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Sammanfattning

Syftet med studien var att undersöka vilka strategier sjuksköterskor använder sig av för att 

upptäcka depression bland ungdomar i åldrarna 13-19 år, samt vilka strategier de använder sig 

av i mötet med dessa. Ett annat syfte var att undersöka hur sjuksköterskor upplever mötet med 

deprimerade ungdomar i åldrarna 13-19 år. Metoden var att intervjua 6 sjuksköterskor inom 

skola och barn och ungdomspsykiatrin. Intervjuerna genomfördes under hösten 2007. 

Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ordagrant. Materialet analyserades och 

meningsbärande enheter plockades ut samt delades in kategorier, resultatet blev fyra

huvudkategorier samt tio subkategorier. Resultatet visade på att alla skolsköterskor som 

intervjuades hade ett samarbete med kuratorer, rektorer och lärare för att upptäcka ungdomar 

som befann sig i riskzonen för depression. Dessa ansåg dessutom att hög frånvaro från skolan 

kan bindas till fysisk och psykisk ohälsa. Samtliga sjuksköterskor i studien använde sig av 

någon form av frågeformulär för att upptäcka depression. Alla sjuksköterskor var överrens om 

att det är viktigt att behandlingen planeras i samarbete med ungdomen. Alla sjuksköterskor i 

studien ansåg att det är mycket viktigt att informera ungdomarna om hur långt deras 

tystnadsplikt sträcker sig. Alla var även överrens om vikten att försöka involvera 

ungdomarnas föräldrar. Sjuksköterskorna i studien upplevde alla att de ibland tar jobbet med 

sig hem, dock har de med tiden blivit bättre på att distansera sig från arbetet.

Nyckelord: Depression, Ungdomar, Sjuksköterskor, Upplevelser, Strategier



Abstract

The aim of this study was to examine which strategies nurses use to detect depression among 

adolescences in the ages 13 to19 and which strategies they use when meeting depressed 

adolescents. Another aim of this study was to examine the nurses’ experience from that 

meeting. The method used was interviews with six school and psychiatric nurses. The 

interviews were recorded on tape and transcribed verbatim. Meaning units were extracted and 

the material was put into categories, which resulted in four main categories and ten

subcategories. The result showed that all of the school nurses who participated in the study 

had cooperation with counsellors, principals and teachers to discover adolescence who where 

at risk of depression. Furthermore the nurses reckoned that a high amount of absence from 

school could be signs of physical or mental illness. The participants in this study used some 

form of questionnaire to detect depression. In addition all of the nurses agreed on the 

importance of planning the treatment together with the adolescence. Moreover the nurses in 

the study believed in the importance of informing the adolescence of their professional 

confidentiality and how far it reaches. Additionally every nurse who participated in this study 

agreed on the importance of involving the parents of the adolescences. The nurses in the 

current study experienced that they sometimes brought their work home with them, however 

distance oneself from work has become easier over time.

Keywords: Adolescence, Depression, Nurses, Experiences, Strategies 
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1. Introduktion

1.1 Definition av depression 

Enligt American Psychiatric Association [APA] (2000) är kraven för depression antingen ett 

depressivt humör eller att man har haft bristande lust att utföra alldagliga aktiviteter (ADL) 

under två veckor eller mer. APA (2000) tar även upp några av symtomen som förändrad aptit, 

sömn och vikt. Även minskad sexlust, koncentrationssvårigheter, känsla av att vara mindre 

värd samt suicidtankar ingår i symtomspektrumet. Dessa krav gäller rent generellt för alla 

åldrar och är ingenting specifikt för just ungdomar.

Depression definieras enligt Nationalencyklopedin (2008) som en psykisk störning där 

stämningsläget är markant sänkt och där nedstämdheten inte är enbart tillfällig och inte kan 

anses vara fullt förklarlig genom negativa livshändelser. Personen med depression plågas av 

tungsinne, nedvärderar sig själv, ser inget riktigt positivt i sitt liv och saknar förhoppningar 

inför framtiden. Sömnstörningar är vanliga, liksom aptitlöshet, matthet, muskelvärk och 

dylikt, symtomen har ofta kroppslig karaktär. 

1.2 Depression i siffror

En amerikansk studie (Shaski, Bhatia & Subhash, 2007) visar på att svår depression drabbar 

mellan 3-5% av alla barn och ungdomar. Studien visar även att det finns riskfaktorer såväl 

biologiska som psykosociala som ökar risken för utveckling av svår depression. Dessa är, 

kvinnligt kön, om depression finns i släkten, om barnet/ungdomen blivit misshandlad, 

utnyttjad eller vanskött samt om barnet/ungdomen har något kroniskt sjukdomstillstånd. 

I en svensk undersökning (Statens offentliga utredningar [SOU], 1998) så framkommer det att 

mellan 5-10% av alla unga människor i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa. 

Berntsson (2000) påvisar att psykologisk problematik har ökat i alla de nordiska länderna 

mellan åren 1984 till 1996.

Depression bland ungdomar är ett stort problem världen över (Hauenstein, 2003). Många 

ungdomar med depression söker aldrig hjälp. En kanadensisk undersökning visar på att 40 % 

av ungdomarna i de övre tonåren med depression inte söker vård (Cheung & Dewa, 2007). 

Samma undersökning visar att när det gäller ungdomar med självmordstankar är det 50 % 
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som inte söker vård och de flesta ungdomar som tar sig för att söka hjälp, gör detta oftast inte 

på egen hand utan med hjälp av någon annan. 

I en amerikansk studie (Kataoka, Zhang & Wells, 2002) framkom att cirka 50% av personerna 

i åldern 15-24 år och så mycket som 80% av barn och ungdomar i åldern 7-17 år inte har fått 

någon hjälp från psykiatrin fast de har haft ett behov av det. En annan amerikansk studie 

(Kessler, Avenevoli, Ries & Merikangas, 2001) skriver att 50 % av ungdomar med depression 

inte får sin diagnos förrän de har kommit upp i vuxen ålder. National Institute of Mental 

Health (2006) skriver att mer än 70 % av barn och ungdomar med depressiva symtom eller 

andra allvarliga psykiska besvär varken får rätt diagnos eller behandling. 

APA (2000) visar på att ca 10-15% av ungdomar med återkommande depression kommer att 

utveckla manodepressivitet

Flera studier visar att nästan 50% av de ungdomar som genomför självmord har någon form 

av diagnostiserad mental sjukdom som till exempel depression, samt har uttryckt en vilja att ta 

sitt liv innan självmordet skett. (Brent, Perper, Moritz m.fl. 1993; Groholt, Ekeberg, 

Wichstrom m.fl. 2000; Shaffer, Gould, Fisher m.fl. 1996). En undersökning gjord i USA 

(Grunbaum, Kann, Kinchen m.fl. 2001) kom fram till att mer än 16% av landets ungdomar 

har haft tankar på att ta sitt liv och cirka 10% hade begått självmordsförsök någon gång under 

de senaste 12 månaderna. Vidare visar en studie (Lipschitz m.fl. 1999) på att 51% av 

ungdomar som råkar ut för försummande, psykisk och/eller sexuella övergrepp försöker ta sitt 

liv.

1.3 Riskfaktorer 

En studie från USA (Cohen, Johnson & Smailes, 1999) pekar på att ungdomar och unga 

vuxna som har en historia av vanvård löper tre gånger större risk för att drabbas av depression 

eller självmordsbenägenhet än ungdomar utan sådan historia. Även stora livsförändringar som 

till exempel förlust av en förälder eller skilsmässa som inträffar i ungdomsåren ökar risken för 

depression enligt två amerikanska studier (Flament, Cohen, Choquet, Phillipe & Ledoux 

2001; Williamson m.fl. 1998). Monroe, Rohde, Seeley och Lewinsohn (1999) har i sin studie 

kommit fram till att om ett förhållande nyligen tagit slut så ökar det signifikant risken för en 

episod av depression, dock ej återkommande episoder.

Enlig en undersökning (Hauenstein, 2003) är depression ett vanligt problem hos ungdomar 

och symtomen är olika. Det kan vara allt från somatiska besvär, kognitiva och känslomässiga 

problem. Andra varningstecken kan vara dåliga studieresultat, dåligt förhållande till 
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föräldrarna eller missbruk. En annan studie (Cicchetti &Toth, 1998) kunde påvisa att 

ungdomar som har diagnosen depression ofta även har sekundära problem, såsom 

ångestproblematik, beteendestörningar samt missbruk. Dock ses det att ångestproblematiken 

och beteendestörningar uppkommer före infall i depression medan missbruksproblematik ofta 

uppkommer efter att diagnosen depression har satts. Enligt en undersökning (Angold m.fl, 

1999) lider så mycket som upp till två tredjedelar av dagens deprimerade ungdomar samtidigt 

av andra mentala sjukdomar än enbart depression samt att det är viktigt att man upptäcker och 

behandlar dessa sjukdomar. Enligt samma studie är de vanligaste sjukdomarna utöver 

depression: dystymi, oro, ADHD, ODD (trotssyndrom) eller någon form av missbruk.

Det finns en studie (Appleby, Cooper, Amos & Faragher, 1999) som pekar på att depression 

och självmordsbenägenheten även kan bero på att de biologiska föräldrarna inte finns med i 

bilden, psykisk misshandel och arbetslöshet.

1.4 Konsekvenser av depression 

Aalto-setala, Marttunen, Tuulio-Henriksson, Poikolainen, Lonnkvist (2002); Rushton, Forcier, 

Schectman (2002) och Weissman, Wolk och Foldstein (1999) skriver om konsekvenser av 

depression. Där kan man läsa om att ungdomar med depression löper en större risk för 

inläggning på sjukhus, återkommande depressioner i livet, nedsatta psykosociala funktioner, 

alkoholmissbruk samt antisocial personlighetsstörning.

Fergusson och Woodward (2002) visar att ungdomsdepression kan påverka ungdomens hela 

sociala liv, familjerelationer samt skolgången, vilket ofta kan leda till allvarliga och 

långvariga konsekvenser.

