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Sammanfattning  
 

Den psykiska ohälsan ökar globalt bland barn och ungdomar. Det finns ingen tydlig definition 

av psykisk ohälsa, men Socialstyrelsen beskriver det som symtom vilket hindrar en människa 

till ett känslomässigt välbefinnande. Det kan tas sig uttryck som oro, nedstämdhet, huvudvärk 

och magont. Skolsköterskan arbetar för att upptäcka tecken på psykisk ohälsa och har en 

viktig roll att stötta och hjälpa elever som lider av detta. Syftet med denna systematiska 

litteraturstudie var att beskriva skolsköterskans arbete bland skolelever med psykisk ohälsa. 

Metoden var en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Studien bestod av 11 

artiklar av både kvantitativ och kvalitativ design. Resultatet visade att skolsköterskan 

upplevde tillfredställelse i arbetet med psykisk ohälsa bland skolelever, samtidigt som 

kunskap i ämnet var bristfälligt. För att arbeta med psykisk ohälsa förekom olika 

arbetsmetoder, såsom motiverande samtal, screeningsverktyg och frågeformulär. Samarbetet 

med andra vårdgivare var betydelsefullt för ett välfungerande arbete. Dock var tidsbristen 

påtaglig.  

Nyckelord: arbete, psykisk ohälsa, skolelever, skolsköterska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
   

2 
 

Abstract 
 

Mental illness is increasing globally among children and adolescents. There is no clear 

definition of mental illness, but the Swedish welfare describes it as symptoms that prevent a 

human into an emotional well-being. It may be manifested as anxiety, depression, headaches 

and stomach aches. The school nurse works to detect signs of mental illness and has an 

important role to support and assist students who suffer from this. The aim of this systematic 

review was to describe school nurses work among school students with mental illness. The 

method was a systematic review with descriptive design. The study consisted of 11 articles of 

both quantitative and qualitative design. The result showed that the school nurse experienced 

satisfaction in work with mental ill-health among school students, while knowledge on the 

subject was flawed. Different methods were used when working with mental illness, such as 

motivational interviewing, screening tools and questionnaires. Collaboration with other health 

care providers was important for a well-functioning work. However, lack of time was 

apparent. 

Keywords: mental health, school nurse, school students, work 
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Bakgrund 
 

Inledning 
 

World Health Organisation (WHO) definierar begreppet hälsa som ett tillstånd inte enbart fritt 

från sjukdom eller handikapp, utan även fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande (WHO, 1946). Då ohälsa, och däribland den psykiska ohälsan bland barn och 

unga, den senaste tiden ökat (WHO, 2013), är det viktigt att tidigt upptäcka och arbeta med 

detta. Att använda skolan som arena, är för skolsköterskan en effektiv metod i hälsoarbetet då 

skolan är en stor del av barn och ungdomars vardag under många år (Pellmer, Wramner & 

Wramner, 2012). Skolsköterskan ges därmed möjlighet att nå ut till de barn som behöver 

hjälp.  

 

Hälsa 
 

Begreppet hälsa är mångdimensionellt och varierar beroende på hur begreppet sätts i sitt 

sammanhang. Hälsa är både en subjektiv och en objektiv bild som speglar människans 

sundhet, friskhet och välbefinnande och därmed inte enbart frånvaro av sjukdom (Wärnå- 

Furu, 2012). Enligt WHO (1946) är hälsan en mänsklig rättighet och förklaras som en resurs 

som människan tillvinner sig genom kontroll eller bemästrande av sin livssituation. Vidare 

beskrivs hälsa vara nödvändig för att kunna uppnå social och ekonomisk utveckling (ibid.). 

Hälsa kan också, ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, ses som en förståelse i relation till livet 

och den för individen, aktuella livssituationen. Hälsan kan även anses finnas hos varje 

människa och att de sedan är upp till var och en att uppnå denna, genom att aktivt och 

medvetet utföra val och beslut som ger positiva hälsovinster (Wärnå-Furu, 2012). En teori 

som omskrivs i stor omfattning vad gäller hälsoforskningen är Antonovskys salutogenetiska 

hälsoteori som betonar det positiva i tillvaron och innefattar en känsla av sammanhang, 

KASAM. För att uppnå detta, menar Antonovsky att tre grundläggande komponenter bör 

inkluderas. Dessa är meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Antonovsky menar att 

hälsa uppnås genom en känsla av att uppleva ett sammanhang i tillvaron, samt genom att se 

sina handlingar som meningsfulla (Antonovsky, 1991). 

 

Psykisk ohälsa  
 

Socialstyrelsen definierar begreppet psykisk ohälsa som psykiska symtom som förhindrar en 

människa till ett känslomässigt välbefinnande. Då en människa lider av psykisk ohälsa hindras 

hon också till optimal utveckling samt delaktighet i vardagsaktiviteter. Vidare beskrivs 

psykisk ohälsa kunna ge uttryck som antingen inåtvända problem eller psykosomatiska 

symtom, så som oro, nedstämdhet, huvudvärk eller magont (Socialstyrelsen, 2013) 

Begreppet psykisk ohälsa har en stor innebörd och kan inte förklaras på något konkret sätt. 

Psykisk ohälsa bland barn och unga kan framstå olika. Den psykiska ohälsan kan infinna sig 

under en längre eller kortare period, vara mer eller mindre framträdande och skildras olika 

beroende på i vilket utvecklingsstadium ett barn eller en ungdom befinner sig i. Problemen 
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kan visa sig som subjektiva eller objektiva symtom eller som en kombination av båda delarna. 

Ett oroligt barn kan uppvisa subjektiva symtom med en inre oro samtidigt som oron kan tas i 

form som aggressivitet och då visas som ett objektivt symtom (Statens offentliga utredningar 

[SOU], SOU 1998:31).  

De vanligaste psykosomatiska besvären som förekommer bland skolelever är huvudvärk och 

magont. Av de barn som söker för psykosomatiska smärtor, såsom huvudvärk och magont, 

vid minst tre tillfällen under en tre månaders period, har det visat sig att cirka 80 procent lider 

av ångest eller oro och att ca 40 procent lider av nedstämdhet eller depressiva besvär 

(Shannon, Bergren & Matthews, 2010).  

Den psykiska ohälsan har under de senaste årtiondena ökat bland barn och ungdomar (Roose, 

& John 2003; Clausson, Köhler & Berg, 2008; DeSocio, Stember & Schrinsky, 2006). 

Depression, som bland annat kan beskrivas som nedstämdhet, låg självkänsla, trötthet, och 

koncentrationssvårigheter, är en av de största orsakerna till funktionsnedsättning i världen, 

särskilt bland flickor (WHO, 2013). Det finns ännu ingen förklaring till varför, men ökningen 

tycks ske bland alla barn och ungdomar och inte endast bland de som är särskilt utsatta på 

grund av försvårande psykosociala faktorer så som missbruk eller psykisk sjukdom hos en 

förälder (Socialstyrelsen, 2013). Studier i Sverige har även visat att barnfattigdom, klyftor i 

samhället, samt ungdomsarbetslösheten ökar. Dessutom redovisas att andelen unga som begår 

självmord inte minskar, vilket det gör i andra åldersgrupper (Hertz, 2011). Denna ökning av 

psykisk ohälsa beror möjligen på att det kan ha skett förändringar i miljöer, exempelvis 

skolan, där de flesta ungdomar vistats, eller förändringar i samhället som påverkat 

utvecklingen av den psykiska ohälsan (Socialstyrelsen, 2013).  

Att tidigt uppmärksamma psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är viktigt. Psykisk ohälsa 

innebär inte bara ett lidande för stunden för den som blivit drabbad. Det kan också få 

konsekvenser på sikt, till exempel i form av skolsvårigheter, svårigheter att skapa nära sociala 

relationer, i familjebildning eller på arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 2013). En ökning av 

andelen ungdomar med psykisk ohälsa kan därför utgöra ett växande samhällsproblem 

(Socialstyrelsen 2013; Roose & John, 2003).  

