skolsköterskan att stödja och främja psykisk ohälsa (Nelson et al. 2013). Mer träning, utbildning 

(Doi et al. 2018; Holmström et al. 2013; Larsen-Moen & Skundberg-Kletthagen 2018; 

Olowokere et al. 2013), specialistutbildning, bedömningsverktyg och riktlinjer efterfrågades 

(Haddad et al. 2010; Doi et al. 2018; Holmström et al. 2013). Även utbildning med fokus på 

hantering och problemlösning för att hantera psykisk ohälsa efterfrågades (Doi et al. 2018; 

Haddad et al. 2010; Holmström et al. 2013; Olowokere et al. 2013; Pryjmachuk et al. 2011). 

Skolsköterskor upplevde en känsla av oro då de var bekymrade över sin okunskap och de 

upplevde även tvivel gentemot sina egna förmågor till att hantera psykisk ohälsa samt rädsla 

för om de kunde hantera situationen (Jönsson et al. 2017). Skolsköterskors oro över att inte göra 
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eller säga rätt kopplades till bristande självförtroende i förhållande till kunskap och utbildning. 

De var inte rädda för själva handlandet, men de var rädda för om handlandet var det rätta eller 

inte (Pryjmachuk et al. 2011). Skolsköterskor som hade ytterligare utbildning eller en 

specialistutbildning inom psykiatri upplevde mer självsäkerhet i mötet med barn med psykisk 

ohälsa (Haddad et al. 2010).  De var dessutom mindre intresserade av extra praktiska 

träningstillfällen gällande psykisk ohälsa och hade högre självförtroende för sin profession samt 

vidareremitterade mindre till barn- och ungdomspsykiatrin (Larsen-Moen & Skudberg-

Kletterhagen 2018). Skolsköterskor som inte hade ytterligare utbildning önskade mer 

utbildning för att förbättra sina kunskaper om psykisk ohälsa, särskilt för att kunna hantera 

självskador och känna igen tecken på depression och ångest (; Haddad et al. 2010; Larsen-Moen 

& Skudberg-Kletterhagen 2018).  

 

Vissa skolsköterskor upplevde det enkelt att bedöma risker men att de ofta saknade kunskaper 

för att ge en lämplig intervention. De tyckte att de gick bra att bedöma exempelvis ångest och 

självkänsla men de efterfrågade kunskap om hur de kunde arbeta med barnen. Kunskap om 

riskfaktorer fanns men det förekom ingen kunskap om att genomföra några ingrepp med. 

Skolsköterskor upplevde det också lättare att känna igen vilka barn som snabbt behövde vidare 

till barnpsykiatriska kliniker. Barn med lättare symtom på ångest eller dåligt mående upplevdes 

svårare att hantera och i de fallen önskades mer kunskap och stöd (Doi et al. 2018). Att arbeta 

med barn med psykisk ohälsa blev samtidigt ett bra inlärningstillfälle som kunde utmynna i att 

skolsköterskan själv utformade egna personliga och professionella strategier som hjälpte dem i 

hanteringen av barnen. Genom att lära sig strategier i hur de kunde hantera barn med psykisk 

ohälsa uppkom arbetstillfredsställelse. En av strategierna handlade om att ta tid för reflektion 

och för att fokusera på hur de kunde lösa problem, utan att fokusera för mycket på den aktuella 

psykiska ohälsan (Jönsson et al. 2017).  
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5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

Metoden för studien var en systematisk litteraturstudie vilket Rosèn (2018) beskriver som att 

systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa vetenskapliga studier inom ett valt 

problemområde. En systematisk litteraturstudie syftar till att nå en syntes av data från tidigare 

genomförda empiriska studier. Metoden anses vara en styrka då det är en sammanfattning av 

flera vetenskapliga artiklar vilket ger en helhetsbild över det som ska belysas. Vid 

genomförandet av litteraturstudien har Polit och Becks (2017) flödesschema använts. 

Författarna ansåg att modellen var relevant, lämplig och gav tydlig struktur för 

tillvägagångssättet. Litteraturstudiens syfte var att belysa skolsköterskans förebyggande arbete 

med psykisk ohälsa hos skolbarn i åldern 6–12 år. Barnens ålder valdes ut då det enligt 

Folkhälsomyndigheten (2018) är av stor vikt att förebygga psykisk ohälsa i så tidig ålder som 

möjligt för att det kan påverka barn längre fram i livet. Studiens syfte har formulerats efter 

gemensamma diskussioner mellan författarna. 

