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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva hur skolsköterskan arbetar förebyggande mot psykisk 

ohälsa utifrån hälsosamtalet. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med 

deskriptiv design. Intervjuerna genomfördes med tio skolsköterskor och materialet 

analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av studien resulterade i tre 

kategorier; hälsosamtalet skolsköterskans viktigaste arbetsredskap, skolsköterskan är öppen 

för signaler på psykisk ohälsa utanför hälsosamtalet och skolsköterskans insatser för att 

åtgärda psykisk ohälsa. Hälsosamtalet var skolsköterskans viktigaste arbetsredskap när det 

gällde att upptäcka elever med psykisk ohälsa. Hälsosamtalet bygger på en hälsouppgift från 

föräldrar och en hälsoprofil av eleven. För att hälsosamtalet ska ge något var det viktigt att 

skolsköterskan ingav ett förtroende och lyssnade till eleven. Hälsosamtalet räckte dock inte 

för att upptäcka elever med psykisk ohälsa, skolsköterskan var även beroende av att få 

signaler från personal och andra elever på skolan, från elevens familj och från eleverna som 

kommer på den öppna mottagningen. De åtgärder som skolsköterskan tog vid för att åtgärda 

psykisk ohälsa hos eleverna handlade om att rådgöra med andra, hänvisa eleven vidare och att 

ha egna stödjande samtal. 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, skolsköterska och hälsosamtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
The purpose of this study was to describe how the school health nurse works to prevent 

psychological ill health on the basis of the health dialogue. The study was carried out as a 

qualitative interview study with descriptive design. The interviews were conducted with ten 

nurses and data was analyzed based on a qualitative content analysis. The result of the study 

resulted in three categories: health dialogue the school health nurse most important working 

tool, the school health nurse is open for signals of psychological ill health outside from the 

health dialogue and the school health nurse interventions to prevent psychological ill health. 

The health dialogue was the school health nurse most important working tool in terms of 

identification of students with psychological ill health. The health dialogue was based on 

health data from the parents and a health profile of the pupil. For the health dialogue to weigh, 

it was important that the school health nurse inspired trust and listened to the student. But the 

health dialogue was not enough for identification of students with psychological ill health, the 

school health nurse was also dependent on receiving signals from staff and other pupils at the 

school, from the pupil's family and from students who came to the opening reception. The 

measures that the school health nurse used to prevent psychological ill health in students was 

about to consult with others, to refer the student further and have their own support calls. 

Keywords: Psychological ill health, school health nurse and health dialogue 
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Introduktion 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är ett stort problem för folkhälsan (Leckman & 

Leventhal 2008) och ett av de största hälsoproblemen bland barn och ungdomar i Sverige 

(Olsson et al. 2003). Honeyman (2007) beskrev i sin studie att barndomen är en kritisk period 

för den fysiska och psykiska utvecklingen. Barn med psykisk ohälsa får ofta kämpa med sin 

utbildning och med sina kamratrelationer. Honeyman (2007) beskrev vidare att för att ett barn 

ska må bra är den psykiska hälsan lika viktig som den fysiska hälsan och desto tidigare den 

psykiska ohälsan upptäcks hos barnet desto bättre är det för barnets totala hälsa, om barnet 

inte får hjälp kan de må dåligt livet ut. Om den psykiska bördan blir för stor händer det att 

barn begår självmord. Det är inte bara barnet med psykisk ohälsa som påverkas utan ofta hela 

familjen (Honeyman 2007).  

Psykisk ohälsa kan yttra sig som vantrivsel, psykosomatiska symtom, oro, 

koncentrationssvårigheter, aggressivitet, depression, självdestruktivt beteende, 

relationsproblem och att skolarbetet går sämre (Socialstyrelsen 2004). Petersen et al. (2010) 

definierade psykisk ohälsa som i huvudsak symtombaserat med två huvudtyper; 

internaliserade problem som ängslan, oro, nedstämdhet och kroppsliga besvär, samt 

externaliserade beteenden som dålig självkontroll, trots, impulsivitet, aggressivitet och 

normbrytande beteende som t.ex. stöld, skadegörelse eller våld. I en intervjustudie med 

ungdomar (Johansson et al. 2007) beskrev ungdomarna själva psykisk ohälsa som 

känslomässiga upplevelser som nedstämdhet, stress, lågt självförtroende, negativ 

sinnesstämning, dåliga relationer till kompisar, familjeproblem och mobbing. De yngre 

barnen tyckte det var svårt att förstå vad som menades med psykisk ohälsa men relaterade det 

mer till känslor i relation till andra människor som föräldrar och kompisar. 

De fem vanligaste känslomässiga symtomen på stress var enligt Sharrer och Ryan – Wenger 

(2002) att vara; arg, orolig, ledsen, nervös och rädd. De fem vanligaste fysiska symtomen på 

stress var; huvudvärk, magont, svettningar, hjärtklappning och illamående. Fler flickor än 

pojkar kände av dessa symtom. Sharrer och Ryan – Wenger (2002) beskrev att det var viktigt 

att ha kunskap om dessa symtom på stress då stress är en av de vanligaste orsakerna till 

psykisk ohälsa. 
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I Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen 2009) går att läsa att sedan 1990-talets början har 

andelen som kände sig mycket friska minskat bland elever i årskurs 9, särskilt tydligt var det 

hos flickorna och hos dem så minskade även andelen som sade sig trivas med livet. Andelen 

skolbarn som kände sig nere, hade svårigheter att somna, kände sig nervösa eller hade 

huvudvärk ökade för både pojkar och flickor i början av 2000-talet. Under 2000-talet ökade 

inte dessa besvär längre förutom hos flickorna i årskurs 9. Var tredje flicka i årskurs 9 hade 

under senaste halvåret känt sig nere mer än en gång i veckan. Nästan lika många hade haft 

huvudvärk och svårt att somna, en femtedel hade känt sig nervösa och haft ont i ryggen. 

Under denna tid ökade även andelen flickor i årskurs 9 som kände sig stressade av skolarbetet 

från 50 till 70%. Andelen barn som mobbades låg på samma nivå som tidigare, hos dessa barn 

var kroppsliga och psykologiska symtom som magont, huvudvärk och nedstämdhet vanligare. 

Hos elever som kände sig stressade var besvär med huvudvärk, magont, nedstämdhet och 

irritation vanligare. Barn från ekonomiskt svaga familjer deltog mer sällan i organiserade 

fritidsaktiviteter och hade färre kamrater (Socialstyrelsen 2009). I en studie av Hagquist 

(2009) går det att läsa att pojkar och flickor med psykosomatiska problem blivit dubbelt så 

många mellan 1988 och 2005, värst var utvecklingen hos flickorna. I en avhandling av 

Clausson (2008) visade det sig att skolsköterskorna som deltog i studierna även de bedömde 

skolbarnens mentala hälsa som försämrad och särskilt bland flickorna i socioekonomiskt 

utsatta områden. En annan studie gjord i de nordiska länderna visade att 25 % av barnen 

besvärades av psykosomatiska besvär varje eller varannan vecka och att det var fler flickor än 

pojkar som besväras, de vanligaste besvären var huvudvärk, magont och minskad aptit.  

Svenska barn upplevde minst besvär av barnen i de nordiska länderna (Berntsson et al. 2001). 

Två av författarna till den föregående studien har även gjort en studie i Sverige där de kom 

fram till att 19,8 % av barnen i Sverige led av psykisk ohälsa och att detta var en riskfaktor för 

att barnet i framtiden skulle utveckla depression (Berntsson & Gustafsson 2000). En studie 

gjord i Norge visade att elever som upplevde sig vara olyckliga var något fler bland 14 – 15 

åringar än 13 åringar bland både pojkar och flickor. Elever som var lyckliga hade lägst 

upplevelse av stress och hade bra självförtroende (Natvig et al 2003). 