 

Elevhälsa 
 

Förenta nationernas [FN] barnkonvention fungerar som ett styrdokument för alla som arbetar 

med barn, upp till 18 års ålder. De tillvaratar barns behov och rättigheter för att tillgodose att 

barnets bästa kommer i främsta rummet. Innefattande i FN:s barnkonvention finns bland annat 

artikel 24 som handlar om barns rättighet att ”åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa”. Där ställs bland 

annat krav på samhället att tillhandahålla nödvändig hälso- och sjukvård, till exempel 

elevhälsa (UNICEF, 2009). 

Sveriges kommuner har, enligt lag, en skyldighet att erbjuda elevhälsa till alla skolelever både 

i kommunala skolor och i friskolor. Elevhälsan lyder under hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 

SFS 1982:763) och skolhälsolagen (SFS 2010: 800), där socialstyrelsen har det övergripande 

ansvaret. Likvärdig elevhälsa ska bedrivas oberoende av var i landet den utövas 

(Socialstyrelsen, 2014). 
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Elevhälsans målsättning är att bevara och förbättra elevers psykiska och kroppsliga hälsa samt 

verka för sunda levnadsvanor. Innebörden av elevhälsan och dess målsättning uppnås genom 

insatser från skolläkaren och skolsköterska och går i huvudsak ut på ett preventivt arbetssätt.  

Arbetsmetoder som används för att arbeta mot, och uppnå, de uppsatta målen inom elevhälsan 

är bland annat hälsobesök och hälsoundersökningar. Syftet med detta är att i ett tidigt skede 

upptäcka problem eller symtom som kännetecknar ett ökat behov av extra insatser och att, om 

så är nödvändigt, bistå dessa elever med de insatser som krävs. Vidare principer i arbetet inom 

elevhälsan är att arbeta för en god och säker arbetsmiljö för eleverna, samt att i ett samarbete 

mellan elever, elevens vårdnadshavare och övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna 

kunskap om levnadsvanor och andra faktorer som bidrar till god hälsa. För att möjliggöra 

detta arbete krävs ett samarbete med andra instanser så som skolans pedagogiska personal, 

skolledningen samt med landstingets hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2014).  

Arbetet med att upptäcka symtom på psykisk ohälsa bland skolelever ligger till stor del på 

elevhälsans ansvar. Genom väl utformade hälsobesök ges möjlighet att i tid upptäcka elever 

som lider av psykiska besvär. Dels genom samtal med elev och vårdnadshavare, samt genom 

uppmärksamhet och lyhördhet från skolsköterska och skolläkare. Arbetet med 

skolsköterskans ”öppna mottagning” är en ytterligare åtgärd för att kunna upptäcka och arbeta 

med psykisk ohälsa bland elever (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Skolsköterskans roll  
 

Skolsköterskeyrket tog, i Sverige, sin början på 1900- talet då elevhälsan infördes som en 

väsentlig del av hälsoarbetet i samhället. En viktig del i skolsköterskans arbete är, än idag, att 

genom hälsobesök och hälsoundersökningar upptäcka hälsoproblem bland skolelever. Under 

de senaste årtiondena har dock allt större del i hälsoarbetet för skolsköterskor fokuserat på 

psykiska åkommor och psykosociala problem, i takt med att detta ökat bland barn och 

ungdomar (Morberg, Lagerstöm & Dellve, 2009). 

Att som skolsköterska vara observant på tecken och symtom till att ett barn eller en ungdom 

lider av psykisk ohälsa är en viktig del i det preventiva arbetet mot psykisk ohälsa. Täta och 

återkommande besök till skolsköterskan har enligt Shannon et al. (2010) setts som tecken till 

psykisk ohälsa. Anledningar till elevers besök till skolsköterskan kan bland annat innefatta 

huvudvärk, magont, muskelvärk eller nedstämdhet. Då ingen somatisk förklaring till besvären 

finns, är grundproblemet ofta en fråga om psykisk ohälsa (Shannon, Berggren & Matthew, 

2010).  
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Problemformulering 
 

Den psykiska ohälsan ökar globalt bland barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 2013; WHO, 

2013). Skolhälsovården och skolsköterskan har en viktig roll i att förebygga, upptäcka och 

arbeta med detta problemområde (Socialstyrelsen, 2014). Det finns igen exakt definition på 

psykisk ohälsa, men i föreliggande studie fokuseras det på Socialstyrelsens (2013) definition 

av så kallade psykosomatiska symtom, nämligen oro, nedstämdhet, huvudvärk och magont. 

Huvudvärk och magont har dessutom enligt Shannon et al. (2010) visat sig vara de vanligaste 

psykosomatiska besvären kopplade till just oro och nedstämdhet eller depression.  

För att få djupare förståelse och ökad kunskap om skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa, 

är det av vikt att sammanställa den forskning som är gjord i ämnet. 

 

 

Syfte 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva skolsköterskans arbete med skolelevers 

psykiska ohälsa. 

 

 

Metod 
 

Design 
 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design, enligt Polit 

och Beck (2012). 

 

Datainsamling 
 

En systematisk sökning har utförts med utvalda sökord för att besvara syftet. Samtliga steg 

enligt Polit och Becks (2012) flödesschema användes. 

Artiklar söktes i databaserna CINAHL, MEDLINE, PsykINFO. CINAHL är en databas 

specialiserad på omvårdnadsforskning. MEDLINE är en av de bredaste databaserna i världen 

som bland annat innefattar tidskrifter inom omvårdnad och medicin medan PsykINFO täcker 

psykologisk forskning inom bland annat medicin och omvårdnad (Polit & Beck, 2012). 

Specifika och kontrollerade söktermer, så kallade MeSH/ Thesaurus termer användes i alla 

databaser, detta för att inkludera samtliga artiklar relevanta för syftet. De sökord som 

användes I CINAHL var [school health nursing], [school health services], [mental disorders], 

[anxiety], [depression], [headache] och [abdominal pain]. Även i MEDLINE och PsykINFO 

användes dessa termer, men vissa ord fick bytas ut till motsvarande MeSHterm för databasen. 

Ordet [school health nursing] byttes i MEDLINE ut mot [school nursing]. I PsykINFO fanns  
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endast ordet [school nursing] med som MeSHterm och ordet [abdominal pain] söktes som 

fritextord. Sökorden kombinerades med orden AND och OR, se bilaga 1.  Begränsningar som 

användes vid alla sökningar var att studierna skulle vara publicerade mellan åren 2004- 2014, 

skrivna på engelska och uppfylla kravet som peer reviewed. Ytterligare studier framkom via 

manuell sökning i valda källors referenslistor. 

 

Urval 
 

Inklusionskriterier som användes var originalartiklar, och att studierna skulle handla om 

skolsköterskans arbete vad gäller psykisk ohälsa bland skolelever. 

Exklusionskriterier var artiklar rörande barn och ungdomar som inte räknas som skolelever. 

Artiklar inriktade på barn och ungdomar med neuropsykiatriska sjukdomar eller annan 

samsjuklighet exkluderades, samt skolelever med speciella behov i särskola. Dessa 

exklusionskriterier gav studier som representerade majoriteten av de barn och ungdomar som 

går i skolan.      

Urval av artiklar utfördes i tre steg. I urval ett lästes 50 framkomna artiklars rubriker, och 

relevans bedömdes efter föreliggande studies syfte. Urval två grundades på artiklarnas 

abstract och 19 artiklar valdes ut. Därefter i urval tre, lästes artiklarna i sin helhet. Flera av 

artiklarna återfanns i mer än en databas. En manuell sökning i valda artiklars referenslistor 

gjordes. Totalt valdes 11 artiklar ut för att granskas enligt valda granskningsmallar (Polit & 

Beck, 2012), se bilaga 1.  

 

Värdering 
 

För att kvalitetsgranska de utvalda artiklarna användes två olika modifierade mallar, baserade 

på Willman et al. (2011) granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier. Artiklarna 

bedömdes utifrån sin vetenskapliga struktur. För de kvalitativa studierna utgick värderingen 

främst utifrån hur urval, datainsamling och analys redovisats och om det var relevant för 

studiens syfte. Vidare bedömdes artiklarna utifrån forskarens relation till urvalet och hur 

forskaren hanterat sin förförståelse för både datainsamling och analys. Trovärdighet och 

överförbarhet värderades högt. 