 

Sökningar av vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna CINAHL och PubMed vilka anses 

relevanta för studiens syfte, databaserna innefattar omvårdnad enligt Karlsson (2018). Då 

endast två databaser använts är författarna medvetna om att relevanta artiklar kan ha fallit bort, 

men de använda databaserna tillsammans med artiklarna som blev funna genom reference 

tracking, gav tillräckligt många artiklar och därför användes ingen ytterligare databas. Fler 

artiklar föll bort vid urval 2 då författarna såg att artiklarna var reviewed artiklar som inte kunde 

inkluderas. För att erhålla aktuell forskning begränsades artiklarnas utgivningsår från 2009 till 

2019. Kvalitetsgranskning av artiklarna utfördes utifrån Polit och Becks (2017) 

granskningsmall som var tillförlitlig och tydlig att följa. Genom att använda 

granskningsmallarna identifierades en artikel med låg kvalitet och exkluderades. Artikeln som 

exkluderades erhöll låg kvalitet då artikelns urval, datainsamling och analysmetod inte var 

utförligt beskrivet. Vidare menar även Polit och Beck (2017) att det bör vara fler än en person 

som analyserar studiens resultat för att stärka validiteten. I litteraturstudien har författarna läst 

artiklarna enskilt och därefter diskuterat med varandra. 

 

Resultatet bestod av 13 vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design. 

Författarna ser det som en styrka att både kvalitativa och kvantitativa studier låg till grund för 

litteraturstudiens resultat då det gav djupgående information. Studier som inkluderades i 

resultatet var utförda i Australien, Nigeria, Norge, Skottland, Storbritannien, Sverige och USA, 

vilket författarna ansåg givit en mångfald. Det kan även ses som en svaghet då EMI och 

skolsköterskans roll kan ses olika runtom i världen, vilket kan påverka överförbarheten från 

litteraturstudiens resultat till svenska skolsköterskor. En styrka var att fem av studierna var från 

Sverige vilket stärker överförbarheten av resultatet till svenska skolor. En annan svaghet 

relaterat till att EMI och skolsköterskans roll kan se olika ut runtom i världen är att författarna 

har använt en definition av EMI och skolsköterskans roll från Sverige. En styrka kan även ses 

i att definitioner från Sverige valdes relaterat till litteraturstudiens resultat som innehöll flera 

artiklar från Sverige. Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien var skrivna på engelska 

vilket inte är författarnas modersmål. Risken för feltolkning av information vid översättning 

minimerades genom användande av svenskt-engelskt lexikon.  

 

5.2 Resultatdiskussion   

Syftet med litteraturstudien var att belysa skolsköterskans förebyggande arbete med psykisk 

ohälsa hos skolbarn. Resultatet presenteras utifrån fyra huvudteman och sju underteman, se 

Figur 2. Litteraturstudiens resultat visade att många skolsköterskor kunde identifiera psykisk 
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ohälsa med hjälp av screeningverktyg, observation, vid spontana besök och vid kontinuerliga 

hälsoundersökningar där kommunikation spelade stor roll. Skolsköterskors attityd mot barn 

med psykisk ohälsa var positiv och de beskrev arbetet som meningsfullt och givande. 

Kommunikation och tillgänglighet ansågs viktigt för att identifiera psykisk ohälsa. och 

skolsköterskan har en viktig roll för främjandet av psykisk ohälsa. Samarbete med övrig 

skolpersonal var en viktig del i arbetet för att stödja barn med psykisk ohälsa och främja psykisk 

hälsa. Däremot upplevde många att de var otillräckligt utbildade och saknade kunskap. Flera 

artiklar i litteraturstudiens resultat visade ett önskat behov av utbildning. Genom att få 

utbildning inom psykisk ohälsa och lära sig hantera olika verktyg kan de identifiera barns olika 

behov som annars inte hade uppmärksammas. Litteraturstudiens resultat ger en bättre förståelse 

för det viktiga och förebyggande arbetet som skolsköterskor gör för barns psykiska hälsa.  

 

Litteraturstudien beskriver att skolsköterskor kan identifiera psykisk ohälsa hos barn med hjälp 

av screeningverktyg, kommunikation och observation, vilket Platt (2014) styrker i sin studie. 

Vidare beskriver Platt vikten av att tidigt upptäcka och identifiera barn vilket även framkommer 

i litteraturstudien och Stevensons (2010) resultat, som beskriver att tidig intervention kan 

minimera svårigheter som barn upplever under skolgången. Enligt McDougall (2011) kan tidig 

identifiering och åtgärder förebygga psykiska hälsoproblem senare i livet och leda till en bättre 

livskvalitet, ökad livslängd samt bättre social förmåga. Tillgänglighet var ett viktigt resultat i 

litteraturstudien och det ansågs betydelsefullt att vara flexibelt tillgängliga för arbetet. Genom 

tillgänglighet kan goda relationer byggas vilket behövs för att barnet ska kunna lita på 

skolsköterskan och våga berätta om hur de mår. Fredriksson (2017) styrker vikten av att finnas 

tillgänglig för spontana besök och erbjuda en trygg och öppen atmosfär för att på så vis skapa 

möjligheten till bättre mående vilket även Clancy (2010) och Morberg et al. (2011) styrker.  