Skyddsfaktorer för psykisk ohälsa var; att känna sig älskad, bo hemma med båda föräldrarna, 

goda relationer mellan barn och föräldrar, aktiviteter och intressen. Riskfaktorer för psykisk 

ohälsa var; låg socioekonomisk status, separerade föräldrar och låg självkänsla (Honeyman 

2007). Just att bo hemma med en bra familj ansåg ungdomarna i intervjustudien av Johansson 

et al. (2007) var viktigt för den psykiska hälsan. Det var viktigt att ha en bra dialog hemma 
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enligt både pojkarna och flickorna och föräldrarna skulle vara snälla mot varandra och 

lyckliga tillsammans. Clausson (2008) kom även hon fram till, i sin avhandling, att 

familjerelationer verkade vara den mest betydelsefulla påverkansfaktorn för skolbarnens 

mentala hälsa.  

Skolhälsovården och skolsköterskan 

Alla elever i Sverige har rätt till skolhälsovård oavsett om de går i en kommunal eller 

fristående skola. Skolhälsovårdens mål är att bevara och förbättra elevernas psykiska och 

kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. För att kunna uppnå dessa mål är det bl.a. 

viktigt att tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i 

behov av insatser. Det är också viktigt att i samarbete med elever, vårdnadshavare och övrig 

skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer 

som bidrar till ohälsa. Det är även viktigt att aktivt bistå elever som är i behov av särskilt stöd. 

Skolsköterskan kan arbeta förebyggande mot ohälsa med eleverna individuellt eller i grupp 

(Socialstyrelsen 2004).  

I Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovård (2004) står det att en väsentlig uppgift för 

skolhälsovården är att vara en tydlig aktör i det hälsopreventiva arbetet vilket förutsätter ett 

förtroendefullt samarbete med elever och deras vårdnadshavare. Det förändrade 

hälsopanoramat har medfört att skolhälsovårdens verksamhet förändrats mot ett mer 

hälsofrämjande arbetssätt med ett utökat ansvartagande för psykiska och sociala 

hälsoproblem. Därför är en viktig uppgift för skolhälsovården att känna igen tecken på 

psykisk ohälsa och att se elevens behov av stöd i tid för att kunna sätta in förebyggande 

insatser.  

Skolsköterskan är en central person för skolhälsovården eftersom hon är tillgänglig för elever 

i deras vardagsmiljö i skolan (Socialstyrelsen 2004). Tidigare studier har visat att en 

grundläggande roll för skolsköterskan var att förebygga ohälsa i alla dess former (Wainwright 

et al. 2000). Skolsköterskan hade dessutom en viktig roll i att tidigt upptäcka och åtgärda 

psykisk ohälsa för att bl.a. hjälpa eleverna så att de klarar skolarbetet på ett tillfredsställande 

sätt (Puskar & Bernardo 2007). En studie av Croghan et al. (2004) visade att skolsköterskorna 

själva ansåg att deras roll framförallt var förebyggande, de ansåg att deras mål var att öka 

kunskapen om ett hälsosamt leverne. I en studie från England tillfrågades skolsköterskorna 

hur mycket av deras tid som ägnades åt psykisk ohälsa, 93 % av skolsköterskorna sade att 

minst en fjärdedel av allt arbete lades på detta (Haddad et al. 2010). Enligt en studie gjord av 
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Barnes et al. (2004) så handlade 75 % av besöken hos skolsköterskan om elever som sökte 

pga. psykisk ohälsa. Vidare beskrevs att skolsköterskorna hade en stor roll i att stödja 

eleverna både individuellt och i grupp. Det betonades att det var viktigt att som skolsköterska 

vara lyhörd och ”läsa mellan raderna” eftersom barn med psykisk ohälsa ofta sökte sig till 

skolsköterskan med fysiska symtom som magont och huvudvärk i stället för att säga vad som 

egentligen låg bakom besöket (Sharrer & Ryan-Wenger 2002). En studie av Larsson och 

Zaluha (2003) visade att äldre elever ofta sökte skolsköterskan pga. spänningshuvudvärk flera 

gånger i veckan. Liknande resultat redovisades i en studie av Borup (1998a) där de framkom 

att huvudvärk var en av de vanligaste orsakerna till att elever sökte sig till skolsköterskan. 

Många elever såg skolsköterskan som den person man kom till och pratade med, inte bara om 

man hade fysiska besvär utan även när det handlade om psykiska problem som att känna sig 

olycklig eller att det var problem hemma (Borup 1998b). I en studie av Leighton et al. (2003a) 

beskrev skolsköterskorna att de tyckte det var svårast att möta barn som hade det svårt 

hemma. En annan studie av samma författare visade att skolsköterskorna själva önskade mer 

utbildning inom detta område och att de hade en önskan om att få en djupare förståelse för hur 

hela familjen påverkas när ett barn mår dåligt pga. psykisk ohälsa (Leighton et al. 2003b).  

 Skolsköterskor ansåg att det var svårt att dokumentera psykisk ohälsa. Det berodde delvis på 

ovana men det berodde också på att de inte ville sätta en stämpel på eleverna med psykisk 

ohälsa, en stämpel som skulle följa eleverna under hela skoltiden (Arnesdotter et al. 2008). 

Även Clausson (2008) tar upp detta i sin avhandling. Skolsköterskorna uttryckte en rädsla för 

att barnen skulle bli märkta för livet. De ansåg också att det var jobbigt att dokumentera när 

elever berättade om dåliga relationer i familjen. Anledningen till att det ansågs jobbigt var att 

det var känsligt att dokumentera det som eleven talat med skolsköterskan om då 

journaluppgifter är något som föräldrar kan begära att ta del av (Clausson 2008). 

Unga människor behöver någon som de kan vända sig till, som de kan lita på och som har den 

kunskap som krävs för att kunna handskas med psykisk ohälsa (Smith 2008). Skolsköterskan 

kan vara en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa genom att fungera som en viktig vuxen förebild. 

Unga människor måste få möjlighet att komma till skolsköterskan regelbundet för att få den 

hälsoupplysning som krävs för att kunna må bra (Johansson & Ehnfors 2006). Trots detta så 

upplevde skolsköterskorna att deras arbetsbörda ökade, de hade fått fler elever och att deras 

tid inte alltid räckte till (Lamb 2010). 
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På riksföreningen för skolsköterskors hemsida (2011) står bl.a. att skolsköterskan genom sin 

utbildning inom omvårdnad har kunskaper om vad som främjar och hotar barns hälsa och 

utveckling. Skolsköterskans omvårdnadsarbete sker utifrån ett helhetsperspektiv och är en 

viktig del i samhällets folkhälsoarbete. Skolsköterskan ska medverka till att skapa 

förutsättningar för ett livslångt lärande och undanröja hindren för lust att lära. För att nå goda 

resultat är det nödvändigt att utgå från omvårdnadsprocessen och att stärka det friska hos 

varje elev (Riksföreningen för skolsköterskor 2011). 

Hälsosamtalet 

Hälsosamtalen sker under hälsobesöken hos skolsköterskan och är ett redskap för 

skolsköterskor att hjälpa eleverna med hälsofrämjande råd och stöd för att må bättre. Vid 

hälsobesöken får eleven möjlighet att diskutera sin hälsa och skolsituation med en 

professionell neutral vuxen. De återkommande besöken ger också skolsköterskan en möjlighet 

att bygga upp en god relation till varje enskild elev (Socialstyrelsen 2004). Enligt skollagen 

(1985) ska alla elever i grundskolan erbjudas tre hälsobesök. Hälsosamtalen ska fokusera på 

elevernas styrkor och resurser för att få dem att göra hälsosamma val och förbli hälsosamma 

som vuxna. Skolsköterskan ska handleda eleverna till att kunna ta bättre kontroll över sin 

hälsa (Arnesdotter et al. 2008). Hälsosamtalen var det vanligaste arbetssättet för 

skolsköterskor att arbeta förebyggande (Reuterswärd & Lagerström 2010) och det är viktigt 

att hälsobesöken utformas så att man kan upptäcka psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2004). 