För de kvantitativa studierna bedömdes framförallt intern validitet, det vill säga om studien 

mätte det den var avsedd att mäta, och extern validitet, i vilken grad det gått att generalisera 

resultatet. Detta bedömdes bland annat efter vilka mätinstrument och analysmetoder som 

använts samt utifrån hur urvalet representerades, och bortfallstorlek. En helhetsbedömning av 

varje studie gjordes, och betygsattes utifrån markörerna hög, medelhög eller låg (Willman et 

al., 2011). Tre artiklar bedömdes som höga, sex som medelhöga och två som låga. 
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Dataanalys 
 

De framkomna artiklarna lästes i sin helhet flera gånger. En artikelmatris upprättades (bilaga 

2), vilket är en hjälp i analysprocessen av den litteratur som sökts fram. Det finns ingen färdig 

mall för hur en sådan matris ska se ut, utan detta varierar beroende på vad som är viktigt i det 

specifika sammanhanget. Artikelmatrisen är tänkt som ett verktyg för att ge struktur och 

ordning i sammanställandet av samtlig litteratur (Polit & Beck, 2012). 

För att analysera innehållet i artiklarna utfördes en manifest, modifierad innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Utifrån den manifesta innehållsananalysen beskrivs det 

synliga och uttalade innehållet i texten objektivt (ibid.). Utifrån studiens syfte delades texten 

in i lämpliga meningar och fraser, vilka bildade meningsbärande enheter. De meningsbärande 

enheterna kortades ner, det vill säga kondenserades, utan att förlora sitt innehåll. De 

kondenserade meningsenheterna kodades, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

beteckningar som kortfattat beskriver meningsenhetens innehåll. Koderna jämfördes sedan 

med varandra med avseende på skillnader och likheter och sorterades därefter in under tre 

olika kategorier, passande och besvarande för föreliggande studies syfte.    

Tabell 1, exempel på analysprocessen 

 
 

Meningsbärande enheter Kondenserad 

meningsenhet 

Koder Kategorier 

…89 av 95 (95%)  

skolsköterskor  

uttryckte en önskan om  

att få utbildning inom psykisk  

ohälsa hos barn och ungdomar.  

 

Nästan samtliga 

önskade utbildning 

inom psykiska ohälsa 

bland barn och 

ungdomar. 

Önskar mer 

utbildning 
Möjligheter och 

hinder 

… ökat stöd från de 

lokala barn- och  

ungdomspsykiatriska  

förvaltningsteamen (CAMSH)  

var sannolikt den mest  

användbara möjligheterna  

som kunde erbjudas.   

Ökat stöd från lokala 

ungdomspsykiatriska 

förvaltningsteam 

ansågs vara lämpligt. 

Utökat stöd 

och 

samarbete 

Samarbetet med 

andra vårdgivare 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Världsläkarförbundet har i Helsingforsdeklarationen, tagit fram en samling etiska principer 

rörande medicinsk forskning som omfattar människor, mänskligt material och data (World 

Medical Association [WMA], 2013).  Deklarationen menar bland annat att det är läkarens 

skyldighet att i all medicinsk forskning skydda patientens liv, hälsa, privatliv och värdighet. 

Omsorg om patienten går alltid före vetenskapen och samhällets intressen. Detta har tagits 

hänsyn till för de studier som granskats i föreliggande arbete.   

Vid en litteraturstudie bör uteslutande artiklar som fått tillstånd och godkännande från en etisk 

kommitté inkluderas, för att inte understödja att oetisk forskning bedrivits (Polit & Beck, 
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2012). I föreliggande litteraturstudie har samtliga artiklar granskats, för att undersöka om 

hänsyn tagits till dessa etiska riktlinjer. Tre av de utvalda artiklarna hade ingen tydlig 

beskrivning av att de var etiskt granskade, men enligt de tidskrifter där berörda artiklar 

publicerats, får inga artiklar som inte är etiskt granskade utges. 

En systematisk litteraturstudie ska framställas objektivt. Att selektera forskning utifrån 

studiens syfte eller att välja bort resultat som inte är förenliga med andra studier ger ett 

felaktigt resultat (Polit & Beck, 2012). I denna litteraturstudie har allt framtaget resultat därför 

redovisats.  

 

 

Resultat  
 

För resultatet ligger elva artiklar som grund, vilka är av både kvalitativ och kvantitativ 

karaktär. Genom sammanställning och analys av samtliga studier skapades genomgående 

kategorier för att besvara föreliggande studies syfte. Följande kategorier har tagits fram: olika 

arbetsmetoder, samarbete med andra vårdgivare samt möjligheter och hinder.  

 

Olika arbetsmetoder 
 

Att ta hjälp av olika metoder i arbetet med psykisk ohälsa bland skolever, har visat sig vara ett 

effektivt och bra stöd för skolsköterskor (Dina & Pajalic, 2014; Golsäter, Sidenvall, Lingfors 

& Enskär, 2011; Barnes, Courtney, Pratt & Walsh, 2004; Allison, Nativio, Mitchell, Ren & 

Yuhasz, 2014; Kuo, Vander Stoep, Herting, Grupp, McCauley, 2012; Clausson & Berg, 2008; 

Pryjmachuk, Graham & Tylee, 2011).  

Flera studier visade att samtal med barn och ungdomar med psykisk ohälsa var en 

betydelsefull metod (Golsäter et al., 2011; Prymjachuk et al., 2011; Dina & Pajalic, 2014; 

Barnes et al, 2004, Clausson & Berg, 2008; Allison et al, 2014). Att skapa relation och 

interagera interpersonellt med elever, samt lyssna, ta sig tid och ge stöd var vidare viktiga 

aspekter (Pryjmachuk et al., 2011; Dina & Pajalic, 2014; Golsäter et al., 2011). Som 

vägledning i samtalet kunde olika metoder såsom motiverande samtal (MI) eller 

frågeformulär i samband med hälsoundersökning användas (Golsäter et al., 2011; Dina & 

Pajalic, 2014). Med hjälp av MI kunde skolsköterskan ägna sig åt att stödja och uppmuntra 

eleven till en positiv och hälsosam livsstil (Dina & Pajlic, 2014), medan frågeformuläret gav 

en hjälp för att skapa struktur i samtalet med eleven. Frågeformuläret gav en helhetsbild över 

elevens allmänna fysiska och psykiska välmående, men kunde även innebära en risk för att 

samtalet med eleven blev för standardiserat (Golsäter et al, 2011). 

En annan arbetsmetod som studerades i flera studier var användandet av olika 

screeningsverktyg, för att upptäcka psykisk ohälsa bland skolelever. Screening av skolelever 

kunde ses som en hjälp i skolsköterskans arbete att tidigt upptäcka elever som lider av psykisk 

ohälsa och att därefter hjälpa dessa elever till rätt vårdnivå. (Puskar et al, 2006; Kuo et al, 

2012; Allison et al, 2014).  
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Samarbete med hela familjer var ytterligare en viktig arbetsmodell, inte minst bland de yngre 

eleverna. Att involvera hela familjen, visade sig ha god effekt på elevernas psykiska hälsa och 

var även tidsparande för skolsköterskan (Dina & Pajalic, 2014; Clausson & Berg, 2008). 

Samarbetet med familjen gav dessutom skolsköterskan en djupare förståelse för vad som 

orsakade elevens ohälsa (Clausson & Berg, 2008). Hinder som försvårade skolsköterskans 

arbete kunde vara om föräldrarna inte ville samarbeta och inte insåg sin roll i arbetet med den 

psykiska ohälsan hos sitt barn (Prymanchuk et al, 2011, Dina & Pajalic, 2014).  