 

Skolsköterskan får ofta besök av barn som behöver prata med någon (Morberg et al. 2011), 

vilket kan kopplas till litteraturstudien som beskriver att barn kommer till skolsköterskan för 

att bli sedda, hörda och känna trygghet. Utifrån ett genusperspektiv så framkommer det i 

resultatet att både pojkar och flickor söker sig till skolsköterskan men för olika problem. Oavsett 

problem så är relationen mellan barnet och skolsköterskan synnerligen viktig vilket Arnesdotter 

et al. (2008) styrker. Enligt Arnesdotter är det betydelsefullt att barn känner sig lyssnade på och 

att en bra relation bygger på ärlighet och öppenhet. Enligt Fredriksson (2017) kan det beskrivas 

som en relationell kommunikation vilket innebär en gemenskap som skapas mellan patienten 

och vårdaren som kännetecknas av lyssnande och närvaro. Relationell kommunikation skapar 

möjlighet för en högre grad av välbefinnande och hälsa hos patienten. Det är bra att förtydliga 

för patienten att det är okej att berätta om det som tynger, vilket kan kopplas till att barn vill 

känna sig sedda och trygga.  

 

Utifrån litteraturstudiens resultat kan det konstateras att kommunikation är en betydelsefull del 

i skolsköterskans arbete. Fredriksson (2017) beskriver kommunikation som en av de viktigaste 

förutsättningarna för utveckling hos den enskilda individen och samhället i stort. 

Kommunikation inom vården utgör grundförutsättningar för att kunna förstå en persons 

verklighet och upplevelse av hälsa och ohälsa. I litteraturstudien visades att hälsosamtalet 

upplevdes som ett stöd i samspelet med föräldrar, lärare och övrig skolpersonal. För 

skolsköterskor har hälsosamtalet hjälpt övriga parter förstå att det inte bara är skolsköterskan 

som ansvarar för barns hälsa, utan att det är föräldrarnas ansvar. Föräldraansvaret kan ses olika 

beroende på samhälleliga och socioekonomiska aspekter och skolsköterskan behöver därför 

individualisera stöd och insatser. Litteraturstudien kan kopplas till andra studier där alla är eniga 

om att samarbeten med lärare och föräldrar är viktiga för att kunna identifiera och tidigt ingripa 

vid oro gällande barns hälsa. Det kan bland annat handla om sjukdom, skada, somatiska 
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symtom, mobbning och låg skolnärvaro (Ladwig & Khan 2007; Shannon et al. 2010; Vernberg 

et al. 2011). Etheridge (2004) fann att skolpersonal ofta var osäkra på vad skolsköterskan gjorde 

och inte gjorde, vilket kan kopplas till litteraturstudiens resultat om varför skolsköterskor själva 

kunde känna sig ansvariga för att utbilda skolpersonal om deras yrkesroll. Författarna anser det 

viktigt för samarbetet att det är tydligt vad skolsköterskan har för arbetsuppgifter, vilket åter 

styrker kommunikationens betydelse om att upprätta en gemenskap (Fredriksson 2017). Enligt 

litteraturstudien underlättade det med en väldefinierad yrkesroll relaterat till vad som förväntas 

av dem. Det medförde bland annat minskad arbetsbelastning samt ökat samarbete vilket kan 

underlätta tidig identifiering av problem. I litteraturstudien framkom det att barn kom till 

skolsköterskan vid psykosomatiska och fysiska problem såsom huvudvärk och magont.  

 

I studier av Clausson och Berg (2008) samt Puskar och Bernardo, (2007) beskrivs 

konsultationerna som en inkörsport till barns psykiska hälsa och ohälsa. Enligt Fredriksson 

(2017) kan en inkörsport för att patienten ska våga öppna upp och dela med sig av sin berättelse 

vara genom att närvara och lyssna utan att vara dömande. I litteraturstudien framkom det att 

hälsosamtalet var en hjälp för att kunna prata om känsliga ämnen såsom mobbning och trivsel 

i skolan samt livsstilsfrågor såsom mat, sömn och fysisk aktivitet. Hälsosamtalet gjorde det 

lättare för barnen att adressera allvarliga hälsoproblem och gynnade barn som utsattes för 

mobbning, vilket svarade väl med Borup & Holstein (2007). Fredriksson (2017) beskriver att 

det är extra viktigt att bjuda in till kommunikation hos människor som mår dåligt. Att må dåligt 

kan leda till en avskuren gemenskap och kan i sin värsta form innebära att inte kunna 

kommunicera till eller förstås av någon. Med hjälp av kommunikation kan vårdaren öppna en 

möjlighet för patienten att sätta ord på sitt dåliga mående (Fredriksson 2017).  