Vid det första hälsobesöket i förskoleklass är det viktigt att föräldrarna får möjlighet att 

beskriva och diskutera sitt barns fysiska och psykiska hälsa. Det första besöket är också av 

betydelse för att lägga grunden till ett förtroendefullt samarbete mellan föräldrar och 

skolsköterska. Besöket ger också möjlighet till hälsoupplysning och rådgivning. Under 

hälsosamtalet samtalar elev, förälder och skolsköterska bl.a. om trivsel, kamratrelationer och 

eventuella hälsoproblem hos eleven (Socialstyrelsen 2004). 

Vid det andra hälsobesöket i årskurs 4 är det viktigt att skolhälsovården uppmärksammar barn 

som har svårigheter eller mår dåligt. Målet är att alla elever innan eller under årskurs 4 ska ha 

fått genomgå de bedömningar som behövs, t.ex. psykologiska eller sociala bedömningar. 

Dessa bedömningar utgör grunden för de stödinsatser som alla barn med svårigheter har rätt 

till. Hälsosamtalet i årskurs 4 innehåller även det samtal om bl.a. trivsel, kamratrelationer och 

eventuella hälsoproblem (Socialstyrelsen 2004). 
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I årskurs 7 eller årskurs 8 sker det sista hälsobesöket i grundskolan. Då har eleven möjlighet 

att samtala och ställa frågor om saker som de kanske inte vill ta upp med sina föräldrar som 

t.ex. sex och samlevnad eller andra funderingar kring det kroppsliga. Här kan skolsköterskan 

identifiera ungdomar med riskfyllda levnadsvanor och sätta in insatser mot detta. I 

hälsosamtalet samtalar eleven och skolsköterskan kring kamratrelationer, sexualitet, 

skolsituation, alkohol, narkotika och tobak. (Socialstyrelsen 2004). 

I en studie av Borup (1998b) framkom att flickor och pojkar tog upp olika ämnen under 

hälsosamtalen. Flickor samtalade mer om föräldrar och kompisar och tog även upp mer 

fysiska symtom som huvudvärk och magont, de tog även upp ledsamhet under sina samtal. 

Pojkar pratade mer om läxor, alkohol och vad de var bra på under sina hälsosamtal. En annan 

studie av Borup (2004) visade att majoriteten av eleverna funderade över hälsosamtalet och 

diskuterade vad som sades där med sin mamma och/eller sina vänner. Det var dock fler 

flickor än pojkar som gjorde detta. Det var fler av de yngre eleverna än de äldre som 

funderade över hälsosamtalet och som följde skolsköterskans råd. Eleverna från de lägre 

sociala klasserna följde mer ofta skolsköterskans råd och återkom oftare till skolsköterskan 

(Borup 2004). Eleverna upplevde hälsosamtalen som bra när de fick inflytande över innehållet 

och när de fick gott om tid på sig att prata om sina problem utan att bli störda. De uppskattade 

också när skolsköterskan stöttade deras idéer och lät dem prata medans skolsköterskan själv 

pratade mindre (Borup 2000). Ett lyckat hälsosamtal ska alltid resultera i en reflektion om 

hälsa hos eleven eller i en förändring (Borup 2002). 

Problemformulering 

Hos vuxna i Sverige är psykisk ohälsa och värk de vanligaste anledningarna till att man 

upplever sitt hälsotillstånd som dåligt. Dessa besvär har blivit allt vanligare och betydligt fler 

har dessa besvär idag än tidigare. Symtom som ångest, ängslan, oro, ständig trötthet och värk i 

nack- skulderregionen har alla blivit vanligare i samhället. Ungdomsgenerationen idag har 

haft en sämre hälsoutveckling än övriga åldersgrupper, framförallt när det gäller den psykiska 

ohälsan, liknande trender ses hos barn, framförallt hos flickor (Socialstyrelsen 2009). I 

Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovård (2004) betonar man att avsevärt större vikt bl.a. 

bör läggas vid att försöka få en uppfattning om elevernas psykiska välbefinnande. 

Skolsköterskorna har en nyckelroll att genom sina hälsosamtal tidigt identifiera och hjälpa 

eleverna med psykisk ohälsa så att utvecklingen inte fortsätter åt samma håll, förhoppningsvis 

ska barnen idag få må bättre som vuxna än vad de vuxna gör idag. Därför är det värdefullt att 
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vidare studera skolsköterskornas förebyggande arbete mot psykisk ohälsa utifrån 

hälsosamtalen då få svenska studier berör detta ämne. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur skolsköterskan utifrån hälsosamtalet arbetar 

förebyggande mot psykisk ohälsa? 

 

Metod 

Design 

Deskriptiv design med kvalitativ ansats (Polit & Beck 2008). 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Skolsköterskorna i denna studie valdes ut genom bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2008). 

Inklusionskriterierna för att få delta i studien var att skolsköterskorna hade arbetat som 

skolsköterskor i minst två år och att de hade specialistutbildning till distriktssköterska eller 

inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Skolsköterskorna skulle arbeta inom 

grundskolan och ha träffat elever från förskoleklass till årskurs 9. Kontakt med 

skolsköterskorna togs i en kommun i Mellansverige. Totalt tillfrågades tolv skolsköterskor att 

delta i studien, två skolsköterskor valde att inte delta pga. tidsbrist. Tio skolsköterskor 

intervjuades. Av dessa var åtta kvinnor och två män med varierande erfarenhet som 

skolsköterska, från 7 månader till 20 år, med en medeltid som skolsköterska på 10 år. 

Skolsköterskorna var mellan 47 och 60 år, med en medelålder på 55 år. Sju skolsköterskor 

hade specialistutbildning till distriktssköterska, en skolsköterska inom hälso- och sjukvård för 

barn och ungdomar, en skolsköterska hade båda dessa specialistutbildningar och en var 

legitimerad sjuksköterska med specialisering inom skolhälsovård. Antalet skolor och elever 

som skolsköterskorna hade ansvar för varierade mellan två och fyra skolor och mellan 460 

och 700 elever.   

Datainsamlingsmetoder 

Data samlades in med intervjuer där skolsköterskorna fick svara på semistrukturerade frågor. 

Skolsköterskorna fick totalt svara på 13 frågor, frågorna berörde bakgrundsfrågor som ålder, 

utbildning, yrkeserfarenhet och antal elever/skolor samt frågor som rör skolsköterskans 
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förebyggande arbete mot psykisk ohälsa utifrån hälsosamtalen. Följdfrågor ställdes som t.ex. 

Kan du utveckla det? Hur menar du då? En provintervju gjordes och den inkluderades i 

studien då den svarade på studiens syfte. Intervjuerna genomfördes av författaren mellan 

januari och april 2011.  

Tillvägagångssätt 

Telefonkontakt togs med verksamhetschefen i kommunen och därefter skickades ett 

informationsbrev med skriftlig förfrågan för godkännande att studien genomfördes. 

Verksamhetschefen godkände att studien skulle genomföras och hänvisade till den 

samordnande skolsköterskan i kommunen för hjälp med att hitta skolsköterskor till studien. 