En amerikansk studie (Wang, Berglund & Kessler, 2002) skriver att depression, 

självmordstankar och försök till självmord bland unga människor ofta varken upptäcks eller 

behandlas av sjukvårdspersonal. Enligt en amerikansk undersökning (Centers for disease 

control and prevention, national center for injury prevention and control, 2003) så är den mest 

allvarliga utgången av en depression det vill säga självmord, den tredje största dödsorsaken 

bland äldre ungdomar.
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1.5 Skillnader mellan könen

En svensk studie (Rorsman m.fl.1990) visar på att varannan kvinna och var fjärde man 

riskerar att någon gång under sin livstid drabbas av depression. Vidare visar en annan studie 

(Morris, 1998) på liknande resultat, dock tas det även upp att var fjärde kvinna kommer att 

råka ut för en djupare depression under sin livstid.

En kanadensisk undersökning (Cheung & Dewa, 2007) har bland annat kommit fram till att 

tonårskillar i mindre utsträckning än tonårstjejer uttrycker några självmordstankar innan de 

begår självmordsförsök, de är också mer benägna att verkligen genomföra handlingen att ta 

sitt liv. En annan studie (Gould m.fl. 2003) visar liknande resultat, att unga män är mer 

benägna att utföra självmord men visar det inte på samma sätt som unga kvinnor. Vidare visar 

studien att unga kvinnor oftare drabbas av depressioner samt självmordstankar. Enligt flera 

undersökningar (Birmaher m.fl. 1996; Lewinsohn, Rohde, & Seely, 1998) löper tjejer dubbelt 

så stor risk än killar att drabbas av depression. Vidare visar en studie (Hankin & Abramson, 

2001) på en ökning av depressiva symtom hos tjejer efter 13 års ålder, dock ökar inte de 

depressiva symtomen hos killar i den åldern. 

Gällande skillnader på symtom mellan könen pekar en undersökning (Carter m.fl. 2000) på att 

kvinnor med depression känner en signifikant ökning i aptit och således får viktstörningar, 

männen har mer skuldkänslor. En annan undersökning (Nolan & Wilson, 1994) pekar på att 

kvinnor känner symtom som sömnsvårigheter, svårigheter att ta beslut vilket är relaterat till 

nedstämdheten samt ökad oro över sin hälsa. Männen å andra sidan upplever ofta symtom 

som självkritik och besvikelse över sig själva. Vidare pekar en studie (Burt & Stein, 2002) på 

att kvinnor löper 1.7-2.7 gånger större risk än män att få en djupare depression från tidiga 

tonåren till mitten av 50-års åldern, samma sak gäller även risken att drabbas av en livslång 

depression. Samma studie drar även slutsatsen att vissa reproduktiva hormonella förändringar, 

bland annat puberteten, skulle kunna ligga bakom den ökade risken för depression. 

1.6 Skolans roll

Skolan har en viktig roll i att få insyn i unga människors hälsa, vilket tas upp i en studie 

(Johansson & Ehnfors, 2006). Samma studie undersökte även vad elever ansåg vara viktigast i 

en dialog med skolsköterskan. Slutsatsen i studien blev att följande sex punkter var de 

viktigaste för att eleverna skulle öppna upp sig emotionellt för skolsköterskan: Förtroende för 

sjuksköterskan, känslan av att sjuksköterskan var intresserad av eleven, att eleven kände sig 
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respekterad, att sjuksköterskan visade vem hon/han var som person, att sjuksköterskan var 

lättillgänglig under skoltid samt att eleverna träffade sjuksköterskan oftare så att de lärde 

känna varandra bättre. 

Vidare pekar samma studie på att unga människor är i stort behov av att det finns vuxna 

tillgängliga som är intresserade av att lyssna till dem på ett respektfullt sätt och som inte 

dömer dem.

I genomsnitt fanns det i Sverige år 2001 så mycket som 732 elever per skolsjuksköterska, 

vilket var mycket högre än målet som låg på 400 elever per skolsjuksköterska (National 

Board of Health and Welfare, 2002).

I en undersökning (Borup, 1995) kan man läsa att hälsosamtal med skolbarn sker både 

individuellt och i grupp. Skolsköterskor kan genomföra dessa hälsosamtal på olika sätt 

(Johansson & Ehnfors, 2006). I en studie (Ahlnas, 1999) där skolsköterskor intervjuats 

framkommer det att det mest effektiva sättet att hjälpa och stödja unga människor är en 

individuell kontakt mellan eleven och skolsköterskan. Hälsosamtalen mellan elev och 

skolsköterska kan enligt de intervjuade eleverna i (Johansson & Ehnfors, 2006) ske på många 

olika platser exempelvis, skolans kafeteria, korridoren samt skolsköterskans expedition. 

Eleverna i studien ansåg att om samtalen var av allvarligare karaktär så var det viktigt att ha 

avskildhet. Eleverna ansåg vidare att det var orelevant hur skolsköterskans expedition såg ut, 

däremot ansåg de att det var viktigt hur skolsköterskan var som person.  

Enligt Robinson (2001) framkommer det att ungdomarna i studien ansåg att psykisk och

fysisk hälsa är ett viktigt ämne. Vidare ansåg ungdomarna i studien att ett bra förtroende 

mellan elev och skolsköterska var den viktigaste enskilda egenskapen som behövdes för en 

god dialog. 

En studie (Duffy, 2000) säger att det finns bevis för att desto tidigare man sätter in hjälpande 

åtgärder för barn och ungdomar med depression, desto bättre resultat uppnår man på längre 

sikt. 

1.7 Sjukvårdens roll

Psykiatrisjuksköterskor stöter med stor sannolikhet på ungdomar med depression samt deras 

anhöriga inom den kliniska miljön, det är därför viktigt att sjuksköterskan kan identifiera de 

depressiva symtom som är vanligast för åldersgruppen (Crowe m.fl. 2006).
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Enligt DSM-IV vilket är en vedertagen handbok i psykiatrisk bedömning, tas det upp att 

kärnsymtomen för depression är den samma för barn och ungdomar, dock kan det vara 

variation i ålder hur de symtomen artar sig. (APA, 2000)

Enligt en sammanställning (Crowe m.fl. 2006) så finns det inte så mycket forskning gällande 

ungdomar med psykiatrisk problematik som det finns på vuxna. Tidiga studier från 1970 och -

80 talen visar att man använde sig av samma kriterier vid bedömning för vuxna som för 

ungdomar. (Pearce 1978; Puig-Antich 1982; Weinberg m.fl. 1973)

Enligt en undersökning (Crowe m.fl. 2006) skiljer sig vissa symtom mellan vuxna och 

ungdomar, det är därför viktigt att man lägger in den aspekten vid bedömning så att man inte 

missar att upptäcka sjukdomen. Det finns en studie (Harrington, 2001) som visar på att 

ungdomar lever upp till samma kriterier för depression som vuxna. Det finns även en annan 

undersökning (Mueller & Orvaschel, 1997) som pekar på att kriterierna må vara detsamma, 

men symtomen varierar över ålder.

Det viktigaste stödet för unga människor är familjen, det näst viktigaste stödet är när någon 

lyssnar på den unga människans känslor, samt förhöjer självförtroendet hos denne (Werner, 

1997). 

1.8 Problemområde

Zuckerbrot och Jensen (2006) skriver att odiagnostiserade depressioner förlänger lidandet 

samt höjer risken för självmord bland ungdomar. Vidare kan man läsa i samma studie att om 

sjukvården ingriper snabbare och om sjukvårdspersonalen får adekvat utbildning i att 

upptäcka depressioner, kan det öka livskvaliteten för deprimerade ungdomar. I studien 

framgår även att vårdpersonal bör vara mer aktiva och metodiska i sitt arbete med att söka 

efter samt identifiera depressioner bland unga. Vidare visar samma studie på att mera 

forskning behövs för att ge pediatrikpersonal ytterliggare kunskap om hur de ska upptäcka 

depression. Studien visar också att användning av frågeformulär med frågor som berör 

depression kan vara ett användbart instrument för pediatrikpersonal för att upptäcka 

depression bland ungdomar. 

Få undersökningar finns om hur sjuksköterskor upplever mötet med deprimerade ungdomar 

samt vilka strategier de använder sig av. Eftersom ungdomar med depression kan dyka upp i 

alla delar av vården är det viktigt att inte bara psykiatrisjuksköterskan utan även 
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allmänsjuksköterskan har kunskap om ungdomar och depression samt kan känna igen tecken 

på depression.

1.9 Syfte

Syftet med studien var att undersöka vilka strategier sjuksköterskor använder sig av för att 

upptäcka depression bland ungdomar i åldrarna 13-19 år, samt vilka strategier de använder sig 

av i mötet med dessa. Ett annat syfte var att undersöka hur sjuksköterskor upplever mötet med 

deprimerade ungdomar i åldrarna 13-19 år.

1.10 Frågeställning

      

1. Vilka strategier använder sig sjuksköterskor av för att upptäcka depression bland 

ungdomar?

2. Vilka strategier använder sig sjuksköterskor av i mötet med ungdomar som är 

deprimerade?

3. Hur upplever sjuksköterskor mötet med ungdomar som är deprimerade?

      

2. Metod

2.1 Design

Studien som författarna genomförde var en beskrivande kvalitativ studie. (Polit & Beck, 

2004)

2.2 Urval och undersökningsgrupp

Urvalet skedde genom att författarna till denna studie tog kontakt med verksamhetschefer för 

barn och ungdomspsykiatri, samt verksamhetschefer för olika skolor i Mellansverige. 

Inklusionskriterierna var att personerna som skulle intervjuas var utbildade sjuksköterskor 

som i sin yrkesroll möter ungdomar med depression. Därför valdes skolsköterskor och barn 

och ungdomspsykiatri sjuksköterskor genom ett strategiskt, icke slumpmässigt urval. 



8

Fyra skolsköterskor och två barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskor valde att ställa upp i 

studien. Skolsköterskorna var verksamma inom högstadie och gymnasienivå. Av deltagarna 

var fyra kvinnor och två män, deras ålder varierade från 40 – 62 år.  Samtliga sjuksköterskor 

hade vidareutbildningar, två av dem hade dubbla vidareutbildningar. Sjuksköterskorna i 

studien har varit yrkesverksamma inom barn och ungdomsvården mellan 4 och 34 år.