 

Samarbete med andra vårdgivare 
 

Flera studier visade att ett fungerande samarbete med andra vårdgivare var av stor vikt för att 

skolsköterskorna skulle känna sig trygga i omhändertagandet av barn och unga med psykisk 

ohälsa (Youssef, Murphy, Schuckalo, Intile, & Rosh, 2007; Wilson et al, 2007; Haddad, 

Butler & Tylee, 2010; Pryjmachuk et al., 2011). Trots detta var samarbetet med andra viktiga 

vårdgivare bristfälligt. Flera skolsköterskor beskrev att stödet och samarbetet från läkare, 

sjuksköterskor och andra specialister inom barn- och ungdomspsykiatrin fungerade dåligt 

(Wilson et al., 2007; Youssef et al., 2007). Exempel på svårigheter som ledde till ett dåligt 

samarbete kunde vara returnerade remisser till skolsköterskan och långa väntetider. Vad som 

ansågs vara gott samarbete, med specialistverksamheter inom barn och ungdomshälsa, var till 

exempel bra relation med personalen i form av tillgänglighet och stöd (Pryjmachuk et al., 

2011) 

Ett utökat och mer välfungerande stöd mellan skolsköterskan och specialistverksamheter 

inom psykisk ohälsa bland barn och ungdomar var, enligt skolsköterskorna, en av de mest 

nödvändiga åtgärderna för förbättrat omhändertagande av dessa skolelever (Wilson et al., 

2007; Haddad et al., 2010). 

 

Möjligheter och hinder 
 

Fem av studierna visade att skolsköterskor upplevde tillfredställelse i arbetet med psykisk 

ohälsa bland skolelever (Dina & Pajalic, 2014; Haddad et al, 2010; Barnes et al 2004; 

Clausson & Berg, 2008; Pryjmachuk et al 2011). Arbetet med psykisk ohälsa sågs som en 

naturlig del i skolsköterskerollen (Pryjmachuk et al, 2011). Skolsköterskornas främsta uppgift, 

upplevdes vara att stötta och skapa tillit till eleven (Dina & Pajalic, 2014; Haddad et al, 2010; 

Barnes et al, 2004 och Pryjmachuk et al, 2011). I studierna Allison et al (2014), Barens et al 

(2004) och Clausson och Berg (2008) upplevde skolsköterskorna att det övervägande var 

flickor som sökte hjälp hos skolsköterskan för psykisk ohälsa. 

Psykisk ohälsa upptog en stor del av skolsköterskornas arbetstid (Haddad et al, 2010; Wilson 

et al, 2007; Puskar et al, 2006). En artikel tog upp ett tillvägagångsätt som kunde vara 

tidssparande (Clausson & Berg, 2008) där de med hjälp av familjesammankomster fick 

djupare och bredare bild av hur hela familjen såg ut. Detta ledde till snabbare process för 

eleven att få hjälp. En av skolsköterskorna uppgav dock att hon inte trodde på denna metod 

som tidssparande. Flera studier visade att mer än en tredjedel av skolsköterskans arbetstid  
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gick till elever med psykisk ohälsa. Det nämndes i dessa studier att skolsköterskorna 

upplevdes ha för lite tid för dessa elever (Haddad et al, 2010; Wilson et al, 2007; Puskar et al, 

2006).  

En av studierna (Wilson et al, 2007), där en femtedel av skolsköterskorna uppfattade att de 

hade för lite tid, beskrev att tidsbristen ledde till att de inte kunde ge bästa möjliga vård för 

dessa elever. Skolsköterskorna i en annan studie uttryckte att de önskade engagera sig mer för 

elever med psykisk ohälsa, men att de på grund av hög arbetsbörda inte hann med. De flesta 

skolsköterskor arbetade deltid och det gjorde arbetsbördan högre (Pryjmachuk et al, 2011). 

Samarbetet med föräldrarna upplevdes vara nödvändigt, för att skolsköterskan skulle kunna 

gå vidare och hjälpa elever med psykisk ohälsa (Dina & Pajalic, 2014; Barnes et al, 2004 och 

Pryjmachuk et al, 2011).  

Ett annat hinder kunde vara sekretessen. Eleverna visste om att skolsköterskan hade sekretess, 

vilket ledde till att de kände sig trygga och kunde lita på skolsköterskan. Skolsköterskan 

upplevde det svårt, då de ansåg att hjälp behövdes sättas in och kontakt med föräldrar 

behövde tas och eleven motsatte sig samtal med föräldrarna (Dina & Pajalic, 2014; Barnes et 

al, 2004). 

Kunskaps och utbildningsnivån bland skolsköterskorna som arbetade med barn och 

ungdomars psykiska ohälsa, var av varierande grad. Att genomgå utbildning inom psykisk 

ohälsa hos barn och ungdomar ansågs vara betydelsefullt av i stort sett alla skolsköterskor i 

studierna, utförda av Youssef et al. (2007), Haddad et al. (2010), Wilson et al. (2007) och 

Pryjmachuk et al. (2011).  

Mellan 30 och 50 procent av skolsköterskorna angav att de aldrig genomgått någon 

vidareutbildning inom psykisk ohälsa bland barn och ungdomar sedan de tillträtt tjänsten som 

skolsköterska (Wilson et a., 2007; Pryjmachuk et al., 2011). Skolsköterskorna upplevde 

bristfällig kunskap i området med otrygghet som resultat (Youssef et al., 2007; Haddad et al., 

2010; Wilson et al., 2007). De kunde också känna sig osäkra och stundtals rådlösa i arbetet 

(Pryjmachuk, et al., 2011; Wilson et al., 2007; Dina & Pajalic, 2014; Haddad et al, 2010; 

Barnes et al, 2004;). Enligt Haddad et al. (2010) upplevde skolsköterskorna att de mest 

nödvändiga utbildningsområdena var att lära sig känna igen tecken på psykisk ohälsa, så som 

depression, ångest och självskadebeteende, samt få kunskap om när det var dags att initiera 

kontakt med psykolog.  

 

 

Syntes 
 

Föreliggande studie visade att screeningsverktyg, olika samtalsmetoder och att ta sig tid att 

lyssna på eleven var betydelsefullt i arbetet med psykisk ohälsa. Genom samtal, ges möjlighet 

att skapa goda relationer emellan skolsköterska och elev, men kräver också både tid och 

kunskap för att nå framgång. Många skolsköterskor upplevde dock både tiden och kunskapen 

som bristfälliga faktorer i sitt arbete bland skolelever med psykisk ohälsa.  
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Diskussion  
 

Metoddiskussion 
 

En systematisk litteraturstudie valdes för att ge en sammanställning av tidigare utförd 

forskning vad gäller att beskriva skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa bland skolelever. 

Då en systematisk litteraturstudie utformas är syftet att kritiskt och objektivt sammanställa 

och bedöma redan framtagen fakta samt exponera den aktuella kunskapen inom ämnet (Polit 

& Beck, 2012).  

Databaserna CINAHL och MEDLINE valdes utifrån sina omvårdnadsperspektiv. PsykINFO 

valdes då även det psykologiska förhållandet fanns med i studiens syfte. De sökord som 

användes utgick ifrån definitionen på psykisk ohälsa som presenterats tidigare 

(Socialstyrelsen, 2013). De framkomna kategorierna arbetsmetoder, samarbete med andra 

vårdgivare samt möjligheter och hinder, beskriver skolsköterskans arbete bland skolelever 

med psykisk ohälsa och svarar därmed på studiens syfte.   

Två av de granskade artiklarna där båda var av kvantitativ karaktär, bedömdes vara av låg 

kvalitet. Att de värderades lågt berodde på att ett eventuellt bortfall inte redovisats, eller att 

bortfallet var stort, över 65 procent. Resultatet, i dessa studier, kunde därmed inte 

generaliseras. Då lite litteratur fanns att hitta inom ämnet har ändå dessa artiklar valts att 

finnas med i resultatet.  

I studien utförd av Wilson et al. (2007) har både skolsköterskors och BVC-sköterskor 

inkluderats. I föreliggande studie har dock enbart resultat rörande skolsköterskorna tagits med 

för att besvara syftet. Detta var möjligt, eftersom resultaten i studien (Wilson et al, 2007) 

redovisades var för sig. 

För att objektivt och systematiskt analysera texten, i de studier som låg till grund för 

föreliggande studies resultat, användes en modifierad form av Graneheim och Lundmans 

(2004) manifesta innehållsanalys. Med hjälp av denna metod analyserades det som direkt 

uttrycktes i texten, och kategorier skapades utifrån detta, för att besvara studiens syfte. En 

svaghet med denna metod är att för stora eller för små meningsenheter kan ha valts ut, vilket i 

sådana fall kan innebära att viktig information har misstas. Vidare kan författarnas val att 

gemensamt analysera innehållet i studierna ha gett annorlunda resultat, än om innehållet 

skulle ha tolkats av författarna var och en för sig (Graneheim & Lundman, 2004). En styrka är 

dock det exempel, som framgår i tabell 1, på hur analysmetoden har gått till. 