Kontakt togs med den samordnande skolsköterskan och information om inklutionskriterierna 

gavs. Den samordnande skolsköterskan gav namn, telefonnummer och mailadress till tolv 

skolsköterskor. Ett informationsbrev skickades till de tio första skolsköterskorna på listan via 

mail. Ett par dagar efter togs telefonkontakt med skolsköterskorna för att fråga om intresse 

fanns att delta i studien. Två skolsköterskor avstod att medverka i studien och kontakt togs då 

med de två andra skolsköterskorna på listan. De tio skolsköterskor som valde att delta i 

studien bokades in för intervju. Längden på intervjuerna varierade mellan 15 – 45 minuter. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare. Samtaliga intervjuer genomfördes på 

skolsköterskornas expedition. Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant vilket medförde att 

pauser, skratt eller hostningar antecknades. 

Dataanalys 

Intervjuerna lästes igenom ett par gånger för att få en känsla av helheten. Analysprocessen 

genomfördes i olika steg efter innehållsanalys med induktiv ansats av Graneheim och 

Lundman (2004). Först lyftes meningsbärande enheter fram utifrån studiens syfte, sedan 

kondenserades dessa för att sedan få en kod. Under det andra steget jämfördes koderna för att 

hitta skillnader och likheter för att sedan sortera in dem i subkategorier och kategorier. 

Subkategoriernas innehåll ändrades ett par gånger under arbetets gång för att spegla helheten 

av innehållet i intervjuerna. Under analysarbetet har författaren diskuterat meningsbärande 

enheter, koder, subkategorier och kategorier i grupp med handledare och studenter. Nedan 

följer ett exempel från analysarbetet (Tabell 1). 
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Tabell 1. Exempel på analysarbetet med utvalda meningsenheter, kondenserade 

meningsenheter, koder, subkategorier och kategorier.  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

men just dom här 
besöken 
hälsosamtalen där 
kommer det fram 
väldigt mycket 

Under 
hälsosamtalen 
kommer det 
fram mycket 

Kommer fram 
mycket under 
hälsosamtalen 

Hälsosamtalet 
som 
arbetsredskap 

Hälsosamtalet 
skolsköterskans 
viktigaste 
arbetsredskap 

sen har jag ju 
öppen 
mottagning som 
jag har ligger på 
förmiddagar, å 
där strömmar det 
ju också in en del 
elever som man 
kan fundera hur, 
hur är det här 
liksom 
 

En del elever 
kommer på den 
öppna 
mottagningen 
där man kan 
fundera hur de 
egentligen mår 

En del kommer 
på öppna 
mottagningen 

Tar emot elev 
som kommer på 
öppen 
mottagning 

Skolsköterskan 
är öppen för 
signaler på 
psykisk ohälsa 
utanför 
hälsosamtalet 

försöker man 
kolla kanske med 
barnen nu å och 
dom har fått nån 
kompis att leka 
med eller om de 
är lika pirrigt att 
gå till matsalen 
fortfarande eller 
så 

Man försöker 
kolla med 
barnen om dom 
fått nån kompis 
att leka med 
eller om det är 
lika pirrigt att gå 
till matsalen 
fortfarande 

Följer upp och 
kollar med 
barnen 

Har egna 
stödjande 
samtalsinsatser 

Skolsköterskans 
insatser för att 
åtgärda psykisk 
ohälsa 

 

Forskningsetiska överväganden 

Eftersom studien inte krävde någon patientkontakt så behövdes inte en ansökan hos en 

forskningsetisk kommitté. Tillstånd att genomföra studien söktes hos skolsköterskornas chef. 

Skolsköterskorna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst fick 

avbryta sin medverkan. Allt material hanterades konfidentiellt och resultatet presenteras så att 

ingen enskild kan identifieras. Skolsköterskorna informerades innan intervjuerna att bara 

författaren till studien och handledaren skulle läsa intervjuerna i sin helhet. 
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Resultat 

Resultatet redovisas i löpande text med citat och i en tabell (Tabell 2) utifrån de tre 

kategorierna och de åtta subkategorierna. De tre kategorier som framkom var: Hälsosamtalet 

skolsköterskans viktigaste arbetsredskap, Skolsköterskan är öppen för signaler på psykisk 

ohälsa utanför hälsosamtalet och Skolsköterskans insatser för att åtgärda psykisk ohälsa.  

Tabell 2. Subkategorier och kategorier som beskriver skolsköterskans förebyggande 

arbete mot psykisk ohälsa utifrån hälsosamtalet 

Kategorier Subkategorier 

 
Hälsosamtalet skolsköterskans viktigaste 

arbetsredskap 

Hälsosamtalet som arbetsredskap 
 
Skapar ett förtroende och tar sig tid för 
samtalet 

 

 
 

Skolsköterskan är öppen för signaler på 
psykisk ohälsa utanför hälsosamtalet 

Tar emot elev som kommer på öppen 
mottagning 
 
Öppen för oro från familj 
 
Lyssnar till signaler från elever och personal 
på skolan 

 
 

Skolsköterskans insatser för att åtgärda 
psykisk ohälsa 

Rådgör med andra innan stödinsatser sätts in 
 
Har egna stödjande samtalsinsatser 
 
Slussar eleven vidare för stöd och hjälp 

 

Hälsosamtalet skolsköterskans viktigaste arbetsredskap 

Majoriteten av skolsköterskorna beskrev att psykisk ohälsa framförallt upptäcktes under 

hälsobesöken och att just hälsosamtalet som är den största delen av hälsobesöket var det 

viktigaste arbetsredskapet de hade för att upptäcka psykisk ohälsa hos eleverna. Alla 

skolsköterskor hade sammanlagt tre hälsosamtal med eleverna under hela grundskolan. Något 

som gjorde att hälsosamtalet var det viktigaste arbetsredskapet var att alla elever kom på 

något av dessa tre samtal och att skolsköterskorna upplevde att de flesta elever såg fram emot 

och tyckte det var kul att komma till skolsköterskan. Hälsosamtalet sågs hos några av 

skolsköterskorna som en inledning på det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa. 
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Hälsosamtalet som arbetsredskap 

Samtliga skolsköterskor beskrev att hälsosamtalet bygger på samtal kring en hälsouppgift från 

föräldrarna och en hälsoprofil som eleverna fyller i under hälsosamtalet. Innan eleverna 

kommer på hälsosamtalen har föräldrarna fått fylla i en hälsouppgift som de fått hemskickade. 

Samtliga skolsköterskor samlade in dessa innan de kallade eleverna till hälsosamtal så att de 

hade ett aktuellt underlag på hur eleverna mådde. På hälsouppgiften får föräldrarna skriva hur 

de upplever att deras barn mår, om de ofta har magont eller huvudvärk, svårigheter att somna 

eller sova eller om de upplever att deras barn besväras av oro och/eller ängslan. Föräldrarna 

får även skriva om de har önskemål om att något speciellt ska tas upp på hälsosamtalet. Under 

hälsosamtalen i årskurs 4 och årskurs 8 får även eleven själv fylla i en hälsoprofil som 

skolsköterskan och eleven tillsammans tittar på under hälsosamtalet. Eleven får svara på 

frågor som rör kosten, sömnen, aktivitet, trivsel, fysisk hälsa som magont eller huvudvärk 

samt sex frågor om psykisk hälsa som handlar om rädsla, oro, mobbing eller ledsamhet. Flera 

av skolsköterskorna beskrev att de tyckte att den sista frågan som löd; hur trivs du med ditt liv 

gav mycket för att upptäcka psykisk ohälsa. 