2.3 Datainsamlingsmetod

Intervjuer genomfördes med sex stycken sjuksköterskor. Intervjuerna var semi-strukturerade 

med öppna frågor. Frågorna till intervjuerna arbetades fram av författarna och reviderades 

något med hjälp av handledare innan studiens början. 

Författarna hade vid intervjutillfället en intervjuguide som de utgick ifrån, vilken bestod av 16 

frågor samt en del exempel på följdfrågor, se bilaga 1. Frågorna i intervjuguiden bestod av tre 

huvudområden, bakgrundsdata samt strategier och upplevelser i mötet med ungdomar. De 

första sju frågorna berör bakgrundsdata, det vill säga sjuksköterskornas ålder, utbildning och 

yrkeserfarenhet. Fyra stycken frågor berör sjuksköterskornas strategier i mötet med ungdomar 

som är deprimerade. Vidare berör fem stycken frågor sjuksköterskans upplevelser i mötet med 

ungdomar som lider av depression. Eftersom intervjuerna var semi-strukturerade så tillkom 

under samtliga intervjuer många följdfrågor.

2.4 Tillvägagångssätt.

Författarna kontaktade berörda skolor samt barn och ungdomspsykiatriska mottagningar via 

telefon för att tala med respektive verksamhetschef för att förklara lite om studien. Författarna 

skickade även ett missivbrev till de berörda verksamhetscheferna för att få ett godkännande 

för att få genomföra studien, se bilaga 2. 

Efter godkännande från verksamhetschefen tog författarna via mail kontakt med de berörda

skolsköterskorna/ barn och ungdomspsykiatri sköterskorna på respektive arbetsplats. I det 

mail som skickades ut framgick hur lång tid intervjun beräknades att ta.

Författarna ringde sedan till de sjuksköterskor som valde att delta i studien för att boka in en 

tid för intervjun. 
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Vid eventuellt bortfall skulle författarna söka fler sjuksköterskor som vill ingå i studien, 

eventuellt i andra städer.

Intervjuerna som genomfördes varade mellan 45-60 minuter och samtliga intervjuer spelades 

in på band för att sedan transkriberas. Samtliga intervjuer genomfördes på sjuksköterskans 

arbetsplats av båda författarna. Författarna förklarade mer ingående vilken typ av frågor som 

skulle ställas innan intervjuns början, samt informerade ytterligare en gång om att deltagandet 

var frivilligt och att om det var någon fråga som sjuksköterskan inte ville svara på så kunde 

hon/han hoppa över den aktuella frågan. Detta för att få sjuksköterskan att känna sig trygg i 

situationen, så att hon/han lättare kunde dela med sig av sina erfarenheter. Vid varje intervju 

turades författarna om att ställa frågor till sjuksköterskan.

En testintervju utfördes innan studien på en anhörig till en av författarna. Författarna kände 

efter testintervjun att inget behövde ändras i intervjuguiden.

2.5 Dataanalys 

Analysmetoden författarna använde var editing analysis style (Polit & Beck, 2004), som går 

ut på att texten transkriberas ordagrant. Därefter läses arbetet igenom flera gånger och 

meningsbärande enheter plockas ut samt analyseras. 

De meningsbärande enheterna som plockades ut kortades sedan ned till kondenserade 

meningsenheter. De kondenserade meningsenheterna passades sedan in i subkategorier. De 

subkategorier som skapades fördes sedan samman till huvudkategorier. Resultatet blev att 

författarna efter analysen hade fyra stycken huvudkategorier samt tio stycken subkategorier. 

Allt material var och behandlades konfidentiellt samt förstördes efter studiens genomförande.

2.6 Forskningsetiska överväganden

Författarna tog kontakt via telefon samt skickade ut missivbrev till verksamhetscheferna för 

olika skolor samt barn och ungdomspsykiatrin i Mellansverige. Efter godkännande från 

verksamhetscheferna kontaktade författarna de berörda sjuksköterskorna först via mail för 

godkännande sedan telefonkontakt för att bestämma tid och plats för intervjun.

I mailet till sjuksköterskorna framgick syftet med studien och att deltagande i studien var 

frivilligt samt att de hade rätt att när som helst avsluta sin medverkad i studien utan att behöva 

förklara varför. De informerades även om att allt intervjumaterial skulle behandlas 
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konfidentiellt och förstöras efter studiens slut. Allt intervjumaterial analyserades av de båda 

författarna utan insikt från någon utomstående. 

3. Resultat

Resultatet redovisas i fyra huvudkategorier och tio subkategorier. Både huvudkategorier och 

subkategorier redovisas i löpande text utifrån frågeställningarna samt visas i figurer, se figur 

1-3. Varje subkategori exemplifieras med citat ur intervjuerna. 

3.1 Sjuksköterskors strategier för att upptäcka depression bland ungdomar

Figur 1. Huvudkategori samt subkategorier till sjuksköterskors strategier för att upptäcka 
depression bland ungdomar.

3.1.1 Hälsodeklaration

Alla skolsköterskorna använder sig av någon form av hälsodeklaration det vill säga formulär 

och program för att upptäcka ohälsa och därigenom även depressioner. Vidare använder sig 

skolsköterskorna även av individuella hälsosamtal för att upptäcka ohälsa.

”Men vi har hälsosamtal i åk 8, och då får man fylla i en hälsoenkät. Och då är det sådana 

frågor hur de mår, och de får skatta sig på en uppskattningsskala från 1-10, och fylla i om de 

är oroliga för någon i familjen, om de har kamrater och så.”

Om man upptäcker tecken på ohälsa i hälsodeklarationen försöker man få in de eleverna 

snabbare på hälsosamtal hos skolsköterskan. Detta för att snabbare få tag i ungdomar som kan 

lida av depression och psykisk ohälsa.

”Vi går ut till alla årskurs 1 då de fyller i en enkät, en hälsouppgift hur de mår 

Upptäcka depression

Vara lyhörd

Samverkan inom skolan

Frånvaro

Hälsodeklaration
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kryssar man i till exempel huvudvärk, nedstämdhet, magont, viktnedgång och 

sömnsvårigheter kan det vara tecken på depression, dom som kryssar i det kallar vi in lite 

fortare på hälsosamtal.”

”När de kommer till mig, får de fylla i frågor igen… alkoholvanor, psykiska, fysiska 

problem…Det är också en metod att fånga upp och hitta.”

Även de barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskor som har intervjuats använder sig av 

formulär för att upptäcka depression.

”Vi har ju ett självskattningformulär som heter BDI, som vi använder väldigt mycket, det är 

ju ingen exakt vetenskap, men det ger ju en fingervisning hur det kan vara.”

Båda barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna nämner att det finns skillnader i hur tjejer 

och killar med depression beter sig. Könsskillnader är dock inget som någon av 

skolsköterskorna har tagit upp i intervjuerna.

Båda barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna som intervjuades anser att tjejer är mer 

ärliga när de fyller i självskattningsformulär. Killar fyller oftast i att de mår bättre än vad de 

egentligen gör om man jämför med tjejer.

”Killar fyller oftast i att de mår bättre än tjejer, då får man kolla på varje delfråga. Ju högre 

poäng, desto mer deprimerad är man. Tjejer är bättre på att fylla i dessa papper medan killar 

får lägre poäng även om de inte mår bättre. Tjejer är mer ärliga när de fyller i dessa, kryssar 

i rätt”.

”Killar skattar alltid lägre, de får nästan inga poäng, fast vi ser att de är deppiga. En kille 

med en ätstörning, det tar vi ett litet snäpp allvarligare på än ”vanligt” ätstörningar, därför 

de signalerar mycket mindre, och talar mycket mindre om hur de faktiskt har det. När de väl

kommer till oss är de oftast väldigt dåliga. Rent generellt gäller det män, de söker vård 

senare”.

3.1.2 Vara lyhörd

Tre av skolsköterskorna ställer sekundära frågor till elever som söker för fysiska åkommor, 

för att komma åt det som inte syns, tolka det som inte sägs. Det kan till exempel röra sig om 

en underliggande depression. 
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”Om de kommer och vill ha plåster eller alvdeon, så stannar man inte med att ge plåstret 

eller alvedonet, då frågar alltid man lite mer hur är det?, hur mår du?, eller sådär. Man 

vidareutvecklar det samtalet lite grann, och då får man då och då öppningar på det kan vara 

något annat.”

 Även de barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskor som intervjuades ansåg att det är en 

viktig del i arbetet att försöka läsa av och tolka det som inte sägs, för att upptäcka en eventuell 

depression.  

”Det handlar om att se folk liksom, jag tror överhuvudtaget att jobba inom psykiatrin är att 

läsa det som inte sägs, alltså det här osagda, det handlar väldigt mycket om att tolka 

signaler”

3.1.3 Samverkan inom skolan

Alla skolsköterskor har ett samarbete med kuratorer, rektorer och lärare för att upptäcka 

depression, alla nämner att de har någon form av möten på skolan några gånger per år där 

man har möjlighet att diskutera elever som verkar må dåligt, samt hur man ska gå tillväga 

med dem.

”Vid jämna mellanrum har man något som kallas för e-team, klasskonferens, då är kurator, 

skolsköterska och biträdande rektor är med, då tar man upp elever man är fundersam över 

samt diskuterar vad man kan göra åt det. Till exempel hög frånvaro eller att eleven verkar 

deppig, rapporteras ofta genom någon annan, till exempel lärare, som har mer kontakt med 

eleverna än vad jag har.”

 Alla skolsköterskor nämner att lärarna är ett bra medium för att upptäcka ungdomar med 

depressionsproblematik det är även relativt vanligt att lärarna rapporterar över om de 

upptäcker någon elev i farozonen.

”Till exempel hög frånvaro eller att eleven verkar deppig, rapporteras ofta genom någon 

annan, till exempel lärare, som har mer kontakt med eleverna än vad jag har. Lärarna är 

duktiga på att rapportera om de upptäcker ett problem.”
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3.1.4 Frånvaro 

Samtliga skolsköterskor anser att hög frånvaro kan bindas till fysisk eller psykisk ohälsa, samt 

att det är viktigt att följa upp elevers frånvaro. 