Av föreliggande litteraturstudies resultat kan få allmänna slutsatser dras. Samtliga granskade 

studiers resultat är utfärdade i västerländska länder och innefattar nästan enbart kvinnliga 

deltagare. Detta skulle, å ena sidan, kunna vara missvisande för resultatets trovärdighet och 

överförbarhet. Den studerade litteraturen innefattar dock skolsköterskor med varierande 

yrkeslivserfarenheter samt deltagare av varierad ålder, vilket å andra sidan stärker det 

framkomna resultatet. Det faktum att de flesta studier inkluderar nästintill enbart kvinnliga 

skolsköterskor kanske ändå överensstämmer med verkligheten, där de flesta skolsköterskor 

verkar vara kvinnor. Skolsköterskerollen kan också tänkas vara mindre väletablerad i icke 

västerländska länder, varför studier från sådana länder inte gått att finna. Resultatet skulle 

ändå kunna bedömas som trovärdigt då samtliga kvalitativa studier värderades som höga och 

medelhöga. Flera av dessa studier talade även för samma resultat, så som önskan om utökad 

kunskap och tidsbrist i arbetet, vilket ytterligare förstärkte överförbarheten.  
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Genom att använda standardiserade bedömningsmallar har eventuella bedömningsbias försökt 

undvikas. Författarna har ingen erfarenhet av arbete som skolsköterska varav den egna 

förförståelse för arbetet inom skolhälsovården är liten. Ytterligare svagheter som kan ha 

bidragit till eventuella felkällor är författarnas ovana att värdera studier samt att tolka 

kvantitativa studiers statistiska resultat. 

 

Resultatdiskussion   
 

Sammantaget inkluderades elva artiklar till denna studie, vilket talar för att lite forskning är 

gjord i ämnet. Orsaker som skulle kunna ligga till grund för detta är att en relativt snabb 

ökning av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar uppstått, vilket kan ha gjort att forskning 

om skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa inte hunnit tas fram.  

Arbetsmetoder som framkommit i föreliggande studie och som, av skolsköterskor, ses som 

viktiga arbetsstrategier i arbetet med barn och ungdomars psykiska ohälsa är bland annat att 

samtala med skolelever. Att använda olika samtalsmetoder, så som MI eller frågeformulär i 

samband med hälsosamtal är metoder som underlättar samtalsprocessen (Pryjmachuk et al., 

$2011; Dina & Pajalic, 2014; Golsäter et al, 2011). En farhåga som angavs gällande 

frågeformulär i samband med hälsosamtal var att de kunde göra samtalen för standardiserade 

(Golsäter et al, 2011). Denna farhåga förstärks i en finsk studie där skolelever upplevde 

hälsosamtalen med skolsköterskan som just automatiska och standardiserade (Mäenepää, 

Paavilainen & Åstedet-Kurki, 2007). Med hjälp av MI kan skolsköterskan vägleda eleven att 

ta aktiva beslut och därmed finna den hälsa som enligt Wärnå-Furu (2012) finns inom varje 

människa. Skolsköterskans användning av MI som metod, kan hjälpa eleven att se det positiva 

i tillvaron, få en känsla av sammanhang och därmed uppnå det Antonovsky (1991) definierar 

som hälsa. Antonovsky menar också att individens känsla av sammanhang är avgörande för 

att klara av stressfyllda situationer (Wärnå-Furu, 2012). Elever med psykisk ohälsa kan därför 

tänkas behöva extra vägledning att finna en känsla av sammanhang och därmed hälsa. 

Även olika typer av screeningsverktyg har använts för att tidigt upptäcka elever med tecken 

på psykisk ohälsa (Puskar et al, 2006; Kuo et al, 2012; Allison et al, 2014). Pellmer et al. 

(2012) menar dock att det fortfarande finns stora brister i den svenska elevhälsan för att i ett 

tidigt stadium upptäcka elever med psykisk ohälsa. Med detta kan övervägas om otillräckliga 

arbetsmetoder används i arbetet med att upptäcka psykisk ohälsa i skolan.  

Flera faktorer är bidragande till en ökad risk för att drabbas av psykisk ohälsa, så som 

etnicitet, kvinnligt kön och att komma från en lägre socioekonomisk bakgrund (Allison et al, 

2014; van Daalen- Smith, 2008; Kuo et al., 2010). Ett flertal av de studier som granskats i 

föreliggande litteraturstudie har också påvisat att det främst är flickor som söker 

skolsköterskan för psykisk ohälsa (Allison et al, 2014; Barnes et al, 2004; Clausson & Berg, 

2008). I en kunskapsöversikt som Statens folkhälsoinstitut har gjort (Lager, 2009), återspeglar 

detta verkligheten. Flickor mår psykiskt sämre än pojkar över hela världen. Orsaker till detta 

kunde bland annat vara de könsroller som finns i samhället, såsom att flickor bekymrar sig 

mer för sitt utseende och för sin kroppsvikt. Kunskapsöversikten visar även att flickor oroar 

sig mer för relationer och reagerar kraftigare är pojkar, om relationen till jämnåriga försämras. 

Vad det beror på är inte helt klart, men en anledning kan vara att flickor och pojkar använder 

olika copingstrategier när de möter prövningar. Flickorna söker oftast stöd hos vänner och 

familj, medan pojkarna istället söker distraktion (Lager, 2009). Studier har visat att skillnader   
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mellan män och kvinnors förekomst av bland annat depression, minskar i de länder där 

skillnaderna mellan mans- och kvinnoroller minskar (Seedat et al, 2009) detta visar på vikten 

av att fortsätta arbeta med jämställdhetsfrågor. Att ha goda arbetsmetoder för att bemöta 

denna problematik inom skolhälsovården är också viktigt. 

 

Det finns även belägg för att personer som invandrat från andra länder på grund av svåra 

omständigheter i hemlandet ofta drabbas av psykisk ohälsa (Sandhu et al., 2013).  Med tanke 

på rådande samhällsförändringar, så som ökat antal personer som flyr och invandrar emellan 

världens länder, ligger ett allt större ansvar och krav på en fungerande elevhälsa och  

skolsköterskefunktion (Schainker, O´Brien, Fox & Bauchner, 2005). Detta ställer också krav 

på befintliga och väl fungerande arbetsmetoder. 

 

I Riksföreningen för skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening (2011) och 

Socialstyrelsens riktlinjer för elevhälsan (2014), beskrivs bland annat att skolsköterskans 

arbete förutsätter ett nära samarbete med andra vårdgivare inom hälso- och sjukvården. I 

föreliggande studie framgick dock ett bristfälligt samarbete mellan skolsköterska och läkare,  

sjuksköterskor och andra specialister inom barn- och ungdomspsykiatrin (Wilson et al., 2007; 

Youssef et al., 2007; Pryjmachuk et al., 2011). Detta motsäger de riktlinjer skolsköterskan 

förväntas arbeta efter, vilket skulle kunna försvåra skolsköterskans roll och känsla av att inte 

räcka till. 

 

Att den psykiska ohälsan ökar är ett faktum (WHO, 2013).  Många skolsköterskor i studiens 

resultat erfor att arbetet med psykisk ohälsa upptog oproportionerligt med arbetstid (Haddad 

et al, 2011; Wilson et al, 2007; Puskar et al, 2006; Dina & Pajalic, 2014, Clausson & Berg, 

2008). Socialstyrelsen har utfärdat en rapport, där de granskat elevhälsan i tio kommuner i 

södra Sverige (Socialstyrelsen, 2014). Rapporten riktar stor kritik mot de stora brister som 

visades förekomma i flera kommuner. Resurserna var ojämnt fördelade inom olika 

kommuner. En skolsköterska kunde ha i snitt 800 elever, medan det i en annan kommun 

följde de rekommendationer som finns (ibid.), vilket enligt Riksföreningen för skolsköterskor 

och svensk sjuksköterskeförening (2011) är ca 400 elever per heltidsarbetande skolsköterska. 