… en skattningsskala på slutet hur nöjd hur trivs du med livet mellan noll och tio får dom 

svara på, och där den har varit väldigt bra att fånga upp psykisk ohälsa för om man då 

garderar sig lite lägre ner så blir det väldigt lätt att ställa följdfrågor och kan få svar på 

det… (Intervju 10) 

Hos alla skolsköterskor skedde det första hälsosamtalet i förskoleklass och då tillsammans 

med eleven och en förälder, i förskoleklass fyller inte eleven i en hälsoprofil utan då är det ett 

samtal kring hälsouppgiften som föräldern fyllt i inför besöket. 

… vi har även det i förskoleklass men då är det tillsammans med förälder, för då är barnen så 

små när man är sex år då blir det mest bara att ”Aaaa bra” säger dom liksom, så då behöver 

man ju ha med en vuxen då som kan på nått vis då företräda dom… (Intervju 1) 

Hälsosamtalen skiljer sig åt beroende på vilken årskurs eleven går i. I de lägre årskurserna 

hålls hälsosamtalen på en enklare nivå medan de blir på en mer omfattande nivå på 

högstadiet, då samtalar de mer om livsstilsfrågor som alkohol, tobak, narkotika och frågor 

som rör sex och samlevnad. Många av skolsköterskorna beskrev att de tyckte att den 

viktigaste frågan i förskoleklass var hur de trivs, både i skolan och hemma. Frågan om trivsel 
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följer dock med i hälsouppgiften i alla årskurser. Något som alla skolsköterskor samtalar 

kring i samtliga hälsosamtal förutom trivsel är hur familjen ser ut och om kamratrelationer.  

… jag tycker att den viktigaste frågan när man går på förskolan det är hur dom trivs, har dom 

kompisar, känner dom sig trygga när dom går till skolan, dom har inte ont i magen, dom 

gråter inte, för där tror jag att vi kan, kan… att det är viktigt att börja med trivseln… 

(Intervju 3) 

Skapar ett förtroende och tar sig tid för samtalet 

Flera av skolsköterskorna betonade att det var viktigt att ta sig tid för samtalet och verkligen 

lyssna på vad det är eleverna säger. Lika viktigt beskrev de att det var att bygga upp ett 

förtroende för att få eleverna att öppna upp sig och känna att de vågar lita på skolsköterskan.  

Flera av skolsköterskorna beskrev att många barn mår psykiskt dåligt pga. separationer i 

familjen, samtidigt kom det fram att just detta var svårt att få fram hos eleverna, många barn 

skyddar sina föräldrar och vill inte säga att de mår dåligt. Några av skolsköterskorna beskrev 

även att det var svårt att få fram psykisk ohälsa i allmänhet hos eleverna i årskurs 4. Därför 

beskrev flera av skolsköterskorna att de har en viktig roll med att skapa förtroende och 

försöka läsa mellan raderna under hälsosamtalet och försöka luska fram hur det egentligen 

står till. De flesta av skolsköterskorna beskrev även att de brukade berätta för barnen om sin 

tystnadsplikt så att eleverna ska känna sig trygga och våga berätta om de mår dåligt över 

någonting. När eleverna väl kände förtroende för skolsköterskan och anförtrodde sig under 

hälsosamtalet så tog flera skolsköterskor upp att de tyckte det var vanligt att elever berättade 

om bråk hemma, att föräldrar bråkar med varandra. Majoriteten av skolsköterskorna beskrev 

att de tyckte att de yngre eleverna oftast oroar sig för familjen medans de äldre eleverna 

framför allt mår dåligt pga. stress, dels att de känner krav från lärare men även att de känner 

stress och oro för hur framtiden kommer se ut. 

… för det här är ju inge liksom in och mäta ryggen och sen ut igen, utan det här är ju ett 

samtal som tar minst en halvtimme sen beror det ju på hur mycket de pratar...(Intervju 1) 

… just det här att man trycker på att det är sekretess att dom känner sig liksom trygg i det, för 

jag tycker det är ganska viktigt att dom kan få känna att dom ska få komma till mig och säga, 

men prata både om lärare och föräldrar om klasskamrater alltså om livet, ja, och känna att 

dom vågar lita på en liksom, det tror jag är jätteviktigt…(Intervju 6) 
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Skolsköterskan är öppen för signaler på psykisk ohälsa utanför hälsosamtalet 

Alla skolsköterskor beskrev att hälsosamtalet inte var det enda sättet att upptäcka psykisk 

ohälsa på. De träffar endast eleverna på hälsosamtal vid tre tillfällen under grundskolan och är 

därför beroende av att få signaler från andra håll för att kunna upptäcka dessa elever som kan 

vara i behov av hjälp. 

Tar emot elev som kommer på öppen mottagning 

Alla skolsköterskor upplevde att elever med psykisk ohälsa även kommer till skolsköterskan 

på den öppna mottagningen. En av skolsköterskorna beskrev att hon tyckte att det var det 

vanligaste sättet att få kontakt med elever med psykisk ohälsa. Samtliga skolsköterskor 

beskrev dock att vissa elever kan komma direkt och säga hur de mår och be om hjälp medans 

vissa av eleverna återkommer ofta och söker för olika krämpor som huvudvärk, magont eller 

andra kroppsliga besvär och checkar av innan de vågar söka hjälp eller berätta vad som 

egentligen ligger bakom att de kommer. De flesta av skolsköterskorna berättade att det då var 

viktigt att även här vara lyhörd och se det som inte syns och höra det som inte sägs. Flera 

skolsköterskor upplevde att det tar tid att skapa relationer och bygga ett förtroende, men för 

att eleverna ska våga berätta måste de känna sig trygga och känna att skolsköterskan är en 

person som de kan ha förtroende för. 

… kommer dom kanske med mycket huvudvärk så börjar man kanske efter andra eller tredje 

gånger fråga lite mera också tar det kanske några gånger innan dom berättar vad det 

handlar om… (Intervju 9) 

… man ser ju ungdomar som kommer, återkommer ständigt och jämt, ähh att det är 

någonting annat dom kommer för va, istället för det dom säger, men det är för att se att, ähh 

att jag som person håller, test, test, test, test, och det är många gånger man testar alltså 

innan… (Intervju 4) 

Öppen för oro från familj 

Alla skolsköterskor nämnde även familjen som en viktig hjälp i att upptäcka barn med 

psykisk ohälsa. Skolsköterskorna berättade att elevernas föräldrar ofta ringde till 

skolsköterskan för att de kände oro för sina barn. Några av skolsköterskorna upplevde att när 

föräldrarna kontaktade skolsköterskorna så handlade det ofta om att föräldrarna var oroliga 
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för att barnen led av fysiska åkommor, oro för att barnet inte har kamrater eller oro för hur 

barnet fungerar i skolan under en separation i familjen. 

… som förälder oftast tycker jag, kanske kontaktar mig för att man tror att det är en fysisk 

åkomma att dom är trött eller ont i magen, huvudvärk… (Intervju 3) 

… Föräldrar kan jag nog tycka att kanske det vanligaste det är med separationer, och att 

föräldrar inte kan prata med varandra alltså å att dom känner att barnen kommer i kläm… 

(intervju 7) 

Lyssnar till signaler från elever och personal på skolan 

Alla skolsköterskor berättade att det även hände att de fick signaler från andra elever i klassen 

eller från elevens lärare när de såg tecken på psykisk ohälsa. När andra elever i klassen var 

oroliga för en elev så handlade det oftast om att brist på kompisar. Elevens lärare kunde 

antingen komma eller ringa till skolsköterskan om de ville berätta om en elev som de tyckte 

att skolsköterskan skulle få kännedom om. En annan väg som de flesta skolsköterskor nämnde 

som gav information om barn med misstänkt psykisk ohälsa var elevvårdskonferenser som 

skolsköterskan deltog i. När personal på skolan signalerade så handlade det oftast om 

koncentrationssvårigheter, att mål inte nås som förväntat eller att eleven har hög frånvaro i 

skolan. 