 

Enligt litteraturstudien är trivseln i skolan den viktigaste hälsofaktorn för barns hälsa och 

prestation. Samtidigt kopplades att inte trivas i skolan till problem med skolarbeten. Samtliga 

skolsköterskor upplevde en koppling mellan hälsa och lärande, hälsa och att känna sig trygg 

samt hälsa och trivsel i skolan. Det framkom även i en studie av Haynes et al. (1997) där det 

avgörande för barns hälsa är att trivas i skolan vilket styrker vikten av kommunikation mellan 

skolpersonalen för att gemensamt kunna identifiera och hjälpa barn som inte trivs i skolan. 

Skolmiljön var ytterligare en viktig hälsofaktor som framkom i litteraturstudien. Enligt Sallis 

et al. (2001) är skolmiljöns design och närvaron av vuxna viktiga faktorer för att öka barns 

trivsel och hälsa samt fysiska aktivitet. Utifrån litteraturstudiens resultat anser författarna att 

skolsköterskan tillsammans med övrig skolpersonal bör arbeta med de hälsofaktorer som 

påverkar barn i skolan. Mycket påvisar att trivsel och trygghet i skolan, skolmiljön och vuxnas 

närvaro har en avgörande roll för barns hälsa och prestation, vilket åter kan kopplas till vikten 

av kommunikation.  

 

I litteraturstudien framkom det att skolsköterskan bör förespråka fysisk aktivitet, lek och kost 

för att förebygga psykisk ohälsa. Skolmaten var ännu en viktig hälsofaktor och det fanns en 

koppling mellan att ha ett normalt BMI och trivas i skolan. Hälsoproblem upplevdes i samband 

med att barn var överviktiga och barn upplevdes ha kunskapsbrist gällande sina hälsoproblem. 

Genom att minska ohälsosam mat och öka fysisk aktivitet i skolan resulterade det i en reducerad 

andel överviktiga barn (Marcus et al. 2009). Författarna drar en slutsats om att ett gott samarbete 

mellan skolans anställda behövs för att tillsammans arbeta hälsofrämjande. Skolsköterskan kan 

förespråka och öka barns och föräldrars kunskap om kost och fysisk aktivitet samt risker som 

finns. Skolmaten kan göras hälsosammare och fysiska aktiviteter kan anordnas av lärare vilket 

kan främja barns rörelse samt indikera i en trygghet när vuxna är närvarande. Litteraturstudien 

visade att skolsköterskors arbete med psykisk ohälsa påverkades av tidsbrist på grund av hög 

arbetsbelastning och de upplevde att arbetsbelastningen var ett av de största hindren för arbetet. 
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Många önskade mer tid för att arbeta med psykisk ohälsa och Barlett (2015) beskriver att de 

inte har tid för tidig identifiering, rådgivning och stöttning till barnen. En annan studie visade 

att skolsköterskor fann det meningsfullt att arbeta med psykisk ohälsa men samtidigt 

frustrerande när deras påverkan var begränsad (Spratt et al. 2010). De tyckte inte att 

skolhälsovårdens resurser anpassats med ökningen av psykisk ohälsa vilket överensstämmer 

med Ravenna & Cleavers (2016), som förklarar att skolsköterskorna inte var beredda på deras 

egna känslomässiga reaktioner och den stora arbetsbelastning som psykisk ohälsa medförde. 

Enligt författarna anses arbetsbelastningen som viktig för att skolsköterskor ska kunna arbeta 

hälsofrämjande.  

 

I litteraturstudien var skolsköterskor bekymrade över att de var i behov av mer kunskap och de 

kunde uppleva en känsla av misslyckande och maktlöshet då de inte tyckte de kunde arbeta 

hälsofrämjande vilket även styrks av Wilson et al. (2008). Litteraturstudien visade att de med 

ytterligare utbildning eller specialistutbildning inom psykiatri upplevde mer självsäkerhet för 

att arbeta med psykisk ohälsa. Övriga skolsköterskor önskade mer utbildning för att förbättra 

sina kunskaper framförallt för att kunna hantera självskador och känna igen tecken på 

depression och ångest. Det upplevdes enklare att bedöma risker medans de ofta saknade 

kunskaper för att ge en lämplig intervention. Leighton et al. (2003) och Wilson et al. (2008) 

menar att det behövs mer tydlig och praktisk information om psykisk ohälsa med tanke på att 

det ökar bland barn (Bor et al. 2014; Collishaw 2015). Eftersom skolsköterskorna känner stort 

behov av specifik utbildning inom psykisk hälsa och ohälsa (Leighton et al. 2003, Wilson et al. 