”Det är ett väldigt viktigt instrument, skolfrånvaro, kan stå för att man mår dåligt, är sjuk, är 

mobbad eller har det jobbigt hemma, eller har det jobbigt i skolan, det är ett observandum, 

och det är ett viktigt mätinstrument.”

3.2 Sjuksköterskors strategier i mötet med ungdomar som är deprimerade.

Figur 2 Huvudkategorier samt subkategorier till sjuksköterskors strategier i mötet med 

ungdomar som är deprimerade.

3.2.1 Motivera

Samtliga skolsköterskor har i intervjuerna sagt att de anser att det är viktigt att inte tjata på 

eleverna om att de behöver ändra ett beteende, de menar att tjat kan leda till motsatt effekt. De 

anser att det är bättre att eleverna själva får inse att ett beteende behöver ändras.

”Så att jag inte talar om vad de ska göra, till exempel du ska inte röka. Istället får de komma 

på att det inte är så bra att röka, försöka leda dem in på det spåret. Vi diskuterar hur tänker 

du med din hälsa och så. ja det har man lärt sig med åren, det lönar sig inte att tjata. Det 

gäller allting kost, alkohol och såhär, precis alla frågor”.

Motivera

Skapa förtroende

Samarbete med 
familjen

Samarbete mellan 
institutioner

Samarbete

Skapa en relation
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Alla sjuksköterskor i studien anser att det är viktigt att vården ska planeras tillsammans med 

ungdomen. För att behandlingen ska gå så bra som möjligt, samt att ungdomen ska få insikt i 

hur det kommer att gå till.

”Första gången vi träffas, så berättar jag om hur sådana här samtal går till och hur jag 

tänker. Jag beskriver också hur man kan se på depression, jag målar upp en bild.  Jag 

försöker få ungarna intresserade av det. Jag brukar säga så här att det är som en 

forskningsprocess där vi tillsammans försöker reda ut hur vi kan få dig att må bättre.”

”Det första jag gör är att prata med eleven, hur vill den lägga upp det. Det känner jag är det 

absolut viktigaste, det är viktigt att vara ärlig och aldrig gå bakom ryggen på eleven. Om jag 

upplever, så här kan du inte ha det, då kan jag ställa frågor som; Vill du tex komma till vår 

kurator? eller tid hos BUP? och dylikt.”

Alla förutom en sjuksköterska i studien jobbar med positiv förstärkning, det vill säga att de 

lägger fokus på det positiva istället för det negativa. De vill belysa det som ungdomarna är bra 

på istället för det som de är mindre bra på. De anser att det är viktigt att stärka dessa 

ungdomars självförtroende.

”Ja, jag tycker att jag har utvecklat att bekräfta patienten, plocka fram det positiva, inte lägga 

fokus på det negativa. Berätta vad de är duktiga på och inte bara fokusera på vad de har 

problem med. Även små saker som är bra lägger jag fokus på.

Det är viktigt att försöka höja självkänsla och självförtroendet, som ofta är lågt hos dessa 

patienter. Värdelöshetskänslor är vanligt”.

Samtliga barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskor och två av skolsköterskorna sade i 

intervjuerna att det är viktigt att ungdomarna själva tror på behandlingen för att det ska 

fungera. Dessa ansåg att behandlingen bör anpassas så att ungdomarna själva tror på den.

”Arbetssättet skiljer sig lite från person till person, det är utifrån patientens behov. Patienten 

måste tro på metoden, det är ingen ide att jag propsar på någon ide som patienten inte är 

med på, det skulle aldrig lyckas. Är de inte med på det så tröttnar de, de måste känna att 

metoden fungerar för att arbeta med den.”

Samtliga barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna säger i intervjun att det är väldigt 

viktigt att vara pedagogisk när det gäller eventuell användning av mediciner.
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”Det går det till så att när jag tycker att de ska ha medicin så bjuder jag in någon av 

doktorerna, för samtal. Tillsammans så diskuterar vi oss fram hur vi ska göra med 

medicinering. Och sen om vi är överens, så presenterar man det för ungdomen och 

föräldrarna. Man presenterar det som en hjälp inte en lösning på problemet. Man måste 

förklara hur medicinen fungerar och att den inte beroende framkallande”.

Tre skolsköterskor tycker att det är viktigt att ge ungdomarna en del eget ansvar för att de inte 

ska bli helt beroende av den hjälp de får av skolsköterskan. Det är viktigt att eleverna lär sig 

att ta ansvar själva, för att kunna stå på egna ben i framtiden.

”Bygger mycket på att ta fram deras egna förmågor. Få dem att tro på sig själva, hitta bra 

saker som finns runt omkring, jag får inte bli en som ordnar allt

Jag måste också, ha den insikten att ungdomar klarar sig alldeles utmärkt på helger o lov, 

även när jag inte är där. Annars ger man sig för stor betydelse.”

En av barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna ansåg att det är en viktig del att tala till 

ungdomarna/barnen på deras sätt, på rätt nivå.

”Om det gäller en 6-åring kan man till exempel säga” men vilken snygg tröja du har idag”. 

Om det är en tonåring kan man säga ja det här tycker inte du är skitkul va? Du får hålla 

käften om du vill, men det är bra om du säger någonting. Det gäller att hela tiden pejla av 

läget.”

3.2.2 Skapa förtroende

Någonting som alla sjuksköterskor har nämnt, som är viktig för att få förtroende från 

ungdomarna, är att vara väldigt rak och ärlig gällande tystnadsplikten. De informerar om vilka 

saker som de är skyldiga, gällande nuvarande lagstiftning, att rapportera vidare till 

ungdomens föräldrar och/eller social myndigheter. 

”Gällande de som är under 18, har jag anmälningsplikt vid misstanke om brott, vilket jag 

informerar eleven om innan samtalet, såsom missbruk, misshandel, övergrepp. Jag har aldrig 

gått bakom ryggen på en elev. Jag informerar om att tystnadsplikten sträcker sig till en viss 

gräns, det måste de få reda på.” 

”Jag informerar om anmälningsplikt, och då tänkte jag att de aldrig skulle våga berätta 

något, men när man har jobbat ett tag då kommer det.”
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”Om vi har en unge som är nästan 18 år då finns det saker som jag förstås inte berättar. Men 

om man är under 18 så säger lagen att jag är skyldig att berätta det för föräldrarna. Det kan 

vara så olika saker, om de berättar att de precis har gjort en abort till exempel, då brukar jag 

inte berätta det, men jag brukar uppmuntra patienten att berätta själv. Eller också sätter vi in

ett återbesök om en vecka, och så får de den här tiden på sig. Det bästa är om det kommer 

från ungen själv. Det är ju det allra bästa. Men nej, jag är väldigt tydlig med om jag behöver 

bryta tystnadsplikten.”

Alla barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna och två av skolsköterskorna har i 

intervjuerna sagt att de anser att det är viktigt att visa ungdomarna att de är engagerade och att 

de bryr sig om dem. Genom att visa engagemang är det lättare att få förtroende av 

ungdomarna.

”Jag tror att de ser igenom mig och ser att jag är engagerad. Känner att jag gillar dem, det 

är roligt att jobba med dem.  Hoppas det känns för patienten att jag upplever samtalen som 

givande och positiva. Det ska kännas bra att gå ifrån mig”

Samtliga skolsköterskor och barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskor som ställde upp i 

intervjun tycker att det är viktigt med återkoppling för att ungdomen/patienten känner att 

hon/han kan lita på sin vårdare. Genom återkoppling kan man stämma av med ungdomen, så 

man är säker på att man inte har missförstått någonting. 

”Ja, en strategi som jag tycker fungerar bra är feedback, återkoppla vad är det jag ser, vad 

är det jag hör, stämmer det du säger med det jag tolkar? Har jag uppfattat dig rätt? Att man 

stämmer av! Om du känner dig mycket nedstämd, då kan jag fråga lite kring det, man frågar

lite hur de sover, äter o så, checka tillbaks, stämmer det? Var det inte rätt uppfattat så säger 

eleven, nej så var det inte. Det tycker jag en metod som är bra, har jag uppfattat dig rätt.” 

Samtliga barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna och två av skolsköterskorna studien 

nämner att det är viktigt att man anpassar behandlingen till den takt som passar ungdomen. De 

anser att det inte är någon idé att genomföra en behandling om inte ungdomen är mentalt redo 

för det.

”Alla kan inte gå i terapi, alla är inte redo att gå i terapi” 

”Jag har till exempel en patient som är 12 som jag har haft sen hon var 9, och de första två 

åren var vi inte ens i närheten av att kunna jobba terapeutiskt, hon var inte där rent kognitivt, 
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hon var inte tillräckligt utvecklad. Under sista året, har vi jobbat jättehårt och det har funkat 

jättebra”

En av barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna och en av skolsköterskorna som ställde 

upp i studien ansåg att det är viktigt att patienten känner sig trygg med sin vårdare, fungerar 

det inte, måste man kunna byta. De informerar om att det inte gör någonting om ungdomen 

känner att de vill arbeta med en annan person istället.

”Jag är nog bra att ta kontakt, lite vårdkonstnär, dels handlar det mycket om personlighet 

och lämplighet. Vi har tre samtal till att börja med, sen så frågar jag saker som, går det bra 

för dig, tycker att det funkar, vad tycker du om mig? Det kan också vara så här att du tycker 

jag är dum i huvudet, gillar inte mig, då får du en ny person att prata med, det är helt okej, 

det handlar mycket om det här med personkemi. Det ska kännas bra.”

En av barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna säger att det är väldigt viktigt att visa att 

man är tillgänglig, dels för att få förtroende av ungdomen men även för att underlätta för 

ungdomen att kunna arbeta i den takt som passar denne, samt skapa en trygghet. 

”Jag lämnar vid första mötet ut ett kort. Min mailadress och mitt mobil nr står med, jag 

svarar alltid samma dag, jag är tillgänglig, gäller alla föräldrar och alla ungdomar så de kan 

komma i kontakt med mig om de behöver. Det skapar en trygghet, för patienten. Folk får ta 

det ganska lugnt, i sin takt, när de vill ta kontakt med mig. Jag tror att vetskapen om att de 

kan nå mig när de behöver skapar en viss trygghet hos dem”.