… om en elev kontaktar mig då är det ofta om någon annan som är ensam, som inte har 

kompisar… (Intervju 5) 

… när det gäller lärare som kontaktar mig då är det nog mera koncentrationsproblem, att 

eleven är trött eller inte hänger med i undervisningen… (Intervju 5) 

Skolsköterskans insatser för att åtgärda psykisk ohälsa 

Hur skolsköterskorna gick vidare när de upptäckte en elev med psykisk ohälsa varierade 

beroende på hur allvarlig psykisk ohälsa barnet hade och hur pass mycket hjälp eleven själv 

ville ta emot. I vissa fall var skolsköterskorna tvungna att hjälpa barnet mot dess vilja t.ex. vid 

misstanke om att en elev for illa hemma. Några av skolsköterskorna nämnde under 

intervjuerna att det ibland var svårt att hjälpa eleverna pga. tystnadsplikten, vilket innebär att 

de inte kan prata med elevens lärare eller föräldrar om inte barnet ger sitt tillstånd. 
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Rådgör med andra innan stödinsatser sätts in 

De flesta av skolsköterskorna rådgjorde med andra om hur de på bästa sätt skulle kunna hjälpa 

en elev med psykisk ohälsa. De beskrev att de kan ringa och rådfrågade personal på barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) eller att de anonymt kan ringa till Socialtjänsten och frågade hur de 

ska tänka i ett visst ärende. Några av skolsköterskorna som hade jobbat länge hade skaffat sig 

informella kontakter på vissa ställen som de kunde ringa till och rådfråga. Inom skolan 

brukade samtliga skolsköterskor rådfråga antingen skolläkaren eller kuratorn. Skolläkaren 

rådfrågades oftast om skolsköterskan funderade på remiss till BUP eller vid misstanke om 

elever med koncentrationssvårigheter. När det gällde att rådfråga kuratorn framkom lite olika 

svar under intervjuerna. Några av skolsköterskorna rådfrågade bara kuratorn om eleven 

godkände detta, de frågade alltid eleverna innan eftersom skolsköterskan har en sådan stark 

sekretess. En annan skolsköterska rådfrågade bara kuratorn om planen var att eleven skulle få 

samtalskontakt hos kuratorn. Några andra av skolsköterskorna beskrev att de tyckte att de 

hade ett nära samarbete med kuratorn och rådfrågade ofta om barn med psykisk ohälsa. De 

flesta skolsköterskor ringde även till sina kollegor på andra skolor och rådfrågade hur de 

skulle ha gjort om de hade haft en elev i samma situation, men utan att röja barnets identitet. 

… sen är det ju så här att genom att man jobbat så länge så får man lite så här informella 

kontakter också som man liksom kan ringa och rådfråga någon på ungdomsmottagningen 

t.ex. eller BUP eller så… (Intervju 7) 

… skolkuratorn bara om jag har tillåtelse av eleven eftersom vi har strikt tystnadsplikt, å det 

vet eleverna å det är liksom ett skydd för dom, men är det okej så, så då gör jag det… 

(Intervju 5) 

Har egna stödjande samtalsinsatser 

Samtliga skolsköterskor hade även egna stödjande samtal med eleverna. Under hälsosamtalen 

när skolsköterskorna misstänkte att det kunde röra sig om psykisk ohälsa pratade 

skolsköterskorna med eleven direkt och försökte ge tips och råd. En skolsköterska beskrev att 

hon tyckte det var viktigt att hjälpa barnet direkt så att eleven kunde gå ifrån hälsosamtalet 

med ett leende.  

… hur jobbigt det än är så tycker jag att dom ska gå ut härifrån med ett leende på läpparna, 

skratta åt någonting det tycker jag är jätteviktigt, att man inte går ifrån ett hälsosamtal å är 
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liksom modfälld utan, utan man försöker i det här om någonting är jobbigt att hjälpa barnet 

att hitta en lösning… (Intervju 5) 

En annan skolsköterska betonade vikten av att hjälpa eleverna att själva identifiera problemet 

och hjälpa dem att förstå varför de mår som de gör.  

… många gånger kanske det handlar om att, att helt enkelt identifiera problemet, och att dom 

får berätta omkring det sen är det inte alltid eleven just då egentligen behöver så mycket hjälp 

utan dom har fått berätta såhär ser det… (Intervju 8) 

Alla skolsköterskor beskrev att de alltid brukade kalla tillbaka eleverna efter hälsosamtalen 

om de upptäcker eller misstänker att ett barn lider av psykisk ohälsa. En av skolsköterskorna 

brukade alltid boka in ett nytt besök om hälsosamtalet drog ut på tiden för att inte eleven ska 

behöva komma tillbaka till klassrummet och få en massa frågor om varför just han eller hon 

satt så länge hos skolsköterskan. Ungefär hälften av skolsköterskorna önskade att de hade mer 

tid till att träffa elever i grupp och diskutera aktuella ämnen som kom fram under 

hälsosamtalen, särskilt tjejgrupper önskades där de önskade diskutera självkänsla. Samtliga 

skolsköterskor berättade att de även hade stödjande samtal med elevernas föräldrar. Om det 

var yngre barn som mådde dåligt så kontaktades alltid föräldrarna efter att eleven givit sitt 

tillstånd.  

… då hade vi ett långt samtal om, ja vad som hade hänt å vad som hade vad hon hade gjort å 

vad hon inte hade gjort å så, å så gav jag en massa ja lite råd, göra roliga saker, strunta i när 

han gör fel, positivt bara… (Intervju 2) 

Slussar eleven vidare för stöd och hjälp 

När skolsköterskorna kände att deras egen insats inte räckte till eller om de misstänkte att 

eleven skulle behöva en längre samtalskontakt rekommenderade samtliga skolsköterskor 

kontakt med kuratorn på skolan. Flera av skolsköterskorna betonade att det inte är deras jobb 

att sitta i samtal utan de brukade då snabbt försöka hjälpa eleven att få en kontakt med 

kuratorn. Några skolsköterskor upplevde det dock som att eleverna tyckte det var jobbigt att 

gå och prata med kuratorn eftersom de oftast inte hade något ansikte på kuratorn, många 

kuratorer är bara på skolorna ett par dagar i veckan. Flera av skolsköterskorna beskrev att de 

rekommenderade eleverna att gå till kuratorn på ungdomsmottagningen då de upplevde att 

många elever tycker det känns bättre att gå och prata med någon utanför skolan. 
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… Ja det är ju samtal alltså för samtal ska ju inte vi ha i den bemärkelsen va så att, det kan ju 

vara olika konflikter tillexempel, ähh separationer i familjen eller dom har upplevt olika saker 

så att man ser att dom här behöver ha en samtalskontakt och då är det ju en kuratorskontakt 

för det, det är deras specialitet det är inte min att sitta i uppföljande samtal liksom å sen utan 

då brukar jag relativt snabbt försöka slussa iväg dom… (Intervju 7) 

Alla skolsköterskor beskrev att de tyckte att det hade ett stort nätverk utanför skolan dit de 

kunde hänvisa barnen och deras familjer. Flera av skolsköterskorna hänvisade barnen till 

gruppverksamheter som socialtjänsten anordnade eller till barn- och familjehälsan inom 

primärvårdens regi.  Några skolsköterskor betonade att stödet till föräldrarna var viktigt för att 

barnen ska kunna få hjälp.  