2008) anser författarna att de bör erbjudas ytterligare utbildning. I litteraturstudien framkom 

det att skolsköterskor saknade och efterfrågade ett ökat stöd och en bättre kommunikation från 

barnpsykiatriska kliniker, då det skulle vara till stor hjälp i arbetet vilket styrks av Clancy et al. 

(2013). Ett bättre samarbete skulle främja kunskapsutvecklingen hos skolsköterskorna.  

 

Avslutningsvis är det viktigt att alla barn får en rättvis möjlighet till hjälp vilket står beskrivet 

i barnrättsperspektivet. Det är en skyldighet att förverkliga barns mänskliga rättigheter och 

barns bästa liksom barns rättigheter som de är formulerade i barnkonventionen (Socialstyrelsen 

2014). Alla barn har samma rättigheter och lika värde samt rätt till liv, överlevnad och 

utveckling (UNICEF 2008). Utifrån etiska aspekter stärks betydelsen och vikten av att 

skolsköterskan arbetar förebyggande för psykisk ohälsa i framtiden. 

  

5.3 Förslag på fortsatt forskning  

Ytterligare forskning gällande skolsköterskans förebyggande arbete med yngre barn relaterat 

till psykisk ohälsa behövs. En stor del av nuvarande forskning är inriktad på skolsköterskans 

arbete med psykisk ohälsa hos ungdomar. Genom litteraturstudiens resultat har det framkommit 

att det är viktigt med identifiering och främjande av psykisk ohälsa tidigt, då det kan påverka 

barns psykiska hälsa i framtiden.   

6. Klinisk nytta 
Litteraturstudiens resultat kan vara till nytta för främst skolsköterskor för sitt arbete med 

skolbarn. Studiens resultat kan hjälpa skolsköterskor att få en inblick över hur de kan gå tillväga 

för att identifiera, främja och stödja barn som upplever psykisk ohälsa. Genom att lära sig att 

använda sig av verktyg för att få en uppfattning om skolbarns mående, kan barn i behov av stöd 

upptäckas tidigt som annars inte skulle bli upptäckta.    
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och inledande validering 

av ett självrapporterings-

verktyg för barns 

psykiska hälsa och 

välbefinnande, som 

indexeras av 

känslomässiga och 

beteendemässiga 

svårigheter, lämpliga för 

användning hos yngre 

barn. 

Kvantitativ metod 

 

Data samlades in från 25 

olika områden i England 

Totalt deltog 19 695 barn 

från olika lokala skolor i 

områdena som fick svara på 

självrapporteringsverktyget. 

Barnen deltog efter 

föräldrarnas godkännande.  

 

Analysmetod: Cronbachs 

alpha. 

Styrkor: Ett stort 

antal deltagare från 

olika områden som 

ger mångfald. 

Utförligt beskriven 

analys  

 

Svagheter: Ej 

utförligt beskrivet 

urval 

 

Bevisvärde: 

Medelhög 

 

Resultatet tyder på 

att det skolbaserade 

självrapporterings-

verktyget är ett bra 

hjälpmedel för att 
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ohälsa samt för att 

finna barn med 

psykiska problem. 
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BMC Health Services Research., 
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Skottland 

Bedöma hur, för vem och 

under vilka 

omständigheter 

programmet fungerar för 

att ge lärande stöd för 

skolsköterskans 

utbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mixed metod, Realistisk 

utvärderingsmetod 

 

Intervjuer och fokusgrupper 

med 27 skolsköterskor före 

och efter programmet. 

Programmet inkluderade 

utbildning inom psykisk 

ohälsa.  

 

Analysmetod: Tematisk 

analys.  

Styrkor: Ett stort 

antal skolsköterskor 

med stor 

områdesspridning på 

arbetsplatsen. 

Utförligt beskriven 

metod.  

Litet bortfall. 

 

Svagheter: Kan varit 

svårt för deltagarna i 

studien att uttrycka 

sina egna åsikter i en 

fokusgrupp.  

 

Bevisvärde: Högt 

 

Resultaten visar att 

programmet 

förbättrade 

möjligheterna till 

tidig och förbättrad 

identifiering av 

psykisk ohälsa hos 

barn. 
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Ellertsson, A., Garmy, P. & 

Clausson, E. (2017). Health Among 

Schoolchildren From the School 

Nurse's Perspective. The Journal of 

School Nursing, 33(5), 337–343.  
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Sverige 

Undersöka 

skolsköterskors 

uppfattningar om 

skolbarns hälsa.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

med retrospektiv design. 