3.2.3 Samarbete med familjen

Samtliga sjuksköterskor i studien är överrens om att det är viktigt att om det är möjligt 

försöka involvera föräldrarna till ungdomar som har problem med depression. Beslutet att 

involvera föräldrarna är något de helst vill ta tillsammans med ungdomen.

”det är klart föräldrarna är ansvarig för sina barn. Inte har jag ansvar för något barn, utan 

det är föräldrarna som har det. Så jag måste jobba för att de ska bli delaktiga. Det kan 

behövas med lite motivationssamtal. Ibland så kan man också få eleven att själv gå hem och 

berätta saker. Och sedan komma tillbaka och berätta hur det gick. Det finns många sätt att få 

med föräldrarna”.
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Samtliga sjuksköterskor i studien säger även att det finns tillfällen då man väljer att kontakta 

föräldrarna trots att det är emot ungdomarnas vilja. Det sker när det handlar om allvarliga 

depressioner, självmordstankar, missbruk, övergrepp och liknande.

”pratar vi självmordstankar och allvarlig depression, då har man ingen tid att övertala 

barnen att koppla in föräldrarna utan, då är det jag som bestämmer hur vi gör, det beror på 

hur allvarligt det är. Men är det andra saker är det väldigt bra att barnen kommer underfund 

med att kontakta föräldrarna. Om det inte är akut, kan man ge det lite tid, och få med barnen 

på det. Om jag skyndar på någonting kan de förstöra relationen mellan mig och eleven” 

”Jag arbetar ofta med föräldrarna, men jag känner varje gång att jag måste ha eleven med 

på det. Om eleven säger absolut nej, då är det nej. Om det inte är så att eleven far illa, att det 

är missbruk o så. Då kan jag kontakta föräldrarna ändå, men annars gör jag det inte om 

eleven inte ger sitt medgivande”

En barn och ungdomspsykiatri sjuksköterska och två skolsköterskor säger att även om 

ungdomens problem grundar sig i en konflikt i hemmet, så vill sjuksköterskorna ändå 

involvera föräldrarna, för att tillsammans med dem försöka finna en lösning till problemet. 

Det kan bli sämre resultat om man inte säger någonting till föräldrarna. 

”Det finns väldigt mycket hemligheter, och hemligheter inom familjen är bara så dåligt. Det 

är inget bra för att det orsakar splittring och det är inget bra. Man försöker hjälpa ungdomen 

att berätta det som är så hemligt. Många ungdomar vill inte oroa sina föräldrar. Och de tror 

inte att de kan få hjälp av dem heller”

”Ibland kan det handla om att det är ett problem eller en konflikt hemma, som gör att det blir 

jobbigt. Och då får man jobba på det, då kanske man måste träffa eleven, några gånger och 

sen diskutera det, det måste vara bättre att vi pratar, att mamma/pappa får veta hur du 

känner, eller tänker, man får jobba några gånger att det är okej att bjuda in föräldrarna”

En barn och ungdomspsykiatri sjuksköterska säger att det ibland kan vara problem med vissa 

anhöriga, att de kan skämmas över att be om hjälp, att de inte klarar problemet själva. 

”Det kommer en del hit som sitter med ryggen åt och man ser att de är jätteanti, för det första 

är de väl kränkta över att inte klara av situationen kanske. Men då säger jag, det ser ut som 

om du inte vill vara här, skulle du hellre vilja gå ut i väntrummet, så känns det helt okej för 
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mig. Då säger de nästan alltid, det var inte åt dig, jag tycker ju att det här är så skitjobbigt. 

Ja men det är okej, du får tycka att det här är skitjobbigt, det här är inge kul”.

3.2.4 Samarbete mellan institutioner

Alla skolsköterskor som ställde upp i studien, nämner att barn och ungdomspsykiatrin är en 

viktig samarbetspartner. När dessa skolsköterskor känner att de inte kan lösa situationen med 

en elev som mår väldigt dåligt, så kontaktar de barn och ungdomspsykiatrin, för att få 

rådgivning och bedömning. Eventuellt överlämnas eleven för vidare behandling. 

”Vi har tillgång på kurator sen i den här hösten, det är jättebra, hon jobbar här tre dagar i 

veckan så jag har väldigt bra hjälp av henne. Sen är det då det är tillfällen när hon inte är 

här, och jag känner att här räcker det inte med någon kuratorskontakt, här behövs BUP eller 

ja, någonting annat. Ja, man kan kanske säga, att jag i snitt per år, handlar om ett till fyra 

barn, som man behöver se till att de får omedelbart psykiatrisk hjälp”

Alla skolsköterskor förutom en säger att de i vissa fall får en vidarebefordrande roll, när barn 

och ungdomspsykiatrin väl har tagit över behandlingen av en elev. Det kan till exempel röra 

sig om att vidarebefordra information om eleven till berörd personal på skolan. Vidare 

framhävs det även att det är viktigt att följa upp med föräldrarna hur behandlingen går och om 

de behöver hjälp med någonting.

”Det normala är att de åker till BUP och får en depressions bedömning och sen går i samtal 

där. Och de kanske kan vara i skolan ganska omedelbart, men få uppbackning då. Och då 

kanske jag träffar dem, jag bjuder ju garanterat tillbaka den elev jag har varit i kontakt med. 

Jag engagerar mig och frågar hur det har gått för dem, om de har fått någon hjälp. Jag 

ringer föräldrarna igen, frågar hur går det, är det något mer som jag behöver göra, ska jag 

informera pedagoger eller gör ni det själva, eller så, så att man underlättar för eleven i 

skolan.” 

”Jag tänker på en flicka som har socialfobi, o går på psykologhjälp, hon kom med ett 

infobrev till skolan, vad lärarna ska ta för hänsyn, och bad mig dela ut det till undervisande 

lärarna. Det kan ofta vara min uppgift att vidarebefordra saker från BUP till lärarna så att 

eleven slipper gå runt till lärarna. Det är ju en slags återkoppling från den som behandlar 

henne. Det är viktigt att sådan information kommer ut och det går ofta via mig.” 
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En av skolsköterskorna nämner att hon även har möjlighet att ta kontakt med vuxenpsykiatrin 

för rådgivning gällande elever över 18 år.

”Vuxenpsyks  mottagningssjuksköterska kan jag ringa till, vi har ett bra samarbete. Ibland så 

följer jag elever o träffar dem o pratar, då kan man till exempel komma överens om vi ska 

träffas flera gånger tillsammans, eller om de ska fortsätta arbetet själva”.

En barn och ungdomspsykiatri sjuksköterska anser att skolsköterskor har en mycket viktig roll 

i att upptäcka elever som mår dåligt och att de ska koncentrera sig på upptäckt och lämna över 

behandlingen av ungdomen till barn och ungdomspsykiatrin. Vidare anser sjuksköterskan att 

de har mycket samarbete med andra institutioner som till exempel sociala myndigheter och 

skola och att samarbetet är en viktig del.

”När det gäller skolsköterskor så har de en jätteviktig uppgift, att se det här så tidigt som 

möjligt. Det är de, som ser ungdomarna i korridorerna med uppkarvade armar.

Jag tycker att det är viktigt att ta kontakt med den som verkligen vet något om saken, 

skolsköterskor är bra på att se saker, men de är inte utbildade för att ta hand om 

depressioner, det ska de inte hålla på med, utan de ska ringa till oss om det. Man ska inte 

hålla på och greja med sådant som man inte kan, det kan bli värre”.

”Vi har väldigt mycket samarbete med skolsköterskor, socialtjänst, skola, det handlar mycket 

om tjänster och gentjänster. Det är superviktigt med samarbete mellan institutioner”.

En barn och ungdomspsykiatri sjuksköterska nämner att det är mycket viktigt att samla in 

information, från andra instanser, som till exempel skola, men även från andra håll som till 

exempel en nära släkting. 

”Att man samlar så mycket fakta som möjligt. Det kan vara så att vi behöver hämta in 

skoljournaler, prata med lärare, behöver ringa till mormor som man har varit mycket med 

under sin uppväxt. Eller kanske ha möten med skolan, ta in bara föräldrarna, ta in pappa och 

hans nya fru, alltså det är mycket fakta insamlande som det handlar om.”
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3.3 Sjuksköterskors upplevelser i mötet med ungdomar som är deprimerade.

Figur 3. Huvudkategori samt subkategorier till sjuksköterskors upplevelser i mötet med 

ungdomar som är deprimerade.

3.3.1 Distansering till arbetet

Alla sjuksköterskor utom en säger att de med tiden, har blivit bättre på att lägga ifrån sig 

jobbet, när de går hem. Ju längre de har jobbat desto bättre har de blivit på att hålla distans till 

yrket anser de. 

”Jag har lärt mig att jobba proffsigare och lägga jobbet åt sidan när jag kommer hem, hålla 

viss distans. Professionell och personlig, men ej privat. Det tycker jag att jag har blivit bättre 

på, visst händer det, men det är sällan jag tar med mig jobbet hem. 

Det har varit en dyr lärdom, det har jag lärt mig med åren. Det är inte någon belastning att 

jobba med det här, jag har bearbetat på egen hand. Man får inte vara någon mamma åt de 

här ungarna, man måste inta rätt roll, och passa sig för att bli oumbärlig. Falla för, det är så 

lätt att bli för involverad, stötta men på rätt sätt.”

”Med utbildning och år, kommer erfarenhet, ju mer erfarenhet, desto mer kan man lägga av 

sig jobbet när man går hem. Det är klart att vissa bär man förstås med sig, men jag tror inte 

att det är något som kommer ut hemma, eller på något vis så. Det har med erfarenhet och 

ökad kompetens att göra, om man lyckas lämna det på jobbet” 

Samtliga sjuksköterskor i studien säger att de mer eller mindre tar med sig jobbet hem, det vill 

säga att vissa saker fastnar mer än andra. Det kan vara svårt att hålla absolut professionellitet

alla gånger. Även om det varierar mycket mellan sjuksköterskorna i vilken grad de anser sig 

kunna hålla distans, så säger alla att det åtminstone ibland kan vara svårt att hålla distans till 

yrket. 

Känsla av att inte räcka 
till. 