Skolsköterskorna i rapporten uppgav att elever med psykisk ohälsa krävde mycket vård och 

omsorg och att behoven hela tiden ökade (Socialstyrelsen, 2014). De rekommendationer som 

finns i Sverige följs alltså inte helt, utan varierar mellan olika skolområden och stadsdelar, 

vilket leder till en ojämlik elevhälsa. Med anledning av ovan redovisad information bör 

insatserna för en jämlik elevhälsa i hela landet, prioriteras och förstärkas.  

 

Trots den rådande tidsbrist som i föreliggande studie påvisats, är betydelsen av att ta sig tid att 

skapa relation, skolsköterska och elev emellan viktig. Välfungerande, nära relationer är  

nödvändiga för att tillgivenhet och socialt stöd ska kunna uppnås (Ohlsson, 2011; Trygged, 

Backlund & Elofsson, 2013). Dessa studier visar att dåligt fungerande relationer ger en 

negativ inverkan på barns välmående. Skolelever har enligt Trygged et al. (2013) 

övervägande störst förtroende för lärare i skolan och endast en tredjedel av eleverna känner 

förtroende för skolsköterskan. Bidragande faktorer till detta är att skolsköterskan inte finns 

lika lätt tillgänglig som lärarna, men också att tiden för att kunna söka upp skolsköterskan är 

begränsad och inte räcker till (ibid.). Med detta påvisas ytterligare negativa följder av 

tidsbristen, i form av förlorat förtroende och begränsad möjlighet att bygga upp betydelsefulla 

och eventuellt avgörande relationer i arbetet med psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. 

 

I denna studies resultat framkom också att bristfällig utbildning inom psykisk ohälsa hos barn 

och ungdomar, gjorde skolsköterskorna osäkra i sin roll och att de därför önskade mer  
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utbildning i området (Youssef et al., 2007; Haddad et al., 2010; Wilson et al., 2007; 

Pryjmachuk et al., 2011). Detta kan kopplas till en studie utförd av Bullock, Libbus, Lewis 

och Gayer (2002) som påvisar att skolsköterskor som genomgått vidareutbildning inom, bland 

annat, psykisk hälsa kände sig mer bekväma i sin profession. I en undersökning utförd av 

Socialstyrelsen (2011), granskades i vilken omfattning yrkesförberedande utbildningar, där i 

bland utbildningen för skolsköterskor, innehöll kurslitteratur samt praktik i området psykisk 

hälsa och utveckling bland barn och ungdomar. Inom vidareutbildningarna barnsjuksköterske- 

skolsköterske- och distriktssköterskeutbildningen sågs mer litteratur innehållande psykisk 

hälsa bland barn och unga jämfört med andra yrkesutbildningar inom skolväsendet. 

Variationen var dock mycket skiftande i landet. I sex av 25 utbildningssätten i Sverige 

saknades kurslitteratur i ämnet helt och hållet i ovan nämnda specialistsjuksköterskeprogram. 

Detta kan anses anmärkningsvärt med tanke på den ökade psykiska ohälsan (WHO, 2013), 

samt skolsköterskans roll som en av de första personerna att bedöma om en elev är i behov av 

vidare hjälp via läkare, skolpsykolog, socialtjänst eller barn- och ungdomspsykiatrin. 

 

Skolsköterskorna i resultatet upplevde att de kände tillfredställelse i arbetet med elever med 

psykisk ohälsa (Dina & Pajalic, 2014; Haddad, Butler & Tylee, 2010; Barnes et al 2004; 

Clausson & Berg, 2008; Pryjmachuk et al 2011). Dock var de många gånger osäkra på sin 

roll, om de tog rätt beslut och hur de bäst kunde hjälpa eleven (Dina & Pajalic, 2014; Haddad, 

Butler & Tylee, 2010; Barnes et al, 2004 och Pryjmachuk et al, 2011). Detta visar att trots 

tidsbrist, bristande utbildning och kunskap kände skolsköterskorna tillfredställelse i sitt arbete 

(Dina & Pajalic, 2014; Haddad, Butler & Tylee, 2010; Barnes et al 2004; Clausson & Berg, 

2008; Pryjmachuk et al 2011). I en studie gjord i USA (Foley & Lee, 2004) uppgav 

skolsköterskor självständighet som en avgörande faktor för tillfredsställelse i arbetet. 

Skolsköterskan har ett stort eget ansvar och möjlighet att påverka sitt arbete (Riksföreningen 

för skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2011). Detta kan vara en anledning till 

att de flesta skolsköterskor i denna litteraturstudie kände arbetsglädje och tillfredställelse, 

vilket även Atefi, Abdullah, Wong och Mazlo (2014) bekräftar. Deras studie visar att 

sjuksköterskor utan självständighet, som såg sig som en assistent till läkarna, inte var  

tillfredsställda i sitt arbete (ibid.). Att få möjlighet att påverka sin arbetssituation och 

självständighet bör därför aktivt arbetas för, bland sjuksköterskor inom alla områden. 
 

 

Konklusion 
 

Resultatet i denna studie visade att skolsköterskan upplevde tillfredställelse i arbetet med 

psykisk ohälsa bland skolelever. Kunskap i ämnet upplevdes bristfälligt, liksom tiden. Olika 

arbetsmetoder förekom i arbete med psykisk ohälsa så som motiverande samtal, 

screeningsverktyg och frågeformulär i samband med hälsoundersökningar. Skolsköterskorna 

ansåg att ett välfungerande samarbete med andra vårdgivare var viktigt. 
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Kliniska implikationer 
 

Denna studies resultat ger en samlad bild av skolsköterskans arbete bland skolelever med 

psykisk ohälsa. Beträffande det faktum att den psykiska ohälsan ökar bland barn och 

ungdomar krävs effektiva arbetsmetoder, ett fungerande samarbete mellan olika 

vårdinrättningar samt god kunskap och tillräckligt med tid för skolsköterskor i arbetet med 

dessa elever. Skolsköterskor i föreliggande studie uttrycker dock vissa brister vad gäller 

samarbetet med andra vårdgivare, samt den egna kunskapen inom psykisk ohälsa bland barn 

och ungdomar. Utifrån denna litteraturstudies sammanställda resultat föreslås att rutiner vad 

gäller samarbete mellan olika vårdgivare ses över och att utökad utbildning i området inom 

vidareutbildningar för skolsköterskor sker.  

 

 

Fortsatt forskning 
 

Då lite forskning är gjord inom området och med bilden av den psykiska ohälsan som ett 

globalt växande problem, fordras ytterligare forskning och utarbetade metoder för 

skolsköterskan i arbetet med psykisk ohälsa.   
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barnets självförtroende.  

Vanligaste sättet att 

uppmärksamma psykisk 

ohälsa var genom 

hälsosamtalen, vidare 

remittering av barnen 

skedde vid behov 

Skolsköterskorna ansåg 

det frustrerande att inte 

känna att de kunde göra 

några stora förändringar 

och att inte ha den tiden 

som krävs i arbetet med 

detta problem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

Golsäter, M., Sidenvall, 

B., Lingfors, H. & 

Enskär, K. (2011). 

Adolescent´s and school 

nurse´s perceptions of 

using a health and 

lifestyle tool in health 

dialogues. 

Journal of Clinical 

Nursing. 

 

Sverige 

Beskriva och 

undersöka 

ungdomars och 

sjuksköterskor 

uppfattning om att 

använda ett hälso- 

och livsstilsverktyg 

i hälsosamtal inom 

skolhälsovården. 

  

Population: Skolungdomar 

och skolsköterskor 

  

Inklusionskriterier: Ej 

specifikt angivet 

Exklusionskriterier: Ej 

specifikt angivet. 

 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval 

 

Urval: 29 fjortonåringar (13 

flickor, 16 pojkar), samt 23 

kvinnliga skolsköterskor med 

yrkeserfarenhet mellan 1-17 år 

deltog. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgruppsintervjuer, 

ungdomar och skolsköterskor 

för sig. 

 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv 

ansats. 

Styrkor: Undersökt både 

ungdomars och 

skolsköterskors 

perspektiv av att använda 

ett hälso- och 

livsstilsverktyg. Flera 

citat låter läsaren tolka 

och värdera framkomna 

rubriker och koder etc. 

Båda positiva och 

negativa beskrivningar 

om verktyget, togs upp i 

resultatet. 

Svagheter: olika stora 

fokusgrupper. Dåligt 

beskrivet urval, vilket kan 

ifrågasätta resultatets 

trovärdighet. 

Gruppdeltagare som 

känner sig obekväma i 

grupp, kan ha undvikit att 

uttrycka sin åsikt 

 

Bedömning: Hög 

”Hälso- och livsstil 

verktyget” upplevdes 

fungera, och ge en god 

struktur för dialogerna 

mellan skolsköterskan 

och eleven. Skol-

sköterskorna tyckte att det 

fungerade som en guide i 

hälsosamtalet.  

En negativ aspekt 

nämndes kunna vara att 

verktyget bidrog till att 

diskussionen mellan elev 

och skolsköterska blev 

standardiserad och inte 

individanpassad.  

Verktyget bidrog ändå till 

förståelse av hälsoläget 

för skolsköterskan, och 

rätt hjälp kunde sättas in.  

 

 

 

 



 

 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

Haddad, M., Butler, G.S. 

& Tylee, A. (2010) 

 

School nurse´s 

involvement, attitudes 

and training needs for 

mental health work: a 

UK- cross sectional 

study.  

 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

Storbritannien 

 

 

Identifiera 

skolsköterskans 

synsätt på sin roll 

vad gäller den 

mentala 

hälsoaspekten, 

träningsbehov och 

attityder gentemot 

depression hos unga 

människor.  

Population: Skolsköterskor. 

 

Inklusionskriterier: Ej 

specifikt angivet. 

Exklusionskriterier: Ej 

specifikt angivet.  

 

Urvalsförfarande: 258 

skolsköterskor med olika 

utbildningsgrad deltog. Alla 

var medlemmar i en av tre 

organisationer för 

skolsköterskor i England. 

(RCN, CPHVA & SAPHNA).  

 

Urval: 700 skolsköterskor.  

Bortfall 63 %. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär DAQ. 

 

Analysmetod: Deskriptiv 

statistik med hjälp av SPSS och 

ANOVA.  

Styrka: Lämpligt urval. 

Deltagare från hela 

landet. Väl beprövat 

frågeformulär användes, 

dock modifierat för denna 

studie för att passa 

skolsköterskor. 

 

Svaghet: Studien kan ha 

exkluderat skolsköterskor 

som inte var medlemmar i 

nämnda organisationer. 

Urval dåligt beskrivet. 

Stort bortfall, därav låg 

generaliserbarhet.  

 

Extern validitet: Låg 

 

Intern validitet: 

Medelhög 

 

Bedömning: Medelhög 

  

Drygt hälften av 

skolsköterskorna, 

upplevde att ¼ av deras 

tid upptogs av arbetet 

med psykisk ohälsa bland 

eleverna. 60 % ansåg att 

de kände tillfredsställelse 

av att arbeta med 

deprimerade elever.  

 

Mer utbildning inom 

psykisk ohälsa önskades 

samt ett utökat stöd från 

specialister inom 

området.  

 

Skolsköterskor med 

specialistutbildning och 

längre 

arbetslivserfarenhet hade 

ökad självkänsla i arbetet 

med psykisk ohälsa bland 

ungdomar.  

 

 

 

 



 

 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

Kuo, E. S., Stoep, A. V., 

Herting, J. R., Grupp, K. 

& McCauley, E. (2012). 

How to Identify Students 

for School-Based 

Depression Intervention: 

Can School Record 

Review Be Substituted 

for Universal Depression 

Screening? 

Journal of Child and 

Adolescent Psychiatric 

Nursing. 

USA 

Utvärdera nyttan 

med skolans 

rapportering jämfört 

med ett 

screeningsverktyg 

för depression. 

Detta för att 

upptäcka 

lämpligheten med 

ett preventivt 

interventions-

program mot 

depression.  

Population: Skolelever i 

årskurs åtta. 

Inklusionskriterier: Ej 

specifikt angivet. 

Exklusionskriterier: Elever 

som ej förstod skriven 

engelska. 

Urvalsförfarande: Skolelever 

i årskurs 8. Totalt 3320 elever. 

Urval: Totalt 2006 elever 

deltog. Bortfall ca 40%.  

Datainsamlingsmetod: 

Screenningsverktyg MFQ samt 

skolrapportering.  

 

Analysmetod: SPSS, CART.  

Styrka: Elever med olika 

bakgrund. Väl utförd 

analysmetod anpassad för 

studien. 

 

Svaghet: Endast elever 

från storstad. Analys via 

CART kan ha inneburit 

att selektiva exklusioner 

gjorts. Låg 

generaliserbarhet pga. 

studiens endast utförd på 

en speciell åldersgrupp.  

 

Extern validitet: Låg 

 

Intern validitet: Hög 

 

Bedömning: Medelhög 

 

Skolans rapportering kan 

vara en hjälp för 

skolsköterskan att 

upptäcka elever med risk 

för depression. Dock är 

screeningsverktyget en 

säkrare metod.   

Skolsköterskan spelar en 

central roll för att tidigt 

upptäcka och ingripa vid 

depression. Tidig 

upptäckt minskar risker 

för negativa följder som 

depression kan innebära.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

Pryjmachhuk, 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. 

England 

Utforska 

skolsköterskans 

synsätt vad gäller 

psykisk ohälsa hos 

ungdomar, samt 

skolsköterskans 

perspektiv på den 

egna potentialen att 

kunna engagera sig i 

att arbeta med denna 

grupp. 

 

 

Population: Skolsköterskor.  

Inklusionskriterier: Ej 

specifikt angivet 

Exklusionskriterier: Ej 

specifikt angivet 

 

Urvalsförfarande: En 

nyckelperson ur fyra olika 

skolskötersketeam bjöd in 

skolsköterskor att delta.  

Urval: 33 kvinnliga 

skolsköterskor mellan 23-60 år. 

Yrkeserfarenhet mellan 10 

mån-30 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgruppsintervjuer  

Analysmetod: Innehållsanalys 

enligt Ritchie et al. Samt Pope 

et al.  

Styrka: Deltagare från 

olika delar av landet ger 

bredd till studien. Data 

analyserades oberoende 

av studiens författare. 

Tydligt redovisad 

dataanalys, med exempel. 

Strukturerat resultat. Flera 

citat finns med som 

styrker de framkomna 

temana och rubrikerna. 

 

Svaghet: Begränsat antal 

deltagare ger låg 

överförbarhet. 

Skolsköterskorna kan ha 

valts ut subjektivt. 

 

Bedömning: Hög 

Deltagarna i studien 

ansåg att den psykiska 

ohälsan ar viktig att 

arbeta med. 

Skolsköterskorna ansåg 

sig skulle ha en 

hälsofrämjande arbetsroll. 

Tidiga interventioner och 

stödjande funktion ansågs 

vara viktigt.  

Dock såg de vissa hinder i 

arbetet. Detta var t.ex. 

tung arbetsbörda, 

osäkerhet i arbetet samt 

begränsad kunskap om 

psykisk ohälsa. Vidare 

ansågs det viktigt att 

samarbeta med andra 

vårdgivare inom ämnet. 

 

 

 



 

 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

Puskar, K.r., Stark, K.H., 

Fertman, C.I., Bernardo, 

L.M., Engberg, R.A. & 

Barton, R.S. (2006) 

School Based Mental 

Health Promotion: 

Nursing Interventions for 

Depressive Symptoms in 

Rural Adolescents 

Californian J Health 

Promotion.  

USA 

Att beskriva 

depressiva symtom 

bland unga 

landsbygdsbor. 

  

Population: Flickor och pojkar 

i årskurs 9-11. 

Inklusionskriterier: Gå i 

skolan samt kunna läsa och 

skriva på engelska. 

Exklusionskriterier: Ej 

specifikt angivet. 