 

Skolsköterskors svar 

jämfördes med varandra 

från år 2005 och 2015. En 

enkät skickades ut till 

skolsköterskor i Sverige 

som närvarade på den 

svenska 

skolsköterskekongressen 

vilka var 1223 

skolsköterskor. 181 

skolsköterskor valde att 

delta i studien.  

 

Analysmetod: Deskriptiv 

statistisk analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: Samma 

frågor användes vid 

båda tillfällena vilket 

ger ett tillförlitligt 

resultat. Stor 

variation på 

deltagarnas ålder och 

arbetserfarenhet. 

 

Svagheter: Stort 

bortfall.  

 

Bevisvärde: Högt 

Genom att 

uppmärksamma 

faktorer som kan 

påverka skolbarns 

hälsa kan 

skolsköterskor rikta 

in sig på 

hälsofrämjande 

åtgärder. Ökat 

samarbete mellan 

skolvårdspersonal 

kan förebygga 

sjukdom och 

förbättra hälsan. 



 

  

Författare, titel, tidskrift och land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Haddad, M., Butler, G. & Tylee, A. 

(2010). School nurses' involvement, 
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mental health work: A UK-wide 

cross-sectional study. Journal of 

Advanced Nursing, 66(11), 2471-

2480. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2010.05432.x 

Storbritannien  

Identifiera 

skolsköterskors 

synpunkter på psykisk 

hälsa gällande deras roll, 

utbildningskrav och 

attityder mot depression 

hos ungdomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

 

700 skolsköterskor i 

England blev slumpmässigt 

utvalda i studien. Enkäter 

skickades ut och 258 valde 

att delta i studien.  

 

Analysmetod: Deskriptiv 

statistisk analys 

Styrkor: Deltagarna 

blev tillfrågade att 

delta i studien 

genom slumpmässigt 

urval. Ett stort antal 

deltagare från olika 

områden i England.   

 

Svagheter: Med en 

enkätstudie kan det 

vara svårt att få fram 

skolsköterskans egna 

tankar och åsikter.  

 

Bevisvärde: Högt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många av 

skolsköterskorna 

önskade mer 

utbildning för att 

kunna arbeta 

förebyggande med 

psykisk ohälsa. 

Genom att få mer 

kunskap menar de 

att de kan identifiera 

depression, ångest 

och även hantera 

självskadebeteende.  



 

  

Författare, titel, tidskrift och land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Holmström, M. R., Asplund, K., & 

Kristiansen, L. (2013). Promoting a 

relationship- based health practice: A 

challenge for school nurses. British 

Journal of School Nursing, 8(1), 30–

38. doi: 10.12968/bjsn.2013.8.1.30 

Sverige 

Att beskriva 

skolsköterskors 

erfarenhet av 

mätverktyget The Health 

Dialouge concept  

Kvalitativ deskriptiv design. 

 

Intervjustudie där 16 

skolsköterskor deltog. 

Skolsköterskorna valdes ut 

genom att forskarna 

skickade ut ett mail till alla 

rektorer i en kommun i 

Sverige. 36 skolsköterskor 

ville delta i studien, 16 

skolsköterskor valdes ut att 

delta i studien.  

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

Styrkor: Studien 

pågick under en 

längre tid. Alla 

skolsköterskor som 

deltog i studien var 

bekanta med 

mätverktyget.  

 

Svagheter: Många 

skolsköterskor 

exkluderas till 

studien vilken kan ha 

gjort att relevant 

information 

missades.  

 

Bevisvärde: Högt 

Skolsköterskor 

upplevde Health 

Dialogue concept 

som ett användbart 

verktyg för att 

arbeta med 

skolbarns hälsa. 

Skolsköterskor 

upplevde emellertid 

ensamhet och 

frustration vid 

många svåra 

situationer med 

skolbarn och de 

indikerade i behov 

av ytterligare 

utbildning och 

samarbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Författare, titel, tidskrift och land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Holmström, M., Olofsson, N., 

Asplund, K. & Kristiansen, L. 

(2012). Exploring the development 

of school children’s health. British 

Journal of School Nursing, 7(4), 

189–197.  

doi: 10.12968/bjsn.2012.7.4.189 

Sverige 

Utforska associationen 

mellan positiv 

självrapporterad hälsa i 

förskola och fjärde klass 

i en långsiktig prospektiv 

befolkningsbaserad 

studie i Sverige. 

Kvantitativ longitudinell 

prospektiv design.  

 

Skolbarn valdes ut genom 

att alla skolor i en stad i 

mellansverige fick delta i 

studien. Totalt inkluderas 

1084 barn. Frågeformuläret 

The Health Dialouge 

questionnarie användes av 

skolsköterskor. 

 

Analysmetod: Statistisk 

analysmetod. 

 

Styrkor: Stort antal 

deltagare i studien. 

Väl utformad metod.  