Distansering till 
arbetet

Svårigheter i mötet 
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”Visst har jag burit med mig jobb hem, det gör jag fortfarande. Jag kan vakna upp på natten, 

då kommer den här killen eller tjejen liksom, det handlar inte bara om depression, det är 

många frågor man har, som liksom poppar upp, då är det svårt att bli kvitt det. 

Jag tycker att man känner mycket för ungdomarna, för att ungdomarna speglar så den miljö 

de är i. Det är ju det de reagerar på, och visar. De är på något sätt offer för vuxnas liv. Oftast 

är det vuxna som trasslar till det för ungdomarna. Ger dem en miljö som de inte mår bra i”.

”Jag tror att jag har med åren blivit ganska bra på det, men visst finns det dagar då speciella 

saker berör en, som man tar med sig hem, till och med på natten tänker jag på det. Det kan 

röra sig om mera, kanske inte funderingen gjorde jag rätt, utan varför ska vissa ha det så 

bedrövligt och varför kan jag inte göra mer, det är liksom ofta på det sättet man känner”.

En av barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna tar upp den aspekten att man får hålla isär 

barn på jobbet och barnen hemma. 

”Nja, man måste tänka så här, de barn och ungdomar som är här har ju diagnoser, ganska 

tunga diagnoser. Det som har med sina egna barn att göra, de har normala tonårs problem”.

En av barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna tar upp att det är mycket viktigt med 

handledning, så att man kan prata av sig. 

”Det är väl så här också, man har så mycket handledning, de flesta har egen handledning där 

man kan prata av sig om jobbet. Utan det skulle man nog inte orka”.

3.3.2 Svårigheter i mötet

Tre av skolsköterskorna tycker att det kan vara svårt att jobba med elever som ger intrycket av 

att ha gett upp och inte känner sig motiverade längre. Skolsköterskorna känner sig maktlösa, 

när eleven inte längre vill ta tag i sina problem utan bara ger upp. De tycker att det är svårt 

med ungdomar som inte vill få någon hjälp.

”Det som är svårast är de ungdomar som har tappat gnistan på något sätt, man känner att de 

har ingen tro på sig själva, de är deprimerade, de har haft kanske hög frånvaro. Det finns 

ingen riktig bakgrund, föräldrarna kanske inte bryr sig så mycket, man känner livsleda, det 

tycker jag är jättesvårt.” 

”Det är de gångerna när man känner, det här barnet mår inte bra. Det är något annat, men 

man får inget grepp om det, man får undvikande svar, de vill inte ta upp det, de vill inte få 
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hjälp, det är det som är svårt. Man känner att man inte kan bidra med något, fast man känner 

att de inte mår bra. Det är då det är svårt.”

”Sen finns det sådant vi inte kommer åt, en del är utan studiebidrag månad efter månad och 

går ut skolan med mängder av IG. Då säger jag du har ingen glädje av ditt studentbetyg, gör 

något annat vettigare, men de gör inte det, då kommer man inte åt det här, men det är några 

få, de hamnar utanför systemet, vi har gjort så gott vi kan”

En av de barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna som ställde upp i studien tycker att det 

kan vara svårt att jobba med patienter som inte enbart lider av depression utan även har 

sekundära diagnoser. Sjuksköterskan säger även att ungdomar i puberteten är en svår 

åldersgrupp att arbeta med.

”Svåraste är när de inte har rena depressioner, de kan ha andra diagnoser också som ADHD 

och instabila personlighets störningar”

”I början av puberteten 12,13,14, de är mera krävande, de har svårare att öppna sig, kan 

bero på att de har så mycket tonårstankar i huvudet.”

En av skolsköterskorna tycker att en svårighet i mötet med ungdomar är att lyssna intensivt 

och vara lyhörd hela tiden vid alla möten.

”Det är väl att vara tillräckligt lyhörd. Att snappa upp och ta in alla signaler. Ibland kan man 

tycka att man kanske går lite på slentrian, o borde vara mera lyhörd. Det kan jag känna 

ibland att det är svårt, man ska vara här och nu och lyssna så intensivt varje gång. Man har 

ju bra och dålig dagar”. 

En av barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna tyckte att det kunde vara svårt att få 

ungdomarna att följa behandlingen som man har kommit överrens om och få dem att dyka 

upp på alla planerade möten.

”När det gäller tonåringar, så är det följsamheten till behandlingen som är svår, de kommer 

när de vill. En dag ska de på konsert och då kan de inte komma, eller också har de fult hår 

den dagen och kan då inte heller komma eller har så har kompisen precis gjort någonting och 

då måste man vara hemma och hålla henne i handen. Alltså det handlar så mycket om att 

fånga dem, det är det som är svårigheten att behandla tonåringar över huvudtaget. Att få dem 

att komma. Så är det”.
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat

Samtliga sjuksköterskor i studien använde sig av någon form av frågeformulär för att 

upptäcka depression

Alla skolsköterskor som intervjuades hade ett samarbete med kuratorer, rektorer och lärare för 

att upptäcka ungdomar som befann sig i riskzonen för depression. Dessa ansåg dessutom att 

hög frånvaro från skolan kan bindas till fysisk och psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskorna i studien var överrens om att det är viktigt att behandlingen planeras i 

samarbete med ungdomen. Alla sjuksköterskor i studien ansåg att det är mycket viktigt att 

informera ungdomarna om hur långt deras tystnadsplikt sträcker sig. Alla var även överrens 

om vikten att försöka involvera ungdomarnas föräldrar. Sjuksköterskorna i studien upplevde 

alla att de ibland tar jobbet med sig hem, dock har de med tiden blivit bättre på att distansera 

sig från arbetet.

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1  Sjuksköterskors strategier för att upptäcka depression bland ungdomar.

Alla skolsköterskorna använde sig av någon form av hälsodeklaration det vill säga formulär 

och program för att upptäcka psykisk ohälsa. Även barn och ungdomspsykiatri 

sjuksköterskorna använder sig av en form av hälsodeklaration, BDI (Beck Depression 

Inventory) som består av 21 frågor för att bedöma omfattning av depressionen (Beck, Ward & 

Mendelson, 1961). Detta stämmer överens med det man kan läsa i (Zuckerbrot & Jensen, 

2006) där de tar upp att användning av frågeformulär kan vara ett användbart instrument för 

pediatrikpersonal för att upptäcka depression bland ungdomar. 

En kanadensisk studie (Cheung & Dewa, 2007) kommer fram till att killar i mindre 

utsträckning än tjejer uttrycker några självmordstankar innan de begår självmordsförsök. 

Vidare visar en annan studie (Gould m.fl. 2003) att killar är mer benägna att begå självmord 

men att de inte visar det på samma sätt som tjejer. Detta stämmer till viss del ihop med vad 

nuvarande studie kom fram till, nämligen att killar inte visar på samma sätt som tjejer att de 

mår dåligt. Båda barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna ansåg att tjejer är mer 

sanningsenliga än killar när de fyller i självskattningsformulär. De anser att killar fyller i att 

de mår bättre än vad de egentligen gör. 
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Samtliga barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna och tre av skolsköterskorna sade att det 

är viktigt att tolka det som inte sägs och att fråga lite runt problemet som ungdomen söker 

hjälp för. 

Alla skolsköterskor hade konferenser några gånger per år med rektorer, kuratorer samt lärare. 

Där diskuterades elever som verkar må dåligt, samt hur man skulle gå till väga med dem.

Samtliga skolsköterskor ansåg att en hög frånvaro från skolan kan bero på fysisk eller psykisk 

ohälsa. Detta stöds i en studie (Fergusson & Woodward, 2002) som visar att 

ungdomsdepression kan påverka ungdomens hela sociala liv däribland skolgången.

Alla skolsköterskor ansåg att lärare är ett viktigt instrument för att upptäcka ungdomar med 

depression.

I en studie (Duffy, 2000) framgick det att ju tidigare man sätter in hjälpande åtgärder för barn 

och ungdomar med depression, desto bättre resultat uppnås på längre sikt. En barn och 

ungdomspsykiatri sjuksköterska styrkte vikten av att tidigt upptäcka barn och ungdomar i 

riskzon. Sjuksköterskan ansåg att skolsköterskor har en mycket viktig uppgift, vad gäller att 

upptäcka ungdomar som mår dåligt. Vidare ansåg samma sjuksköterska att det var viktigt med 

informationsinsamling från andra instanser.

4.2.2  Sjuksköterskors strategier i mötet med ungdomar som är deprimerade.

Samtliga skolsköterskor har i intervjuerna sagt att de ansåg att det är viktigt att inte tjata på 

eleverna om att de behöver ändra ett beteende, det kan leda till motsatt effekt. De ansåg att det 

är bättre att eleverna själva får inse att ett beteende behöver ändras.

Alla sjuksköterskor i studien ansåg att det är viktigt att vården ska planeras tillsammans med 

ungdomen.

Alla förutom en sjuksköterska i studien jobbade med positiv förstärkning, det vill säga att de 

lägger fokus på det positiva istället för det negativa. De ansåg att det är viktigt att stärka dessa 

ungdomars självförtroende. Detta styrks i en studie (Werner, 1997) där det togs upp att det 

näst viktigaste stödet är när någon lyssnar på den unga människans känslor, samt förhöjer 

självförtroendet hos denne.

Tre av skolsköterskorna tyckte att det är viktigt att eleverna får ta en del eget ansvar i 

behandlingen så att de inte blir för beroende av skolsköterskan. 

Båda barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna ansåg att pedagogik är viktigt när det 

gäller eventuell användning av antidepressiv medicinering och en av dem ansåg att det är 

viktigt att lägga sig på rätt nivå när man talar med barn och ungdomar.
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Alla sjuksköterskor i studien sade att det är viktigt att vara rak och ärlig gällande 

tystnadsplikten. Vidare ansåg alla sjuksköterskor att återkoppling är en viktig del i arbetet, så 

att man inte missuppfattat någonting i samtalet med ungdomen.

Samtliga barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna och två av skolsköterskorna ansåg att 

det är viktigt att anpassa behandlingen så att den passar ungdomens takt.

I en studie av (Johansson & Ehnfors, 2006) kom man fram till sex viktiga punkter för att 

eleven ska öppna sig emotionellt för sjuksköterskan. En av dessa punkter var känslan av att 

sjuksköterskan visade intresse för eleven. Detta styrks i föreliggande studie där samtliga barn 

och ungdomspsykiatri sjuksköterskor och två skolsköterskor ansåg det viktigt att visa 

engagemang och att man bryr sig om ungdomarna.