Urvalsförfarande: Elever i 

årskurs 9-11 från tre olika 

skolor tillfrågades.  

Urval: 193 elever deltog. 

53,4% flickor och 46,6%. 30 av 

193 elever gick vidare för 

intervju. Bortfall ej beskrivet 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär RADS-2 för 

självrapportsmätning av 

depressiva symtom samt 

uppföljande intervjuer.  

Analysmetod: SPSS för 

statistikredovisning. 

Styrka: Lämpligt urval 

för syftet, med både 

pojkar och flickor. 

Adekvat screenings-

verktyg. Både 

självrapportering och 

intervjuer ger styrka och 

djup till resultatet.  

 

Svaghet: Det eventuella 

bortfallet är inte 

beskrivet. Deltagarna får 

betalt, vilket kan leda till 

tacksamhetsskuld till 

forskarna.  

 

Intern validitet: Medel 

 

Extern validitet: Låg 

 

Bedömning: Låg 

Studien visar vikten av att 

ha tillgång till 

sjuksköterskor i 

screenandet av psykisk 

ohälsa bland ungdomar. 

Även vikten av att arbeta 

förebyggande med 

psykisk ohälsa i skolan 

framgår.  

 

Vidare visade studien att 

skolsköterskor 

tillbringade ca 1/3 av sin 

tid till arbete med psykisk 

ohälsa. Tidig upptäckt, 

via t.ex. screening är 

hälsofrämjande.  

 

Skolsköterskorna 

behövde få mer kunskap i 

ämnet. 

 

 



 

 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

Wilson, P., Furnivall., J., 

Barbour, R. S., Conelly, 

G., Bryce, G., Phin, L. & 

Stallard, A. (2007). 

The work of health 

visitors and school nurses 

with children with 

psychological and 

behavioral problems. 

Journal of Advanced 

Nursing 

England 

Att beskriva 

arbetsbördan för 

BVC-sköterskor och 

skolsköterskor i 

relation till barn och 

ungdomar med 

psykiska-, 

emotionella- och 

beteendemässiga 

problem samt att 

identifiera upplevda 

utmaningar, hinder 

och källor till 

tillfredställelse 

associerade till 

denna typ av arbete. 

 

 

Population: Skolsköterskor 

(och BVC-sköterskor). 

Inklusionskriterier Ej 

specifikt angivet. 

Exklusionskriterier: Ej 

specifikt angivet. 

Urvalsförfarande: 

Skolsköterskor identifierades 

via den skotska nationella 

databasen. Totalt 230 

skolsköterskor tillfrågades att 

delta. 

 

Urval: 100 skolsköterskor, dvs. 

43 % valde att delta. Tre av 

dessa var män.   

 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär med både 

svarsalternativ samt svar i 

fritext.  

 

Analysmetod: QSR N6 för att 

koda och tematisera. 

Styrkor: Frågeformulär 

med både svarsalternativ 

och svar i fritext gav mer 

detaljerade svar. Citat och 

tabeller i resultatet styrker 

framkomna teman. 

Svagheter: Stort bortfall 

och osäkerhet om alla 

sköterskor fått 

frågeformuläret. Dålig 

svarsfrekvens på frågorna 

med fri-text svar.   

Extern validitet: Låg 

Intern validitet: 

Medelhög 

Bevisvärde: Medelhög  

Skolsköterskorna ansåg 

att oproportionerligt 

mycket av deras arbetstid 

gick åt till 

omhändertagande av barn 

med psykiska problem.  

Många skolsköterskor 

kändes sig osäkra i sin 

roll och kände frustration 

att inte kunna hjälpa 

eleven på rätt sätt.  

De flesta skolsköterskor 

önskade mer utbildning 

inom området samt ett 

bättre samarbete med 

specialister inom 

psykiatrin.  

     

 



 

 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

Youssef, N., Murphy, 

T.G., Schuckalo, S., 

Intile, C.,  & Rosh, J.  

(2007) 

 

School Nurse Knowledge 

and Perceptions of 

Recurrent Abdominal 

Pain: Opportunity for 

Therapeutic Alliance. 

 

Clinical Pediatrics 

 

USA 

Att bedöma den 

insamlade 

kunskapen och den 

övergripande 

uppfattningen av 

skolsköterskan som 

ofta vårdar barn 

med återkommande 

magvärk (recurrent 

abdominal pain- 

RAP) och att 

fastställa behovet av 

utbildning bland 

dessa vårdgivare. 

Population: Skolsköterskor. 

 

Inklusionskriterier: Ej 

specifikt angivet. 

Exklusionskriterier: Ej 

specifikt angivet. 

 

Urvalsförfarande: 425 

skolsköterskor som arbetade i 

en organisation tillfrågades att 

delta.  

 

Urval: 141 skolsköterskor 

deltog i studien. 

Genomsnittliga 

yrkeserfarenheten var 11,2 år. 

Bortfall 67 %. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär med 21 frågor. 

 

Analysmetod: Mann-Whitney 

test. 

Styrka: Skolsköterskorna 

i studien arbetade inom 

olika typer av skolor vad 

gäller ålder, etnicitet och 

socioekonomiska 

förhållanden bland 

eleverna.  

 

Svaghet: Stort bortfall 

ger dålig 

generaliserbarhet.  

 

Extern validitet: Låg 

 

Intern validitet: 

Medelhög 

 

Bedömning: Medelhög 

 

 

Samtliga deltagare, utom 

en, rapporterade frekventa 

möten med elever med 

RAP.  

Enbart ett fåtal 

skolsköterskor ansåg att 

RAP var en allvarlig 

åkomma medan 1/3 var 

osäkra på 

allvarlighetsgraden.  

Skolsköterskorna 

upplevde att flickor i 

större utsträckning sökte 

för RAP än pojkar.  

Vidare uppfattningar var 

bl.a. att de hittade på, 

sökte uppmärksamhet, var 

nervösa, ledsna eller lata  

Hälften av de 

responderade ansåg sig ha 

bristande kunskap och 

flertalet önskade 

utbildning, samt 

förbättrad kommunikation 

med läkare. 



 

 

Bilaga 3 

Granskningsmall för kvantitativa studier  

Patientkaraktäristika ex kön, ålder, antal deltagare etc.  

…………………………………………………………………………………………….. 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion?  Ja □ Nej □ Vet ej □  

Fanns någon intervention i studien, vad i så fall? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Vad avsåg studien att studera, d.v.s. vad var dess primära- och sekundära effektmått? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Urval 

Är urvalsförfarandet beskrivet?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Representativt urval? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Bortfall 

Är bortfallsanalysen beskriven? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Är bortfallsstorleken beskriven? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Har en adekvat statistisk metod använts? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Finns ett etiskt resonemang beskrivet? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Resultatets tillförlitlighet 

Är instrumenten valida? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Är instrumenten reliabla? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Studiens huvudfynd (hur stor var effekten? statistisk signifikans? Powerberäkning? Etc.) 

…………………………………………………………………………………………………... 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

Hög □ Medelhög □ Låg □ 

Kommentar…………………………………………………………………………………….... 

Källa: Willman, A., Bahtsevani, C. & Stoltz, P. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning 

och klinisk verksamhet (3.uppl.). Lund: Studentlitteratur.  



 

 

Bilaga 4 

Granskningsmall för kvalitatitva studier 

Finns det ett tydligt syfte? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Patientkaraktäristika ex kön, ålder, antal deltagare etc.  

…………………………………………………………………………………………….. 

Urval 

Är kontexten presenterad? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Finns ett etiskt resonemang? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Är urvalet relevant? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Är urvalet strategiskt? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Datainsamling 

Är datainsamlingen tydligt beskriven? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Råder datamättnad? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen?  

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Analys 

Är analysen tydligt beskriven? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Råder analysmättnad? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Genereras teori/ modell? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Huvudfynd, vilket/-n fenomen/ upplevelse/ mening beskrivs? Är beskrivning/ analys adekvat? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög □ Medelhög □ Låg □ 

Kommentar……………………………………………………………………………………… 

Källa: Willman, A., Bahtsevani, C. & Stoltz, P. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning 

och klinisk verksamhet (3.uppl.). Lund: Studentlitteratur.  