 

Svagheter: 

Frågeformuläret 

fylldes i av barnet 

tillsammans med 

föräldrarna och 

skolsköterskan vilket 

kan ha påverkat 

resultatet. 

 

Bevisvärde: Högt 

Genom 

frågeformuläret 

identifierades att 

skolor och 

skolsköterskor bör 

förespråka fysisk 

aktivitet, lek samt 

servera hälsosam 

mat. Skolor är en 

unik arena för 

hälsofrämjande 

arbete. Det 

identifierades även 

att barns trivsel i 

skolan är viktig.  

Holmström, M., Olofsson, N., 

Kristiansen, L. & Asplund. K. 

(2012). Health among 6-year-old 

children in a Swedish county: based 

on the Health Dialouge. Vulnerable 

Groups & Inclusion, 3(1), 8416.  

doi: 10.3402/vgi.v3i0.8416 

Sverige 

Utforska erfarenheterna 

av självrapporterad hälsa 

hos 6-åriga pojkar och 

flickor. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

 

Information från 

frågeformuläret The Health 

Dialouge concept 

insamlades av barn i 

förskoleklasser i ett län i 

Mellansverige. 5259 barn 

deltog.  

 

Analysmetod: 

Multivariat analys 

Styrkor: Stort antal 

deltagare i studien. 

Studien pågick under 

en längre tid. 

Utförligt beskrivet 

urval med 

flödesschema på 

bortfall.  

 

Svagheter: Ej 

utförligt beskriven 

analys 

 

Bevisvärde: Högt 

Att uppleva 

bekvämlighet i 

förskola, god sömn, 

avsaknad av 

allvarlig huvudvärk, 

att vara fysisk aktiv, 

leka varje dag och 

inte vara offer för 

mobbning visade sig 

vara viktiga faktorer 

för att uppleva god 

hälsa. Verktyget gör 

det möjligt för 

skolsköterskor att 

identifiera olika 

psykiska besvär.  



 

  

Författare, titel, tidskrift och land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Jönsson, J., Maltestam, M., Tops, A. 

B., & Garmy, P. (2017). School 

Nurses’ Experiences Working With 

Students With Mental Health 

Problems: A Qualitative Study. The 

Journal of School Nursing. 

doi:10.1177/1059840517744019 

Sverige 

Beskriva skolsköterskors 

erfarenheter av att arbeta 

med barn med psykisk 

ohälsa 

Kvalitative studie med 

induktiv design 

 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med 14 

skolsköterskor i Sverige.  

Skolsköterskorna valdes ut 

inom fem olika kommuner, 

där deras erfarenhet 

bedömdes som ett 

inklusionskriterium. 17 

skolsköterskor blev 

tillfrågade att delta i studien, 

14 valde att delta.  

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: Studien är 

utförd i 5 olika 

kommuner. Öppna 

frågor användes vid 

intervjuerna vilket 

möjliggjorde att 

skolsköterskors egna 

tankar framkom.  

 

Svagheter: Ej 

utförligt beskrivet 

urval.  

 

Bevisvärde: Högt 

Skolsköterskor fann 

arbetet meningsfullt 

och givande. De 

kände tacksamhet 

för yrket som hade 

stor inverkan på 

barns liv. Däremot 

upplevde många 

skolsköterskor att de 

behövde mer 

utbildning.  



 

  

Författare, titel, tidskrift och land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Larsen Moen, Ø., & Skundberg-

Kletthagen, H. (2018). Public health 

nurses’ experience, involvement and 

attitude concerning mental health 

issues in a school setting. Nordic 

Journal of Nursing Research, 38(2), 

61–67. 

doi:10.1177/2057158517711680 

Norge 

 

 

 

 

Beskriva och utforska 

skolsköterskors 

uppfattningar om 

engagemang och deras 

attityder om psykiska 

hälsoaspekterna i deras 

arbete i skolan. 

Dessutom undersöka 

deras behov av 

användbara metoder och 

utbildningsämnen. 

 

 

 

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

 

284 skolsköterskor från 163 

kommuner i Norge deltog i 

studien genom att svar på ett 

frågeformulär om 

depression.  

 

Analysmetod: Cronbachs 

alpha, Mann-Whitney, 

Kruskal-Wallis analys 

Styrkor: Ett stort 

antal skolsköterskor 

med stor 

områdesspridning på 

arbetsplatsen. 

 

Svagheter: Med en 

enkätstudie kan det 

vara svårt att få fram 

skolsköterskans egna 

tankar och åsikter. 

Stort bortfall. 

 

Bevisvärde: Högt 

Skolsköterskor 

rapporterade olika 

grader av 

självförtroende och 

den tid de arbetade 

med psykiska 

problem. Lågt 

självförtroendet 

visade sig vara 

relaterat till ökat 

behov av 

vidareutbildning och 

kurser.  

Nelson, H., Kendall, G. & Shields, L. 

(2013). Children’s social/emotional 

characteristics at entry to school: 

Implications for school nurses. 

Journal of Child Health Care, 17(3), 

317–331. 

doi:10.1177/1367493512461458 

Australien 

 

 

 

 

Undersöker utvecklingen 

av relationell aggression 

och empati vid barnens 

skolgång 

 

 

Kvantitativ 

tvärsnittsobservations 

studie.  

 

155 barn från en privatskola 

i ett låginkomstområde 

deltog i studien. Barnen 

valdes genom ett 

bekvämlighetsurval. Barnen 

fick svara på olika 

mätverktyg med fokus på 

psykisk ohälsa.  

 

Analysmetod: One-way 

ANOVAs med post-hoc 

Bonferroni analys.  

Styrkor: Stort antal 

deltagare. Analys väl 

utförligt beskrivet. 

Ett flertal beprövade 

mätverktyg har 

använts i studien. 

Deltagarna blev inte 

slumpmässigt 

utvalda. 

 

Svagheter: Ej 

utförligt beskrivet 

urval.  

 

Bevisvärde: Högt 

 

Resultatet visade att 

skolsköterskor har 

en central roll för att 

främja barn hälsa. 

Det är viktigt att 

vara närvarande för 

att ge en känsla av 

trygghet och genom 

det skapa en god 

relation. Pojkar 

visade en högre 

aggressionsnivå 

samt lägre nivå av 

empati och sympati 

jämförelsevis med 

flickor.  



 

  

Författare, titel, tidskrift och land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Olowokere A.E. & Okanlawon F.A. 

(2013). The effects of a school-based 

psychosocial intervention on 

resilience and health outcomes 

among vulnerable children. The 

journal of school nursing, 30(3), 

206–15. 

doi:10.1177/1059840513501557 

Nigeria 

 

 

 

Utvärdera effekten av ett 

utbildningsprogram på 

skolsköterskor och 

lärares kunskaper om 

sårbara barns 

psykosociala hälsobehov 

och konsekvenserna av 

barns motståndskraft och 

psykosociala 

hälsoeffekter 

(självkänsla, social 

koppling, ångest och 

depression). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ studie med 

kvasiexperimentell design.  

 

Intervention som utfördes i 

tre steg med 15 

skolsköterskor och 14 

lärare. Alla skolsköterskor 

och lärare från ett område 

blev utvalda till studien. 

 

Analysmetod: Deskriptiv 

statistisk analys, Anova, t-

test och Statistical Package 

for the Social sciences  

verison 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: Väl utförligt 

beskriven metod. 

Studien pågick under 

en längre tid.   

 

Svagheter: Litet 

antal deltagare från 

en liten ort. Inget 

slumpmässigt urval. 

 

Bevisvärde: Högt 

 

Resultatet visade en 

signifikant ökning 

av kunskapsmetoden 

för både 

skolsköterskor och 

lärare 6 veckor efter 

ingreppet. Barns 

depression visade en 

avsevärd minskning 

efter programmet. 

Deras självkänsla 

och sociala koppling 

förbättrades också 

signifikant.  



 

  

Författare, titel, tidskrift och land Syfte Metod och design  Värdering Resultat 

Pryjmachuk, S., Graham, T., 

Haddad, M., & Tylee, A. (2011). 

School nurses' perspectives on 

managing mental health problems in 

children and young people. Journal 

of Clinical Nursing, 21(5–6), 850–

859.  

doi:10.1111/j.13652702.2011.03838.

x 

Storbritannien 

Undersöka 

skolsköterskors syn på 

barn och ungdomars 

psykiska ohälsa och 

möjligheten till att 

engagera sig i arbetet. 

Kvalitativ metod 

Fokusgruppintervjuer 

 

33 skolsköterskor från fyra 

olika skolskötersketeam i 

Storbritannien deltog i 

studien. Skolsköterskorna 

valdes ut genom ett 

ändamålsurval.  

 

Analysmetod: Framework 

analys  

Styrkor: 

Fokusgrupperna 

innehöll 6–12 

deltagare vilket är en 

rekommendation för 

att göra intervjuerna 

effektiva. 

Trovärdigheten 

styrks med många 

citat från 

intervjuerna. 

 

Svagheter: Kan varit 

svårt för deltagarna i 

studien att uttrycka 

sina åsikter i en 

fokusgrupp.  

 

Bevisvärde: Högt 

Skolsköterskors 

arbete bör fokusera 

på hälsofrämjande 

arbete, bedömning, 

remittering och 

tidiga förebyggande 

åtgärder.  

 

 

 