En av barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna och en av skolsköterskorna ansåg att det 

är viktigt att patienten känner sig trygg med sin vårdare samt att patienten har möjlighet att 

byta vårdare om han/hon inte trivs. Vidare tyckte samma barn och ungdomspsykiatri 

sjuksköterska att det är viktigt att visa att man är tillgänglig, vilket också styrks i ovannämnda 

studie av (Johansson & Ehnfors, 2006), då en av punkterna även var att visa att man är 

tillgänglig. 

I en studie (Werner, 1997) kom man fram till att det viktigaste stödet för unga människor är 

familjen. Detta stämmer väl överens med vad denna studie har kommit fram till. Samtliga 

sjuksköterskor som ställde upp i studien var överrens om vikten av att involvera föräldrarna 

ett beslut som oftast togs i samtycke med eleven. Dock fanns det även tillfällen då man 

kontaktade föräldrarna mot elevens vilja, då elevens hälsa var allvarligt hotad. 

Vidare ansåg en av barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna och två av skolsköterskorna, 

att de helst vill involvera föräldrarna även om ungdomens problem grundar sig i hemmet. 

En av barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskorna menade att det kan vara pinsamt för 

föräldrarna att komma till barn och ungdomspsykiatrin, att det känns som ett misslyckande. 

Samtliga skolsköterskor i studien nämnde att barn och ungdomspsykiatrin är en viktig 

samarbetspartner som de kan få rådgivning och hjälp av. Vidare ansåg tre skolsköterskor att 

de ofta får vidarebefordra information från barn och ungdomspsykiatrin till exempelvis lärare 

på skolan.

4.2.3  Sjuksköterskors upplevelser i mötet med ungdomar som är deprimerade.

Samtliga sjuksköterskor som ställde upp i studien tar mer eller mindre med sig jobbet hem. I 

studien framkommer även att graden av distansering från arbetet varierade mycket mellan 
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sjuksköterskorna. Alla utom en sjuksköterska i studien sa att de har blivit bättre på 

distansering från arbetet ju längre de har varit yrkesverksamma. En av barn och 

ungdomspsykiatri sjuksköterskorna sa att det är viktigt att skilja på barnen hemma och på 

jobbet, för de barn som finns på jobbet har ett diagnostiserat problem. Vidare ansåg samma 

sjuksköterska att det är viktigt att ha möjlighet att prata av sig om jobbet. 

Tre av skolsköterskorna tyckte att det var svårt att arbeta med ungdomar som har förlorat 

motivationen och viljan att ta tag i sina problem. I en studie av (Angold m.fl. 1999) kom man 

fram till att så mycket som upp till två tredjedelar av dagens deprimerade ungdomar samtidigt 

lider av andra mentala sjukdomar än enbart depression. En av barn och ungdomspsykiatri 

sjuksköterskorna ansåg att det är svårt att jobba med ungdomar som även har sekundära 

diagnoser vid sidan av depression. Samma sjuksköterska tyckte att ungdomar i början 

puberteten var en svår åldersgrupp att jobba med. En av skolsköterskorna tyckte det var svårt 

att alltid vara närvarande och lyssna intensivt i varje möte. En av barn och ungdomspsykiatri 

sjuksköterskorna som ställde upp i studien ansåg att svårigheten i att behandla tonåringar var 

att få dem att följa behandlingen, samt dyka upp på alla planerade möten. 

4.3 Metoddiskussion 

I denna studie intervjuades sex stycken sjuksköterskor av författarna. Fyra av dessa arbetade 

som skolsköterskor, de övriga två arbetade inom barn och ungdomspsykiatrin. Två av 

sjuksköterskorna som ställde upp i studien var män och fyra var kvinnor.

Författarna till denna studie använde sig av ett strategiskt urval för att hitta personer som är 

vana att arbeta med barn och ungdomar som kan lida av depression. 

Intervjuerna var semi-strukturerade med öppna frågor. Utöver intervjufrågorna tillkom det ett 

antal följdfrågor under varje intervju. Användandet av öppna frågor ansåg författarna gav en 

personlig präglig på intervjuerna, då man fick mer utförliga och personliga svar. En svaghet 

med öppna frågor var att intervjupersonerna hade en tendens att ibland hamna lite på sidan av 

ämnet. Samtliga av sjuksköterskorna intervjuades under arbetstid på deras arbetsplats. 

Författarna ansåg att det var en styrka att alla personer i studien intervjuades på sin arbetsplats 

för att intervjumiljön skulle bli så homogen som möjligt, vilket enligt författarna ökade 

studiens trovärdighet. En svaghet med att intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen var att 

det alltid fanns risk för avbrott som till exempel att telefonen kunde ringa. Innan intervjuerna 

genomfördes så erhöll sjuksköterskorna som deltog i studien information via email hur lång 
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tid intervjun beräknades att ta, samt att intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt. Detta 

ansåg författarna är en styrka då sjuksköterskorna slipper känna tidspress och att de kan prata 

fritt utan att det når tredje part. Intervjuerna spelades in på band, vilket författarna ser som en 

styrka, då man annars kan missa saker om man endast använder sig av anteckningar. En 

svaghet med bandspelare var att den kan ta upp ljud i omgivningen såsom fläktsystem och 

dylikt. En annan svaghet var att sjuksköterskorna kan känna sig hämmade av bandspelaren. 

En styrka var att innehållet i intervjuerna analyserades av båda författarna, detta för att minska 

risken för missuppfattningar och feltolkningar, detta ökar enligt författarna studiens 

trovärdighet. En svaghet med studien var att resultatet inte kan överföras till en större grupp, 

detta eftersom det är en kvalitativ studie med endast sex stycken intervjuer.

4.4 Allmän diskussion

Efter att ha granskat aktuell litteratur samt genomfört denna studie anser författarna att 

depression verkar vara ett stort problem bland ungdomar. Att tidigt upptäcka depression och 

sätta in åtgärder är viktigt för att hjälpa ungdomarna att komma på rätt köl igen. Samtliga 

sjuksköterskor som ställde upp i studien tog upp problemet att det ibland kan vara svårt att 

inte ta med sig jobbet hem. För att minska den problematiken anser författarna till denna 

studie att det kan vara lämpligt med någon sorts avlastningssamtal för sjuksköterskor inom 

detta arbetsområde. De barn och ungdomspsykiatri sjuksköterskor som intervjuades ansåg att 

det var en skillnad mellan könen i hur unga tjejer och killar reagerar i en depression. De 

menade att killar ofta fyllde i att de mådde bättre än de egentligen gjorde i 

självskattningsformulären. Detta nämnde ingen av skolsköterskorna. Författarna ställer sig 

frågan om det finns ett behov av utbildning för skolsköterskorna gällande könsskillnader så att 

dessa inte ska missa en depression när de använder sig av självskattningsformulär. Samtliga 

skolsköterskor hade uppfattningen att lärarna är ett viktigt instrument för att upptäcka 

depression. Författarna anser därför att man med fördel skulle kunna ge lärare någon form av 

utbildning i att upptäcka elever som är i riskzonen, detta för att snabbare fånga upp de elever 

som är i behov av stöd. Samtliga sjuksköterskor i studien var överrens om vikten att involvera 

ungdomarnas föräldrar om det är möjligt. Författarna håller med om att det är en viktig punkt. 

Det är ju föräldrarna som har ansvaret för sina barn och man kan säkert komma ganska långt 

bara genom att informera föräldrarna och få dem engagerade. En barn och ungdomspsykiatri 

sjuksköterska och en skolsköterska sade i intervjun att det är viktigt att informera ungdomen 

om att det är okej att byta person att arbeta med om de känner att det inte fungerar. Författarna 
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anser att det är en viktig sak att informera ungdomarna om. Den valmöjligheten skapar 

trygghet och förtroende.

Författarna anser att denna studie har betydelse för allmänsjuksköterskan. Ungdomar med 

depression kan dyka upp i alla möjliga vårdsammanhang, inte bara inom barn och 

ungdomspsykiatrin och i skolan. Det är därför viktigt att sjuksköterskor kan känna igen tecken 

på depression och att de har en viss förståelse för hur man kan arbeta för att hjälpa dessa 

ungdomar. Resultatet i denna studie ger en inblick i hur sjuksköterskor inom barn och 

ungdomspsykiatrin och skolan arbetar. Eftersom detta är en kvalitativ studie som bygger på 

ett mindre antal intervjuer så anser författarna att flera och större studier bör göras inom 

området.



30

5. Referenser

Ahlnas, A. (1999). Skolsköterskans arbete för skolbarns psykiska hälsa och välbefinnande- en 
studie inom skolhälsovården i Helsingfors och utveckling av en modell. Göteborg. Nordic 
school of public health. 

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical
manual of mental disorders (4th ed., text revision).
Washington, DC: Author.

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical
Manual IV-TR. Washington, DC: American Psychiatric
Association.

Angold, A., Costello, E.J., & Erkanli, A. (1999). Comorbidity. Journal of child psychology 
and psychiatry, 40, 57-87.

Appleby, L., Cooper, J., Amos, T., & Faragher, B. (1999). Psychological
autopsy study of suicides by people aged under
35. British Journal of Psychiatry, 175, 168-174.

Beck, A.T., Ward C., & Mendelson M. (1961). Beck Depression Inventory (BDI). Archives of
General Psychiatry 4: 561-571. 

Berntsson., L. (2000). Health and wellfare of children in the five nordic countries in 1984 and 
1996. Göteborg: Nordic school of public health.

Birmaher, B., Ryan, N. D., Williamson, D. E., Brent, D. A.,
Kaufman, J., Dahl, R. E., m.fl. (1996). Child and adolescent
depression: A review of the past 10 years: Part I.
Journal of the American Academy of Child & Adolescent
Psychiatry, 35(11), 1427-1439.

Borup, I.K. (1995). Sundhetssamtaler med skoleborn. Göteborg. Nordic school of public 
health.
Brent, D.A., Perper, J.A., Moritz, G. m.fl. (1993). Psychiatric risk factors for adolescent 
suicide: A case-control study. Journal of the American academy of child and adolescent 
psychiatry, 32, 521-529.