… jag tror att barn med psykisk ohälsa måste ha stöd hemma, och därför ska föräldrarna 

också kunna få, ähhm verktyg att kunna hjälpa sina barn men det kan man ju få med också via 

barnhälsan, familjerådgivningen där då, hänvisar jag en hel del till, därför att föräldrarna 

ska kunna hjälpa sina barn… (Intervju 3) 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Resultatet redovisas utifrån de tre kategorierna som framkom efter analys av intervjuerna: 

Hälsosamtalet skolsköterskans viktigaste arbetsredskap, Skolsköterskan är öppen för signaler 

på psykisk ohälsa utanför hälsosamtalet och Skolsköterskans insatser för att åtgärda psykisk 

ohälsa. Skolsköterskorna ansåg att hälsosamtalet var deras viktigaste arbetsredskap för att 

upptäcka psykisk ohälsa hos eleverna. Hälsosamtalet bygger på en hälsoenkät från föräldrarna 

och en hälsoprofil som eleven fyller i under hälsosamtalet. För att hälsosamtalet ska ge 

någonting är det viktigt att skolsköterskorna lyssnar på eleverna och bygger upp ett förtroende 

så att eleverna vågar berätta för skolsköterskorna om hur de mår. Hälsosamtalet räckte dock 

inte för att upptäcka elever med psykisk ohälsa, skolsköterskorna var även beroende av den 

öppna mottagningen där elever kommer på spontanbesök, oro från familjen och signaler från 

personal och andra elever på skolan. För att hjälpa eleverna med psykisk ohälsa var de 

vanligaste åtgärderna från skolsköterskorna att de rådgjorde med andra inom eller utanför 

skolan, att skolsköterskorna hade egna stödjande samtal med elever och familj eller att de 

slussade eleven vidare för mer professionell hjälp.  
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Resultatdiskussion 

Av intervjuerna framgick att skolsköterskorna såg hälsosamtalet som sitt viktigaste 

arbetsredskap för att upptäcka psykisk ohälsa. Samtliga skolsköterskor i föreliggande studie 

upplevde att eleverna tycker det var kul att komma till skolsköterskan på hälsosamtal och att 

det bl.a. är därför som hälsosamtalet är det viktigaste arbetsredskapet, de träffar alla elever. 

Resultatet från en studie där elever intervjuades visar på liknande resultat, eleverna var 

positiva till att komma till skolsköterskan och svara på frågor och de såg fram emot det 

(Johansson & Ehnfors 2006). Borup (2002) intervjuade åtta skolsköterskor om hälsosamtalet, 

de ansåg att eleverna var tryggare och kunde prata mer öppet om hälsosamtalen hölls i mindre 

grupper än om hälsosamtalet hölls enskilt. De upplevde att eleverna inspirerade varandra och 

att de lärde av varandra. Skolsköterskorna i föreliggande studie hade endast hälsosamtal 

enskilt med eleven. 

För att hälsosamtalet ska ge någonting berättade skolsköterskorna i föreliggande studie om 

hur viktigt det var för dem att skapa ett förtroende för eleverna och få eleverna att våga berätta 

hur det är. Liknande resultat framkom i en studie av Borup (2002). I den studien intervjuades 

skolsköterskor i Danmark, de ansåg att det var viktigt att skapa ett kommunikativt rum för att 

lära eleverna om hälsa, de ansåg vidare att det var viktigt att förmedla empati för att skapa en 

känsla hos eleverna som gjorde att de var villiga att berätta. Lika viktigt ansåg de att det var 

att lyssna på eleverna för att de senare ska vara mottagliga för information från 

skolsköterskan. För att skapa det kommunikativa rummet som skolsköterskorna pratade om 

var tiden väldigt viktig. De ansåg att det var viktigt att visa eleverna att de var villiga att lägga 

tid på dem och lyssna på vad de hade att säga (Borup 2002). Något som också kom fram i 

föreliggande studie var att skolsköterskorna var tvungna att försöka läsa mellan raderna under 

hälsosamtalen då det inte alltid var lätt att få fram om eleverna mådde dåligt pga. psykisk 

ohälsa. Skolsköterskorna i den danska studien (Borup 2002) talade även de om detta. De 

ansåg att det var viktigt att skolsköterskorna hade en förmåga att fånga små signaler från 

eleverna och att vara uppmärksam och medveten om att många barn inte vågar berätta om de 

mår dåligt. En studie av Arnesdotter et al. (2008) visar på att en del elever först tar upp 

mindre problem som de använde som ögonöppnare för bakomliggande problem. De flesta av 

skolsköterskorna i föreliggande studie brukade berättade om sin tystnadsplikt för att eleverna 

skulle känna sig trygga och veta att det som de berättar stannar hos skolsköterskan. Johansson 

och Ehnfors (2006) intervjuade ungdomar och kom fram till att känna förtroende för 
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skolsköterskan var den viktigaste faktorn för att eleverna skulle känna sig trygga och komma 

till skolsköterskan om de hade problem. 

Av intervjuerna i föreliggande studie framgick även att skolsköterskorna upptäckte elever 

med psykisk ohälsa på den öppna mottagningen. De såg att flera av eleverna sökte för andra 

besvär än vad som egentligen låg bakom, enligt skolsköterskorna var det vanligt att eleverna 

ofta återkom och sökte för olika krämpor som huvudvärk, magont eller andra kroppsliga 

besvär något som stöds av Borup (1998a). I Borups studie beskrevs att elever som kom på den 

öppna mottagningen oftast sökte för huvudvärk eller att de hade ont på andra ställen på 

kroppen. Ofta sökte samma elever minst en gång i veckan för dessa besvär.  

Det framkom även av intervjuerna i föreliggande studie att skolsköterskorna fick misstankar 

om att det rörde sig om psykisk ohälsa hos en elev när föräldrar kontaktade skolsköterskan 

pga. oro för sina barn eller att lärare kontaktade skolsköterskan om de såg signaler som kunde 

tyda på att en elev inte mådde bra. En studie av Barnes et al. (2004) visar att en sjättedel av 

alla elever som kommer till skolsköterskan kommer dit pga. att en förälder eller lärare 

hänvisat dem dit eller tagit kontakt med skolsköterskan som i sin tur bett eleven komma. 

I föreliggande studie hjälpte skolsköterskorna eleverna med psykisk ohälsa genom att rådgöra 

med andra, t.ex. kuratorn eller skolläkaren, de hade egna stödjande samtal och uppföljningar 

med eleverna samt slussade eleven vidare om skolsköterskans insats inte räckte eller om 

eleven behövde längre samtalskontakt. Resultat från Puskar och Bernardo (2007) stödjer detta 

och menar att skolsköterskor har en viktig roll i arbetet med psykisk ohälsa genom att först 

upptäcka psykisk ohälsa men sedan samarbeta, konsultera, hänvisa vidare och själva utföra 

stödjande insatser. En skolsköterska i föreliggande studie tyckte det var viktigt att hjälpa 

eleven att själv identifiera problemet och hjälpa dem att förstå varför de mår som de gör. Just 

detta stöds av en studie av Borup (2002). Där framkom det att om eleverna själva fick dra 

slutsatser och komma fram till varför de mådde dåligt så ökade deras motivation till att själv 

agera för att må bättre. Det framkom även i samma studie att skolsköterskor är beroende av 

samarbete inom och utanför skolan, samt att det måste finnas ett intresse hos skolsköterskorna 

för att vilja samarbeta med andra så att eleverna kommer dit de får bäst hjälp. Resultatet från 

en studie av Barnes et al. (2004) visade att skolsköterskans stora roller bl.a. är en stödjande 

roll och en hänvisande roll. I den stödjande rollen ingår att stödja eleverna både individuellt 

och i grupp. I den hänvisande rollen ingår att hänvisa eleven dit den bästa hjälpen finns och 

att samtidigt ha en dialog med eleven om dennes önskemål. 
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Utifrån resultatet i föreliggande studie kan sjuksköterskans förebyggande arbete likna vissa 

delar ur Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter. Ett av 

Travelbees överordnande mål för omvårdnad är att förebygga sjukdom och lidande och att 

främja hälsa (Travelbee 1999). Detta kan liknas vid skolsköterskornas arbete i föreliggande 

studie när de förebygger psykisk ohälsa. Travelbee beskriver även två generella metoder i 

omvårdnaden. Den ena består av terapeutisk användning av sig själv, interaktion och 

kommunikation i syfte att upprätta en mellanmänsklig relation. Den andra är en professionell, 

intellektuell metod som går ut på att först observera och utforska om en person har behov av 

omvårdnad, sedan att bekräfta sin behovsbedömning genom samtal med patienten själv, 

därefter avgöra om man är i stånd att tillgodose dessa behov själv eller om man måste hänvisa 

till annan vårdgivare. Till sist måste sjuksköterskan planera hur omvårdnadsbehoven ska 

tillgodoses (Travelbee 1999). Skolsköterskorna i föreliggande studie tog ofta upp hur viktigt 

det var med kommunikation för att dels få eleven att känna förtroende och kunna berätta om 

sin situation men också att det var viktigt för skolsköterskan att få reda på hur eleverna mår 

för att sedan kunna bedöma hur de ska gå vidare och hjälpa eleven, ska skolsköterskan ha 

egna stödjande samtal eller är eleven i behov att kuratorskontakt för längre samtal eller måste 

eleven hänvisas vidare. Travelbee (1999) ansåg att kommunikation var en av sjuksköterskans 

viktigaste arbetsredskap och syftet med kommunikation var att lära känna patienten och att 

utforska och tillgodose patientens behov. 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur skolsköterskan utifrån hälsosamtalet arbetar 

förebyggande mot psykisk ohälsa. För att svara på syfte och frågeställning på bästa sätt valdes 

studien att genomföras som en intervjustudie med semistrukturerade frågor, med det menas att 

deltagarna i intervjuerna får svara på frågor som rör ett visst område och fritt berätta utifrån 

dessa med egna ord vilket är bra om författaren önskar att deltagarna ska berätta om sina egna 

upplevelser inom ett visst område (Polit & Beck 2008).  

Inklusionskriterierna för att delta i denna studie var att skolsköterskorna skulle ha arbetat i 

minst två år, detta för att skolsköterskorna skulle ha skaffat sig erfarenhet och haft flera 

hälsosamtal och träffat elever med psykisk ohälsa. Vid en av intervjuerna framkom det då 

bakgrundsfrågorna ställdes att en av skolsköterskorna endast hade arbetat som skolsköterska i 

sju månader. Intervjun genomfördes trots detta och efter transkribering ansåg författaren att 
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intervjun svarade på syfte och att materialet i intervjun var rikt, så denna inkluderades i 

studien. 

För att öka trovärdigheten hos kvalitativa studier diskuteras giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet (Graneheim & Lundman 2004, Polit & Beck 2008). Vid kvalitativa studier är 

det viktigt att resultatet speglar deltagarnas upplevelser och åsikter och inte författarens. För 

att öka trovärdigheten på studier kan det därför vara värdefullt att gå tillbaka till deltagarna 

och visa preliminära tolkningar så att deltagarna kan bedöma om författarens analys 

överensstämmer med deltagarnas upplevelser (Polit & Beck 2008). Detta har inte gjorts i 

denna studie vilket inte behöver innebära att trovärdigheten minskat. Sandelowski (1993) 

anser att gå tillbaka till deltagarna kan göra mer skada än nytta, deltagarna kan ha glömt vad 

de har sagt, vill göra tillägg eller ångra något som de sagt. Detta anser Sandelowski (1993) 

kan förvilla det slutgiltiga resultatet. 

Under analysprocessen har koder, subkategorier och kategorier diskuterats och granskats i 

handledningsgrupp för att försäkra om att kategorierna överensstämmer med intervjuernas 

innehåll samt att tolkningen är trovärdig och ger en blick över helheten. Detta ökar studiens 

giltighet (Graneheim & Lundman 2004). Något som också ökar studiens giltighet är att både 

män och kvinnor med olika lång erfarenhet ingår i studien. I resultatdelen styrks 

sammanfattningarna med hjälp av citat från samtliga intervjuer vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) ytterligare stärker giltigheten i studien.  

Genom att analysprocessen diskuterats i handledningsgrupp under hela arbetet ökar även 

studiens tillförlitlighet. För att öka tillförlitligheten bör forskaren under studiens gång 

diskutera och reflektera varje steg i analysarbetet med andra för att diskutera olika 

tolkningsmöjligheter (Graneheim & Lundman 2004).  

Läsaren avgör om resultatet i studien är överförbart till andra grupper eller situationer. 

(Graneheim & Lundman 2004). För att underlätta för läsaren till denna studie är urval, 

deltagare, datainsamling och analys noggrant beskrivet för att läsaren ska kunna avgöra om 

denna studie är överförbar. 

Allmän diskussion 

Föreliggande studie visade att skolsköterskorna ansåg att det viktigaste arbetsredskapet de 

hade för att upptäcka psykisk ohälsa var hälsosamtalet. Det skulle vara intressant att vidare 

studera hur svenska elever i grundskolan själva upplever hälsosamtalet. I denna studie 
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framkom även att skolsköterskorna själva ansåg att de hade en stor uppgift i att bygga upp ett 

förtroende för eleverna, därför skulle det även vara intressant att undersöka vad eleverna 

själva tycker är viktiga egenskaper hos en skolsköterska för att de ska känna förtroende för 

skolsköterskan och våga berätta om de mår dåligt. Några skolsköterskor nämnde att de 

önskade mer tid till samtal i grupp med eleverna, särskilt tjejgrupper där de önskade diskutera 

självkänsla. Detta skulle vara värdefullt att undersöka vidare, hur upplever eleverna stödjande 

insatser i grupp? Finns det fördelar med detta jämfört med individuella stödinsatser? Slutligen 

tror författaren till denna studie att det vore värdefullt att belysa föräldrarnas upplevelse av 

skolsköterskans förebyggande arbete utifrån hälsosamtalen. Föräldrarna är med på det första 

hälsosamtalet och är i högsta grad involverad om deras barn mår dåligt pga. psykisk ohälsa. 

Hur upplever de stödet de får av skolsköterskan?  

Föreliggande studie visar att skolsköterskan genom hälsosamtalet kan upptäcka och förebygga 

psykisk ohälsa hos elever på grundskolan. Då den psykiska ohälsan är ett stort problem idag 

är det viktigt att belysa vilken viktig roll skolsköterskan har i det förebyggande arbetet mot 

psykisk ohälsa. Flera skolsköterskor i föreliggande studie uttryckte en önskan om mer tid till 

samtal i grupp, framförallt med flickor. Då tidigare forskning visat att flickor besväras av 

psykisk ohälsa i större grad än pojkar och att det kan finnas fördelar med hälsosamtal i grupp 

så vore detta något att ta till sig och prova i svensk skolhälsovård. 

Slutsats 

Skolsköterskans viktigaste arbetsredskap för att upptäcka psykisk ohälsa är hälsosamtalet, 

dock krävs det att skolsköterskan tar sig tid och skapar ett förtroende. Hälsosamtalet räcker 

ändå inte, skolsköterskan är även beroende av signaler från elever som kommer på den öppna 

mottagningen, oro från familj och signaler från personal och andra elever på skolan. För att 

förebygga psykisk ohälsa hos elever rådgör skolsköterskan med andra aktörer, har egna 

stödjande samtal samt slussar eleven vidare. 
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