Burt, K., & Stein, K. (2002). Epidemiology of depression
throughout the female lifecycle. Journal of Clinical Psychiatry,
63, 9–15.

Carter, J., Joyce, P., Mulder, R., Luty, S. E., & McKenzie, J.
(2000). Gender differences in the presentation of depressed
outpatients: A comparison of descriptive variables. Journal
of Affective Disorders, 61, 59–67

Centers for disease control and prevention. National center for injury prevention and control. 
Web-based injury statistics query and report system. (2003).



31

Cheung, A., & Dewa, C. (2007). Mental Health Service Use Among Adolescents and Young 
Adults With Major Depressive Disorder and Suicidality. La Revue Canadienne de psychiatrie, 
52, 4, 228-232

Cicchetti, D., & Toth, S. L. (1998). The development of depression
in children and adolescents. American Psychologist,
53(2), 221-241.

Crowe, C., Ward, N., Dunnachie, B., & Roberts, M.
(2006). Characteristics of adolescent depression. International Journal of Mental Health 
Nursing,
15, 10-18.

Duffy, A. (2000). Toward effective early intervention and prevention strategies for major 
affective disorders: A review of antecedents and risk factors. Canadian journal of psychiatry, 
45, 340-348.

Fergusson, D.M., & Woodward, L.J., (2002). Mental health, educational, and social role 
outcomes of adolescents with depression. Archives of general psychiatry, 59, 225-231.

Flament, M. F., Cohen, D., Choquet, M., Phillipe, J., & Ledoux,
S. (2001). Phenomenology, psychosocial correlates, and
treatment seeking in major depression and dysthymia of
adolescence. Journal of the Academy of Child & Adolescent
Psychiatry, 40(9), 1070-1078.

Gould, MS., Greenberg, & T., Velting, DM (2003). Youth suicide risk and preventive 
interventions: A review of the past 10 years. The Journal of the American Academy Child 
Adolescents Psychiatry, ;42, 4:1-20

Groholt, B., Ekeberg, O., Wichstrom, L. m.fl. (2000). Young suicide attempters: A 
comparison between a clinical and an epidemiological sample. Journal of the American 
academy of child and adolescent psychiatry, 39 (7), 868-875.

Hankin, B. L., & Abramson, L. Y. (2001). Development of gender
differences in depression: An elaborated cognitive vulnerability—
Transactional stress theory. Psychological
Bulletin, 127(6), 773-796.

Harrington, R. (2001). Adolescent depression: Same or different?
Archives of General Psychiatry, 58, 21–23.

Hauenstein, E. (2003). Depression in Adolescence. Journal of Obstetric, Gynecologic, & 
Neonatal Nursing. 32, 239-248. 

Johansson, A., & Ehnfors, M. (2006). Mental health-promoting dialogue of school nurses 
from the perspective of adolescent pupils. Vård i Norden. 82, 26, 10-13 + 19



32

Kataoka, S.H., Zhang, L., & Wells, K.B. (2002). Unmet need for mental health care among us 
children: Variation by ethnicity and insurance status. American journal of psychiatry, 159, 
1548.1555.

Kessler, R.C., Avenevoli, S., & Ries-Merikangas, K. (2001). Mood disorders in children and 
adolescents: an epidemiologic perspective. Biological psychiatry, 49 (12), 1002-1014.

Lewinsohn, P. M., Rohde, P., & Seely, J. R. (1998). Major
depressive disorder in older adolescents: Prevalence, risk
factors, and clinical implications. Clinical Psychology
Review, 18(7), 765-794.

Lipschitz, D. S., Winegar, R. K., Nicolaou, A. L., Hartnick, E.,
Wolfson, M., & Southwick, S. M. (1999). Perceived abuse
and neglect as risk factors for suicidal behavior in adolescent
inpatients. Journal of Nervous & Mental Disease,
187(1), 32-39.

Morris K.P. (1998) Illness and Culture in the Postmodern Age.
University of California Press, Berkeley, CA.

Mueller, C. & Orvaschel, H. (1997). The failure of ‘adult’ interventions
with adolescent depression: What does it mean for
theory, research and practice? Journal of Affective Disorders,
44, 203–215.

National institute of mental health. Blueprint for change. Research on child and adolescent 
mental health. Bethesda, M.D. National advisory mental health counsil´s workgroup on child 
and adolescent mental health intervention, prevention and deployment, 2001. 
National board of health and welfare. (2002). Stockholm.

Nolan, R., & Willson, V. (1994). Gender and depression in an
undergraduate population. Psychological Reports, 75, 1327–
1330.

Ottosson, J-O. (2008). Nationalencyklopedin. Malmö.

Pearce, J. (1978). The recognition of depressive disorder in
children. Journal of Royal Society of Medicine, 71, 494–500.

Puig-Antich, J. (1982). Major depression and conduct disorder
in prepuberty. Journal of the American Academy of Child
and Adolescent Psychiatry, 21, 118–128.

Polit, D.F., & Beck C.T. (2004). Nursing Research. Principles and Methods. 7th Ed. USA: 
Lippincot, Williams & Wilkins.

Robinson, J. (2001). The health behavior selection process of young adolescents. The journal 
of school nursing, 17 (3), 148-156.



33

Rorsman B., Gräsbäck A., Hagnell O., Lanke J., Öhman R.,
Öjesjö L. & Otterbeck L. (1990) A prospective study of first
incidence depression. The Lundby study. British Journal of
Psychiatry 156, 336–342.

Shaffer, D., Gould, M.S., Fisher, P. m.fl. (1996). Psychiatric diagnosis in child and adolescent 
suicide. Archives of general psychiatry, 53(4), 339-348.

Shashi, K., Bhatia, M.D,. & Subhash, C. (2007). Childhood and adolescent depression. 
American family physician, 75, 73-80.

SOU 1998:31. Det gäller livet: Stöd till barn och ungdomar med psykiska problem: 
Slutbetänkande av barnpsykiatrikommitén. Stockholm.

Wang, P.S., Berglund, P., & Kessler, R.C. (2002). Recent care of common mental disorders in 
the United States: Prevalence and conformance with evidence-based recommendations. 
Journal of general internal medicine, 15(5), 284-292.

Weinberg, W., Rutman, J., Sullivan, L., Penick, E. & Dietz, S.
(1973). Depression in children referred to an educational
diagnostic centre: Diagnosis and treatment. Journal of Pediatrics,
83, 1065–1072.

Werner., E.E (1997). Vulnerable but invincible: high risk children from birth to adulthood. 
Acta Paediatrica. 442,103-5.

Williamson, D. E., Birmaher, B., Frank, E., Anderson, B. P.,
Matty, M. K., & Kupfer, D. J. (1998). Nature of life events
and difficulties in depressed adolescents. Journal of the
American Academy of Child & Adolescent Psychiatry,
37(10), 1049-1057.

Zuckerbrot, R., & Jensen, P. (2006). Improving Recongition of Adolescent Depression in 
Primary Care. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. 160, 7, 694-704



34

Bilaga 1

Intervjuguide

1. Hur gammal är du?

2. Vilken utbildning har du? 

3. När tog du din sjuksköterskeexamen?

4. Hur länge har du arbetat sjuksköterska respektive skolsköterska?

5. Har du jobbat på någon annan avdelning/skola än denna?

6. Har du arbetat med något annat än vård?

7. Har du egna barn?

8. Kan du beskriva vilka metoder du använder dig av för att få deprimerade ungdomar att 

börja prata?

9. Vad upplever du som svårt i mötet med dessa ungdomar?

10. Om du upptäcker en deprimerad ungdom hur går du vidare?

11. Vad anser du är den viktigaste egenskapen hos dig, som gör att ungdomar känner 

förtroende för dig?

12. Har du utarbetat egna strategier och kan du beskriva dessa?

13. Hur upplever du att dessa fungerar?

14. Vad i din sjuksköterskeutbildning har hjälpt dig att möta ungdomar med depression?

15. Har ni några riktlinjer för att upptäcka ungdomar med depression?

16. Vill du tillägga någonting?

Exempel på följdfrågor:

Kan du utveckla?

Kan du ge exempel?

Varför tror du att det är så?

Vad kan det bero på?

Hur menar du?

Hur tänker du?
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Bilaga 2

Missivbrev

Hej!

Vi är två sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Gävle, vi ska nu skriva vår C-uppsats som 

kommer att handla om sjuksköterskans upplevelser och strategier vid mötet med ungdomar 

med depression. Vi har valt detta eftersom det finns mycket skrivet om ungdomar med 

depression, dock finns det ej så mycket dokumenterat om hur sjuksköterskan upplever mötet, 

samt vilka strategier som hon/han använder sig av.

Till vår studie vill vi intervjua fem till tio sjuksköterskor, som jobbar inom skola eller

ungdomspsykiatri. Genomförande kommer att gå till så att vi träffar dig på överenskommen 

plats för att genomföra intervju, vilken beräknas pågå mellan 30-60 minuter. De första 

frågorna kommer att beröra bakgrundsdata, det vill säga sjuksköterskornas ålder, utbildning 

och yrkeserfarenhet. Övriga frågor kommer att beröra sjuksköterskornas upplevelser samt 

strategier i mötet med ungdomar som är deprimerade. Intervjun kommer att spelas in på band, 

för att sedan renskrivas och analyseras. Ni som vill medverka får om ni så önskar ta del av 

den färdiga studien.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt. Om du önskar kan du när som helst avbryta ditt 

deltagande utan att motivera varför. All data vi samlar in kommer att behandlas konfidentiellt 

och förstöras efter studiens slut. Endast vi som genomför intervjun kommer att ha tillgång till 

namn samt övrig information. 

Vi kommer efter att du fått detta brev att höra av oss via telefon med en förfrågan om du är 

intresserad av att deltaga i studien.

Om du är intresserad av att deltaga eller om du har några frågor till oss är du givetvis 

välkommen att kontakta oss eller vår handledare.

Med vänlig hälsning Johan Hylander och Johan Schöldborg, sjuksköterskestuderande.

Johan Hylander Johan Schöldborg Handledare Ove Björklund

Tel. xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx


