
Sammanfattning 
 
Inledning: Psykisk ohälsa har ökat bland ungdomar under 1990-talet jämfört med 
andra åldersgrupper. Att fånga och hjälpa barn och ungdomar med psykisk ohälsa 
är en viktig del i skolhälsovården, och skolsköterskans främsta uppgift är att 
främja barn- och ungdomars psykiska välmående.  Syfte: Syftet var att beskriva 
hur skolsköterskor på högstadiet får kännedom om en elevs psykiska ohälsa och 
hur de bemöter detta. Metod: Åtta skolsköterskor från tre olika kommuner i 
mellersta Sverige intervjuades individuellt och insamlad data analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier: första kontakten, 
samtalets innehåll och arbetssätt i bemötandet. Slutsats: Skolsköterskorna ansåg 
att de inte hade tillräckligt med kunskap för att bemöta ungdomar med psykisk 
ohälsa och att de inte kunde bemöta dessa elever på ett tillfredställande sätt pga. 
allt för hög arbetsbelastning i form av för många elever och att de hade ansvar för 
flera skolor. 
 
Nyckelord: Psykisk ohälsa, skolhälsovård, skolsköterskor, ungdomar 
 
Abstract 
 
Introduction: Mental illness has among young people in the 1990s increased 
compared to other age groups. To capture and help children and young people 
with mental illness is an important part of school. The school nurse’s primary 
mission is to promote children’s and adolescents mental well-being. Aim: The 
aim was to describe how school nurses on the upper stage become aware of a 
students mental health problems and how to respond to this. Methods: Eight 
school nurses from three different municipalities were interviewed. Data were 
analysed with a qualitative content analysis. The analysis resulted in three 
categories: First contact, content of conversations and working methods in 
response. Conclusion: The school nurses did not think they had enough 
knowledge to meet young people with mental illness in an adequate way because 
of a much to high workload in that they had to many pupils and the responsibility 
of a large amount of schools. 
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Inledning 
Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har blivit ett stort folkhälsoproblem i 

stora delar av världen (folkhälsorapport, 2005). Oklart idag är hur mycket stöd det 

finns för unga människor med psykisk ohälsa, även i de länder med god ekonomi. 

Men i takt med att den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar och att det finns för 

få personal med professionell kompetens för att hjälpa dessa grupper är det viktigt 

att även inom primärvården arbeta preventivt för att identifiera dessa grupper i tid. 

Ännu viktigare är det att inom skola och kommun finns handlingsplaner till stöd 

för att förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar (Leckman & 

Leventhal, 2008). 

 

Bakgrund 
Psykisk ohälsa ökade hos unga jämfört med andra åldersgrupper under 1990-talet 

(Ahlnäs, 1999).  Barns uppväxtvillkor är av vikt för deras psykiska hälsa och 

förutsättningar att hantera livet i framtiden. Sverige har antagit FN:s konvention 

om barns rättigheter där bla barnens bästa betonas, barnens rätt till liv och 

utveckling. I Sverige är trots detta psykisk ohälsa ett av de största hälsoproblemen 

bland yngre.  Exakt hur vanlig psykisk ohälsa hos barn i Sverige i dag är svår att 

säga, det beror på hur man definierar hälsa (Olsson, Hagekull & Bremberg, 2003).  

 

Begreppet psykisk ohälsa är ett vagt begrepp och saknar egentlig definition. I 

vissa fall står psykisk ohälsa för enstaka psykiska symtom, som sömnstörningar 

och nedstämdhet, i andra kan det betyda fullt utvecklade psykiatriska sjukdomar 

(Forsell & Dalman, 2004). I Finland använder man vanligen begreppet mental 

hälsa istället för psykisk hälsa. Begreppet betraktas ofta som ett tillstånd med 

avsaknad av psykiska sjukdomar och besvär såsom psykoser och neuroser. 

Upplevelsen av psykisk hälsa/ohälsa förknippas ofta av någon eller några för den 

enskilda individen positiva respektive negativa faktorer i hans eller hennes liv. 

Psykisk hälsa/ohälsa kan sägas höra mera ihop med en personlig upplevelse än 

med faktiska förhållanden. Psykisk hälsa kan också definieras som balans och 

välbefinnande mellan själen och kroppen, bra psykisk hälsa är uppbyggd av ett 

flertal delar. Själens välbefinnande är inget bestående tillstånd utan varierar som 

även den fysiska konditionen varierar under livets gång. Psykisk hälsa betyder 

inte avsaknad av problem i livet. Ingen människa är ständigt i balans och i svåra 

livssituationer framkommer både psykiska och fysiska symtom (Ahlnäs, 1999).  
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Hos barn är det ofta otydligt vart gränser mellan psykisk hälsa och ohälsa skall 

ligga. Det finns ett flertal faktorer som kan påverka ett barns psykiska hälsa, bla 

barnens familjeliv och hur de klarar sig i skolan (Olsson, Hagekull & Bremberg, 

2003). 

 

Problemet med psykisk ohälsa blev vanligare i Europa under andra halvan av 

1900-talet. Barn och ungdomar till föräldrar med psykisk sjukdom löper 50 

procent högre risk att själva drabbas av psykisk ohälsa senare i livet (Ågren & 

Kastrup, 2006).  Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar verkar öka med åldern, 

och i en studie av Sourander et al. (2006) följdes barn från 3-15 års ålder. Barnen 

och föräldrarna fick skatta sin egen hälsa och resultaten visade exempelvis att 

barn som hade symtom såsom nedstämdhet, oro och ångest vid 12 års ålder 

fortfarande hade besvär vid 15 års ålder. En studie av National Comorbidity 

Survey Replication beskriver att i Amerika kommer hälften av alla amerikaner 

drabbas av psykisk ohälsa som bl.a. innefattar depression någon gång i sitt liv, 

som debuterar i barn eller ungdomsåren (Leckman & Leventhal, 2008). 

 

Mellan 20 och 40 procent av befolkningen i Sverige uppskattas i dag lida av 

psykisk ohälsa – allt från allvarligare sjukdomstillstånd, som t.ex. psykoser, till 

lättare psykiska problem, som t.ex. oro, ångest och sömnproblem. Av dessa 

beräknas 10–15 procent ha allvarliga besvär som kan behöva psykiatrisk 

behandling. Den psykiska ohälsans utbredning i befolkningen anses vara 

omfattande och Folkhälsopropositionen (reg. prop. 2002/03:35) framhöll detta 

som ett av de större folkhälsoproblemen i dag. Omfattningen av psykisk ohälsa i 

Sverige visar tecken på att öka hos vuxna och hos ungdomar (Folkhälsorapport, 

2005). Enligt Lindén-Boström & Persson (2005) ökar den psykiska ohälsan bland 

ungdomar, framförallt hos flickor, de menar att psykisk ohälsa bland ungdomar 

baseras på självskattningar av olika besvär som oro, ängslan och nedstämdhet. 

 

Enligt en skrivelse från regeringskansliet (reg. prop. 2007/08:111) är hälsoläget i 

Sverige bland ungdomar bra, det beror till stor del på det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet som utövas framförallt inom mödra- och barnhälsovården, 

ungdomsmottagningar och skolhälsovården. Trots detta mår allt fler barn psykiskt 

dåligt och får inte det stöd de behöver i tid. Insatser inom barnhälsovården, 

förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och skola är viktiga för att förebygga och 
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motverka psykisk ohälsa. Skolhälsovården är en del av den första linjens 

hälsovård och om den brister blir lidandet för det enskilda barnet större och 

belastningen ökar på barn- och ungdomspsykiatrin. Det är därför viktigt att det 

finns en väl fungerande förebyggande hälsovård för barn och elever. Elevhälsan 

har ett särskilt ansvar för det hälsofrämjande arbetet inom skolan. Regeringen 

kommer att avsätta 50 miljoner kronor för att förbättra det lokala hälsofrämjande 

arbetet. Pengarna ska användas till att främja barns och ungas psykiska och 

fysiska hälsa (reg. prop. 2007/08:11)  

 

Många av dem som jobbar med barn och ungdomar, så kallade elevvårdsteam har 

inte någon utbildning i att bemöta psykisk ohälsa. Elevvårdsteam kan innefatta 

bl.a. skolsköterskor, distriktssköterskor, socialarbetare och lärare. Skolsköterskan 

har en viktig roll i arbetet med ungdomars psykiska välmående. Att fånga och 

hjälpa barn och ungdomar med psykisk ohälsa är en viktig del i skolhälsovården 

(Wilson et al, 2007). Under den första delen av 1900-talet fäste Skolhälsovården 

uppmärksamhet huvudsakligen vid undernäring, kroniska sjukdomar och 

allvarliga handikapp, men arbetet utvecklades så småningom alltmera mot 

vaccinationer och hälsoundersökningar. Under de senaste årtiondena har arbetet 

kommit att skötas mycket självständigt av skolsköterskorna. Med skolsköterska 

menas en sjuksköterska med vidareutbildning i hälsofrämjande och 

hälsoupplysning det vill säga distriktssköterska eller barnsjuksköterska. 

Skolsköterskans arbete är traditionellt av hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande art och att främja hälsa kan sägas vara av främsta intresse 

vid skolhälsovården (Ahlnäs, 1999). Gelander (2005) menar också att 

skolsköterskan är den vuxne som träffar eleven enskilt vilket ger goda 

förutsättningar att upptäcka hälsorisker och elever som far illa. 

 

Boyd et al (2007) beskriver att ungdomar upplever att det finns hinder för att söka 

hjälp hos skolsköterskan vid psykisk ohälsa. Det är viktigt att få förståelse för vad 

dessa hinder beror på för att kunna eliminera dem så att ungdomar söker hjälp i 

tid. Det har visat sig att ungdomar söker vissa kriterier hos dem som de ska söka 

hjälp hos. Att skolsköterskan inte är fördömande, att de själva kan relatera till 

tonårstiden och att de finns lättillgängliga. Det framkom även i studien att en del 

ungdomar upplevde det som en svaghet i att prata om sin psykiska ohälsa, att man 

skulle ta hand om sina egna problem själv. Men det var även de som upplevde det 
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som bra när skolsköterskan tog initiativet till ett första samtal. De kände en stor 

lättnad över att inte själva behöva ta det steget som många gånger är svårt. 

Studien visar även att de flesta ungdomar vill att skolsköterskan ska vara 

lättillgänglig, vara förstående, inte fördömande, ung och professionell och värna 

om sekretessen. Boyd et al, (2007) menar vidare att det är värdefullt för ungdomar 

att det finns någon de kan vända sig till när de inte mår bra. 

 

Johansson och Ehnfors (2006) fann i en studie att ungdomarna var positiva till 

hälsosamtalen med skolsköterskan och att de såg fram emot samtalen. 

Ungdomarna ville att innehållet och frågorna i samtalen skulle handla om hur de 

trivdes på skolan, hur de mår och om de har några problem t.ex. något det skäms 

för, mobbing, kärlek och sex, droger och alkohol etc. Skolsköterskan skulle inleda 

samtalen genom att prata om vardagliga saker, att hon har tystnadsplikt var en 

viktig faktor. Skolungdomar måste få möjligheten att besöka skolsköterskan 

oftare. Resultatet i studien visar att för ungdomarna var följande dimensioner 

vikiga för ett meningsfullt hälsosamtal med skolsköterskan: Tillförlitlighet, 

tillgänglighet, kontinuitet, ärlighet och intresse. 

 

Man kan se en parallell utveckling mellan ökande övervikt och fetma och barns 

ökande psykiska ohälsa i Sverige, vilket naturligtvis också är oroande i hög grad. 

Det har bl.a. gjort återkommande studier sedan 1985 av skolbarns hälsa och bland 

flickor ökar de psykiska besvären markant. Bland 13-åriga flickor är det hela 55 

procent som anger någon form av psykisk ohälsa och det är en ökning med 35 

procent från mitten av 1980-talet. Bland pojkar är ökningen inte lika uttalad, men 

den är alldeles klar, från 30 till 40 procent Bland 15-åriga flickor ses också en 

mycket oroande utveckling av det man kallar för depressiva besvär, från ungefär 

15 procent på 1980-talet till 35 procent idag (Ågren, 2006). 

 

I en verksamhetsrapport utarbetad av tre skolsköterskor i norra Sverige beskrivs 

vikten av att utveckla ett hälsofrämjande arbete i skolorna för att följa elevernas 

utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa. De menar att 

barn och ungdomars vardag är mer fragmentarisk och splittrad än förr. De lever i 

olika miljöer, vilket innebär många kontakter utanför familjerna. Detta är positivt 

och stärkande för många men kan för en del innebära en stressfaktor om barnen 

inte får den hjälp de behöver med att hantera sin verklighet och sätta den i ett 
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sammanhang och uppleva mening i sin tillvaro. De menar även att en effekt av 

samhällets besparingar är en tendens till att antalet diagnostiserade barn ökar. En 

orsak till detta kan vara att läkarutlåtandet ses som en nyckel till ökade resurser, 

eftersom det anses att barn med identifierade problem får bättre möjligheter till 

hjälp. Barn och ungdomar möter ett allt större utbud från den massmediala 

världen om bl.a. dagens skönhetsideal, och har svårt att sovra och bedöma dess 

innehåll. Rapporter från skolhälsovården visar att barnen har en fortsatt hög 

"vårdkonsumtion" trots att de objektivt sätt har en god hälsa. De söker dock i 

större utsträckning för problem som bottnar i den psykosociala ohälsans faktorer. 

Ungefär 20 procent av eleverna uppvisar någon form av symptom på 

psykosomatisk ohälsa. Därför är det viktigt att fortsätta att mäta barns hälsa för att 

på sikt kunna förbättra hälsan vilket i sin tur medför en bättre hälsa som vuxna. 

Det är även viktigt att skolhälsovården ser förändringar och har ett flexibelt 

arbetssätt för att bättre kunna möta behoven (Mars, Shapiro & Lindhe-Käll, 2006). 

 

Det är i skolan som tidiga tecken på psykisk ohälsa kan upptäckas och förhindras.  

Skolsköterskan har alltid haft en viktig roll i det preventiva hälsoarbetet bland 

skolelever. En tidigare studie visar att skolsköterskor inte har självförtroende och 

förmåga att bemöta den allt mer växande antalet ungdomar som mår psykiskt 

dåligt. Skolsköterskan anser själv att de inte har den kompetensen som krävs för 

att arbeta med prevention inom psykisk ohälsa, därför menar författarna att 

skolsköterskor behöver få utöka sina kunskaper om hur hon ska bemöta ungdomar 

som mår psykiskt dåligt (Leighton, Worraker & Nolan (2003 a). 

 

Enligt litteraturen verkar det som om att ungdomar i Sverige mår allt sämre 

psykiskt. Det blir vanligare att även unga blir deprimerade och får psykofarmaka 

utskrivet, vilket media rapporterar regelbundet om. Oftast uppmärksammas att en 

elev har personliga problem i samband med att betygen försämras, men hur 

upptäcker man dem i tid? Vad gör man i skolan för att fånga dessa ungdomar med 

psykisk ohälsa, finns det någon arbetsplan som skolsköterskan jobbar efter? 

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva hur skolsköterskor på högstadiet får 

kännedom om en elevs psykiska ohälsa och hur hon bemöter detta.  
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Metod  
Litteratursökning har skett i databaserna PubMed, CINAHL och Academic Search 

Elite då vi använde sökorden bemötande, psykisk ohälsa, skolsköterskor, 

ungdomar. En kvalitativ intervjuundersökning med skolsköterskor på högstadiet i 

tre olika kommuner genomfördes. Då syftet med undersökningen var att beskriva 

hur skolsköterskor på högstadiet får kännedom om en elevs psykiska ohälsa och 

hur hon bemöter detta, valdes en kvalitativ metod. Den kvalitativa 

forskningsintervjun har unika möjligheter att träda in i och beskriva den levda 

vardagsvärlden (Kvale, 1997). Valet av denna metod gjordes för vi skulle få så 

mycket information som möjligt genom att åka ut till skolorna intervjua 

skolsköterskor. Känslor och tankar är svårt att fånga i en enkät, och eftersom vårt 

ämne innefattar mycket känslor och tankar var det viktigt att få med detta via 

intervjuer som annars inte skulle framkomma i en enkät. 

 

Urval  

Urvalet i denna studie har varit skolsköterskor på högstadiet. Det fanns en strävan 

att ta med skolsköterskor som var så lättillgängliga som möjligt då tiden till att 

genomföra denna studie var begränsad. Sammanlagt gav åtta skolsköterskor i tre 

närliggande kommuner sitt medgivande att delta i denna studie via e-post eller 

telefon. Inklusionskriterier var att skolsköterskorna talade svenska, arbetade och 

träffade elever på högstadiet.  

 

Genomförande och intervjuer 

Datainsamlingen utfördes med individuella intervjuer. De första två intervjuerna 

var provintervjuer och efter dessa modifierades frågorna om något. Eftersom det 

framkom information från de två första skolsköterskorna som var relevanta för vår 

studie utöver de frågor vi hade ifrån början, så utökades frågorna så att vi även 

skulle få med denna information från de övriga skolsköterskorna. Det var frågor 

som t.ex. handlade om: Anser skolsköterskan att hennes tid räcker till på skolan. 

Provintervjuerna medförde också att de andra skolsköterskorna fick frågorna 

någon dag innan intervjun skulle hållas så de fick lite tid att tänka igenom och 

förbereda sig. De två provintervjuerna inkluderades i studien eftersom innehållet i 

dessa bedömdes vara likvärdiga med de andra intervjuerna.  
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Vi började med att skicka ut brev via e-post till cheferna för skolsköterskorna i de 

valda tre kommunerna som i sin tur vidarebefordrade brevet till berörda 

skolsköterskor med en inbjudan om att delta i denna intervjustudie (bilaga1).  

Kontakt togs per telefon och/eller e-post med de skolsköterskor som anmält sitt 

intresse att delta. Tid och plats bestämdes och vi åkte tillsammans till samtliga 

intervjuer som vi turades om att hålla i. En intervju skedde hemma hos 

skolsköterskan, de andra skedde på skolsköterskans arbetsplats. Innan vi träffade 

skolsköterskorna så skickade vi ut via e-post de aktuella intervjufrågorna (bilaga 

2). Det fungerade inte i ett fall, därför fick en skolsköterska titta på frågorna en 

stund innan intervjun började spelas in. Samtliga intervjuer spelades in på band 

och tog ca 30 minuter. Intervjuerna lyssnades av en efter en samtidigt som de 

skrevs ner ordagrant.  

 

Analys  

Kvalitativ innehålls analys har använts i denna studie. I analysförfarandet har vi 

använt oss utav Graneheim & Lundmans (2003) metod för att genomföra 

innehållsanalys där begrepp som koder och kategorier använts. Intervjutexterna 

har analyserats utan att göra egna tolkningar.  Enligt Kvale (1997) är 

intervjutexter är ett öppet förhållningssätt där kvalitativa och kvantitativa analyser 

blandas med varandra. Var tonvikten kommer att läggas beror på vad det är för 

typ av fenomen som undersöks och vilket syfte som undersökningen har. En 

undersökning inleds med en kvalitativ analys av den kunskap som redan finns om 

ett fenomen och utveckling av kvalitativa begrepp och hypoteser för den specifika 

studien (Kvale, 1997). I denna studie började analysen med att texten lästes 

igenom upprepade gånger. Meningsenheter från texten plockades ut och 

sorterades utifrån våra intervjufrågor. Meningsenheterna kortades ner utan att 

ändra innehållet. Därefter kodades dessa med olika färgpennor och tio olika 

subkategorier skapades. Genom att dela upp intervjutexten i meningsenheter och 

koda dessa framkom tre kategorier. Första kontakten, Samtalets innehåll samt 

Arbetssätt i bemötande (Bilaga 3). 

 

Etiska överväganden 
Tre etiska riktlinjer finns för forskning om människor: informerat samtycke, 

konfidentialitet och konsekvenser. Informerat samtycke betyder att man 

informerar om undersökningens generella syfte. Konfidentialitet betyder att 
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privata uppgifter som identifierar undersökningspersonerna inte kommer att 

redovisas (Kvale, 1997). I denna studie har skolsköterskorna informerats skriftligt 

om studiens syfte och datainsamlingsmetod. Information har också lämnats om att 

materialet kommer hanteras konfidentiellt och att ingen person kommer att kunna 

igenkännas i redovisningen av resultatet. Då enbart skolsköterskor medverkade i 

denna intervjustudie ansåg vi att den inte behövde granskas av en etisk kommitté. 

Syftet har varit att bearbeta och analysera intervjuerna utan att göra egna 

tolkningar och värderingar.  

 

Resultat  
Åtta skolsköterskor intervjuades med tjänstgöring i tre olika kommuner i samma 

län. Antal år som sjuksköterska (ssk), antal år inom skolhälsovården (shv), 

tjänstgöringsgrad, antal elever och antal skolor framgår av tabell: 1 

 

Tabell 1. Information om skolsköterskornas (n=8) erfarenhet samt arbetssituation 

Antal år 
ssk 

Antal år 
shv 

Tjänstgöringsgrad Antal 
elever 

Antal skolor 

28 

18 

22 

19 

23 

40 

24 

32 

1,5 

9 

5 

4 

4 

5,5 

5 

3 

90 % 

100 % 

75 % 

100 % 

100 % 

65 % 

100 % 

50 % 

350 

560 

520 

642 

512 

270 

500 

700 

3 (L*+M**+H***) 

2 (L+M+H) 

1 (L+M+H) 

2 (L+M+H) 

3 (L+M+H) 

1 (H) 

7 (L+M+H) 

2 (H+Gym) 

 

*Lågstadiet, **Mellanstadiet, ***Högstadiet 

 

Tre huvudkategorier med tio subkategorier urskildes i texten: Första kontakten 

med subkategorierna, hälsosamtal och att vara synlig. Samtalets innehåll med  

Subkategorierna: relationer, familjen och hemmiljö, självkänsla, ospecifika 

orsaker och uppföljning av samtal. Arbetssätt i bemötandet med 

subkategorierna kunskap, otillräcklighet och förebyggande hälsoarbete. Inom 

varje kategori har resultaten stärkts med citat och vilken skolsköterska som sagt 

vad (S. och nr).  
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Första kontakten  

Skolsköterskorna beskrev att den första kontakten kan ske på olika sätt. Det kan 

vara att eleven själv söker kontakt, det kan vara kompisar som är oroliga för sin 

kompis, eller föräldrar som ringer och är oroliga för sitt barn. Men det kan även 

vara lärare, mentor eller annan personal på skolan. 

 
”Sen kan det vara så att när man sitter i elevhälsoteamet så får man 
till sig att barn mår dåligt eller att lärare kommer till en ”du kan du 
ta dig an den här eleven?” så får man ju se vad det är. Jag är ju 
ingen socionom, jag kan ju inte bedriva samtalsterapi, jag har inte 
den kompetensen. Då kan jag slussa vidare, beroende av vad det är 
för någonting”(S.4) 

 
Skolsköterskorna beskrev också att om en elev mår psykisk dåligt kan detta 

komma fram i hälsosamtalen som genomförs i årskurs 4 och 8. Genom dem kan 

hon fånga upp flera av de elever som har psykisk ohälsa. I hälsoenkäterna som 

eleven får fylla i finns det en fråga om hur de känner sig inombords psykiskt, om 

de känner sig ängsliga, rädda etc. och har det svarat ”ja” på den frågan kan sedan 

skolsköterskan ställa följdfrågor. Det är inte sällan som eleven uppsöker 

skolsköterskan återkommande med huvudvärksproblem, ofta ont i magen, 

sömnsvårigheter eller ont i ett knä, etc. men det går inte att påvisa att något är 

fysiskt fel. Det krävs oftast att skolsköterskan och eleven träffas några gånger för 

att få fram den verkliga bakomliggande orsaken till varför eleven har huvudvärk 

eller sömnsvårigheter. Det händer nästan aldrig att en elev direkt kommer till 

skolsköterskan och berättar att de har svarta tankar, att de vill ta livet av sig. Då är 

det så konkret, varje dag är en plåga.   

 

En skolsköterska beskrev att det är viktigt att vara synlig, vistas ute i korridorerna 

på raster, prata med eleverna och visa intresse. En annan beskrev att för att det 

första samtalet ska bli bra måste eleven själv ta kontakt med skolsköterskan, 

kanske med stöd från sin lärare eller mentor, sina föräldrar eller kompisar.  

 

”För att få kontakt med eleverna så måste man rent allmänt på 
skolan ha en bra kontakt med eleverna, man måste skapa bra 
relationer med alla elever på skolan för att de ska våga komma till 
en. Jag tror att det är A och O”(S.6) 
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Några särskilda riktlinjer i att bemöta elever med psykisk ohälsa tyckte inte någon 

av skolsköterskorna att det fanns, men en sköterska påpekade att det i 

Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovård (2004) står att skolsköterskan ska 

känna igen elever med ökad sårbarhet och upptäcka sådant som kan påverka deras 

inlärning och skolanpassning. Skolsköterskorna tyckte att det viktiga är att det 

första bemötandet blir bra så eleven känner att de kan komma tillbaka för fortsatta 

samtal.  

 
”Det är individer vi har att göra med, så det handlar ju om 
bemötandet. Vi jobbar ju med motiverande samtal, vi får ju hela 
tiden utbildning i det. Det handlar ju inte om att jag ska prata, jag 
ska följa eleven i samtalet, spegling bl.a. (S.4) 

 

Skolsköterskorna tyckte det var viktigt att eleven själv fick styra samtalet, och att 

de ställde öppna frågor ställdes tex. "berätta, vad kan jag hjälpa dig med”. Ibland 

kunde det bli helt tyst men oftast tycker eleven själv att det blir pinsamt när det 

blir tyst och då fortsätter de samtalet själv. 

  
”Ja…jag brukar fråga först vad kan jag hjälpa dig med och det är 
inte säkert att de berättar att de mår dåligt vid första samtalet utan 
de kan ju vara att de har ont i magen, ont i huvudet, känner att de 
inte har lust att gå på lektionerna för lärarna fattar ingenting. De 
börjar där och så småningom byggs förtroendet upp och de berättar 
lite mer så småningom. Det handlar ju inte om att ge råd utan det  
handlar om att lyssna och få reda på, hur tänker den här eleven, vad 
är det som rör sig i huvudet” (S8). 

 

Samtalets innehåll 

Skolsköterskorna beskrev att eleven kan komma till henne med många olika 

problem. Det kan handla om relationsproblem på olika plan. Relationer med 

kompisar som inte funkar eller relationen med mamma och/eller pappa som är 

ömtålig. Många av föräldrarna har separerat, och några har nya familjer. Det kan 

dessutom vara påfrestande att åka emellan mamma och pappa. Kanske relationen 

med den nya familjen inte fungerar så bra. Ibland kanske de inte träffar sin pappa 

eller mamma efter det att föräldrarna separerat.   

 

”Det kan handla om så mycket olika saker, allt möjligt egentligen. 
Men om man ska säga vad som oftast framkommer så är det nog 
relationer. Antingen relationer med kompisar som inte funkar eller 
relationer inom familjen som inte funkar”(S3). 
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Det kan handla om problem i hemmiljön, att någon av föräldrarna dricker för 

mycket alkohol enligt eleven, eller att det förekommer våld i familjen. 

Ungdomarna tycker att mamma och/eller pappa arbetar för mycket, eller att de 

aldrig är hemma. Eller tvärtom, att mamma och/eller pappa är arbetslös, och att 

familjen har dålig ekonomi. Eller att ungdomarna har ensamstående förälder som 

inte alltid räcker till. Det kan även handla om brist på tillit till vuxna, att eleven 

upplever att de har blivit svikna gång på gång, att ingen vuxen tar dem på allvar, 

och att de känner att de inte känner någon trygghet. Det kan även handla om var 

de bor, hur de bor och vad de har för socialt nätverk omkring sig. 

 

Många ungdomar har också dåligt självförtroende och låg självkänsla. De 

upplever att de inte duger som de är, vilket är vanligt framför allt hos tjejer. Några 

av skolsköterskorna beskrev att det är vanligt bland tjejer med vikt problem och 

ätstörningar. Skolsköterskorna ansåg inte att ätstörningsproblemen har ökat bland 

tjejerna utan att det uppmärksammas tidigare. Skolsköterskan kan se på 

viktkurvan om en elev gått ned i vikt och då kollar hon upp det. Hon samtalar med 

eleven vad viktnedgången beror på, är det en normal viktminskning eller kan det 

bero på någonting annat. Oftast handlar det om att flickorna har en fel självbild 

och att de tycker att de ser tjocka ut. Det brukar inte ha gått så långt att det 

utvecklats till en anorexi eller bulimi, men de har fel förhållande till mat, sin egen 

vikt och självbild. 

Några av skolsköterskorna beskrev att många elever är stressade idag, de har för 

många valmöjligheter t.ex. val till gymnasiet. De kan vara stressade över att 

betygen inte räcker till och att man inte kommer på den skola man önskat.  

 

Ibland behöver det inte vara någon specifik orsak till varför en elev mår dåligt. 

Relationer med kompisar och familjen fungerar, skolan fungerar, och trots detta så  

mår eleven bara dåligt. Tusen saker händer i kroppen på en tonåring, och det är 

många hormoner som strömmar genom kroppen. Det kan t.ex. vara att tjejen gjort 

slut den ena veckan och livet är pest just då, medan man i nästa vecka har man 

blivit ihop med en ny tjej och livet är underbart igen. 

 

Det är inte en självklarhet för varje elev att i ord kunna beskriva hur man mår, när 

eleven kommer till skolsköterskan kan det ibland vara trögt att komma igång och 

prata. En del av skolsköterskorna använde papper och penna som hjälpmedel i 
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samtalen där eleven fick rita upp hur deras omgivande nätverk såg ut , föräldrar, 

kompisar, skola, vad som gör dem glad/ledsen. De upplevde det som att det var 

lättare för eleven om de fick skriva ner på ett papper angående hur de såg på sig 

själv och på sin omgivning. Skolsköterskan kan då vid nästa samtal använda sig 

av bilden, det blir lättare att få igång samtalet och på så vis får mer kvalité på 

samtalet.  

 

Uppföljning av samtalen kan se ut på lite olika sätt. Oftast bokar skolsköterskan 

en ny tid med eleven, och det kan vara en ny tid, till nästa vecka eller redan till 

nästa dag om eleven själv vill det, det beror lite på vad det gäller. Ibland är det 

nödvändigt att kontakta föräldrarna, och då är det bäst om föräldrarna är 

informerade, men det är ju inte alltid som eleven vill det. Svårare ärenden slussas 

vidare, och det är i första hand till kuratorn eller till barn och ungdoms psykiatrin.  

De flesta skolsköterskor beskrev att det är en lång väntetid till barn och 

ungdomspsykiatrin. När eleven väl har bestämt sig för en kontakt inom barn och 

ungdomspsykiatrin kan väntetiden vara två till tre månader.  

 
”Det svåra är väl när man känner att man vill kanske prata med 
mamman eller pappan om det här men inte får göra det, då får man 
jobba med den delen tills de vågar ta upp det här. Men som regel 
går det alltid bra att få mandat för att gå vidare med det, att man är 
öppen och tydlig i det man säger, utåt i det man sitter och pratar om 
det är jätte viktigt. De vill ju inte vara med om några mer svikna 
förtroenden sviker jag dem då är det väldigt kört” (S8) 

 

Arbetssätt i bemötandet 

De flesta skolsköterskorna beskrev att de inte hade tillräckligt med kunskap i att 

bemöta elever med psykisk ohälsa, beroende på att de hade lite erfarenhet av 

detta. Två av skolsköterskorna tyckte att de hade tillräckligt med kunskap, i alla 

fall på den nivå som de mötte dessa elever.  Att få återkommande utbildning och 

föreläsningar i bemötande var något de flesta efterlyste. Hälften av 

skolsköterskorna kände att de skulle vilja ha mer kunskap om samtalsmetodik och 

om motiverande samtal. En skolsköterska berättade att hon gick på 

grupphandledning tillsammans med andra skolsköterskor som hon upplevde var 

jätte bra. Det var ett bra stöd när det gäller elever som de inte visste hur de skulle 

hantera om de ska slussas vidare till andra instanser eller inte.  
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Skolsköterskorna tyckte att hälsosamtalen var bra för där fångar de upp en del 

elever som upplever att de inte mår så bra psykiskt. Att jobba mer förebyggande 

var också en önskan hos de flesta skolsköterskor. En skolsköterska menade att 

föräldrastödet är jätte viktigt och att det vore bra att börja med det så tidigt som 

möjligt under elevens skolgång och på så sätt kunna förebygga mycket av de 

problem som kan komma senare i elevens liv.   

 

En del av skolsköterskorna beskrev att de hade fler skolor att ansvara för vilket 

kunde ge ett totalt elevantal på 600-700 stycken. Skolsköterskorna hoppas på att 

elevantalet ska minska i framtiden. De flesta ansåg att de hade tillräckligt med tid, 

för det de var ålagda att göra. Flera av skolsköterskorna önskade dock att det 

fanns mer tid över för preventivt hälsoarbete t.ex. arbeta mer med tjej- och 

killgrupper, få en närmare kontakt med eleven. En skolsköterska med flera skolor 

kände att tiden inte räckte till. Idag är hon två dagar på högstadiet vilket hon 

tyckte var otillräckligt. Hon upplevde att många av ungdomarna bara vill prata 

lite, och det behövde inte vara om något speciellt, huvudsaken var att hon fanns 

där och lyssnade.   

 
”Jag är så glad att jag bara har en skola, det här att man har 
många skolor det splittrar en något så fruktansvärt alltså” (S6) 

 

”Jag tycker inte att jag hinner riktigt med, jag kanske skulle vilja ha 
dörren mer öppen, betydligt mer. Var mer tillgänglig än vad jag är 
idag eftersom man vet idag att ungdomar mår mycket sämre” (S4). 
 
 

En skolsköterska beskrev att preventivt hälsoarbete kan ske på en mängd olika 

sätt. T.ex. genom att prata om hälsa och om hur man bemöter varandra. 

Hälsoundervisning är något som ingår i läroplanen, men det är väldigt olika hur de 

blir involverade i det. En annan skolsköterska ansåg att samhället skulle tjäna 

mycket på att jobba förebyggande, och att vinsten av att tidigt upptäcka de elever 

med hälsoproblem skulle kunna påverka hela samhällsstrukturen i framtiden. Om 

de fick lära sig tidigt att sköta om sig, motionera, äta rätt, sova ordentligt, så 

skulle de kanske må bättre som tonåring och som vuxen, det skulle ge en stor 

samhällsvinst.  

 

De flesta skolsköterskor som ingick i denna studie hade inte jobbat så länge inom 

skolhälsovården men hade lång erfarenhet som sjuksköterska. Detta medförde att 
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de inte kunde bedöma om den psykiska ohälsan ökat bland ungdomar. Däremot 

vet de från debatter som förts i media eller tagit del av andra kollegors erfarenhet 

av att det är en ökning av den psykisk ohälsa för ungdomar. Skolan speglar 

samhället och det som pågår i samhället pågår också i skolan.  

 

”Alltså, ingenting blir väl riktigt bra någonsin. Jag tycker att vi 
försöker och verkligen gör det bästa för eleven, men ingenting blir 
optimalt och det är mycket tiden och sen är det ju de här, de är ju ss 
stora grejor, så jätte svåra. Vi kan inte mer än stötta dessa fina 
elever och göra de allra bästa och det tycker jag vi gör” (S6). 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Valet av att genomföra intervjuer berodde dels på att antalet presumtiva deltagare 

inom det valda området inte var tillräcklig för enkätstudie, dessutom ansåg vi att 

det skulle ta för lång tid då vår tidsram var begränsad. Vi tyckte även det var 

intressant att få en bild av den skola som de olika skolsköterskorna jobbade på, 

samtidigt som mötet blev mer personligt. Intervjuandet är det mest engagerande 

stadiet i en intervjuundersökning. Den personliga kontakten och de ständigt nya 

insikterna i intervjupersonernas livsvärld gör intervjuandet till en spännande och 

berikande upplevelse (Kvale, 1997). Vi inspirerades av Graneheim och Lundmans 

metod för innehållsanalys men hade lite problem att sätta benämningar på 

kategorierna utifrån de meningsenheter som plockades ut. Mycket av innehållet i 

intervjufrågorna gick in i varandra vilket försvårade skapandet av rubriker. Det 

har varit svårt för oss att hitta litteratur gällande tidigare forskning i detta ämne, 

vilket har medfört att det varit svårt för oss att göra jämförelser i diskussionen 

mellan våra egna resultat och andras. 

 

Vi använde oss utav åtta frågor under intervjuerna men det var svårt att enbart 

hålla sig till dessa då de efterföljdes av olika följdfrågor.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att ta reda på hur skolsköterskor får kontakt med 

elever med psykisk ohälsa sam hur de bemöter detta. Vi fann att den första 

kontakten kunde ske på lite olika sätt att det inte fanns något sätt som var 

vanligare än något annat. Skolsköterskorna beskrev också att hälsosamtalen som 
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genomförs i bl.a. i årskurs 8 var ett bra sätt att fånga upp elever med psykisk 

ohälsa. Om inte skolsköterskorna hade fått någon vink om att en elev mådde 

psykiskt dåligt innan kunde det framkomma i samband med hälsosamtalet. 

I Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovård (2004) står det att alla som arbetar 

inom skolan har som uppgift att känna igen tecken på psykisk ohälsa och elevers 

behov av stöd innan mer omfattande problem utvecklats, och att det är särskilt en 

uppgift för skolhälsovården. I skolhälsovårdens hälsofrämjande arbete ingår att 

känna igen elever med ökad sårbarhet och att bestämma vad denna sårbarhet 

består av (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Det framkom även i vårt resultat att en första kontakt kanske lättare tas om 

skolsköterskorna visar intresse för eleverna genom att vara ute mer i korridorerna 

och på rasterna och pratar med dem. Ahlnäs (1999) menar att det är en fördel att 

vara aktiv som skolsköterska bland skolbarn dels genom att observera hur 

skolbarn fungerar i grupp under skoldagen samt att ett samarbeta med lärare och 

annan skolpersonal. Genom detta kan skolsköterskan skaffa sig en uppfattning om 

skolbarnens hälsa som tillsammans med kunskap från de individinriktade 

hälsoundersökningarna ger en unik grund för enskilda samtal med skolbarnen. 

 

I denna studie beskrev skolsköterskorna att själva samtalet kunde innehålla många 

olika saker. Det kunde vara relationsproblem med kompisar, problem i sin 

hemmiljö eller att de bara mår dåligt i sig, och betydelsen av att det finns någon 

där just då som lyssnar på dem. Det viktigaste tyckte skolsköterskorna var att 

eleven verkligen kände att hon fanns där och lyssnade på dem. Det var inte alltid 

så att skolsköterskan behövde säga så mycket utan eleven fick själv styra mycket 

av samtalet. Barth och Näsholm (2006) menar att människor vill bli sedda, hörda, 

vara av intresse och ha betydelse för andra. Det är en grundläggande social 

instinkt hos människan som gör att vi söker andras uppmärksamhet. Alternativet 

är isolering och psykologisk ensamhet – att vara ensam om sin glädje och ensam 

om sina svårigheter. Därför är lyssnandet en viktig del i alla hjälprelationer, även 

då man använder relationen i terapeutiskt syfte (Barth & Näsholm, 2006).  

 

Skolsköterskorna i denna studie följde upp de flesta av samtalen med eleverna och 

ibland kunde de även behövas en föräldrakontakt. Ärenden som skolsköterskan 

kände låg utanför deras kompetens slussade de vidare till kurator eller barn och 
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ungdomspsykiatrin, men de upplevde att de oftast var för lång väntetid på barn 

och ungdomspsykiatrin. Det fanns inte heller alltid det fanns en kurator till hands 

då även de hade fler skolor som de jobbade på. Skolsköterskorna upplevde att 

samarbetet med skolkuratorn var för övrigt mycket bra. 

 

Huvudfyndet i denna studie var att de flesta skolsköterskor upplevde att det inte 

alltid var lätt att bemöta dessa elever och det kunde ta flera samtal innan själva 

huvudorsaken till att de sökte upp skolsköterskan avslöjades. De flesta 

skolsköterskor ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap i att bemöta elever 

med psykisk ohälsa, och en del av dem kände att de skulle vilja ha mer utbildning 

i motiverande samtal för att underlätta bemötandet och själva samtalet. 

Barth och Näsholm (2006) menar att Motivational Interviewing eller MI-samtal är 

inriktade på att öka motivationen hos individen då det gäller de val han eller hon 

behöver göra, och att finna den punkt där han eller hon kan grunda sitt 

ställningstagande till förändring. Samtalet byggs upp efterhand på ett sätt som kan 

underlätta för personen att komma vidare (Barth & Näsholm, 2006).  

 

Orsaken till att bemötandet ibland var svårt menade skolsköterskorna i denna 

studie berodde på vilka erfarenheter de hade och hur länge de jobbat som 

skolsköterska. De beskrev även att det var av stor vikt att vara lyhörd och känslig 

inför elevernas situation.  Ibland var det ju inte bara eleven de bemötte utan även 

föräldrar beroende orsaken till elevens psykiska ohälsa. Engman (2003) menar att 

ett hinder för ett bra bemötande tycks bero på hur skolsköterskan är som person 

och vilken attityd hon har till elever med psykisk ohälsa. En fördomsfull 

inställning kan skapa distans och svårigheter. För en del människor är det inte den 

psykiska ohälsan i sig som är ett problem, utan det stora problemet är att det finns 

människor som inte lyssnar och visar respekt.  

 

Den empatiska frågan kan ökas genom vidareutbildning som inkluderar feedback 

på förhållningssätt och agerande (Engqvist, 1999). Exempel på en sådan 

utbildning beskriver Leighton et al. (2003b) om i sin studie. Den beskrivna 

utbildningen är utformad så att skolsköterskor bättre ska kunna bemöta ungdomar 

med psykisk ohälsa. Enqvist (1999) menar att kurser i samtalsmetodik och 

individuell handledning eller i grupp kan ge sådan hjälp. I konstruktiva 

samtalsgrupper får deltagarna reaktioner på sitt agerande och förslag på vad de 
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kanske kan avstå från och vad de bör visa mer av i sitt arbetssätt. Framför allt kan 

andras omdömen hjälpa andra i samtalsgruppen att upptäcka dolda egenskaper 

och att lita på dem som redan är kända. 

 

Det framkom även i resultatet i denna studie att sättet på vilket skolsköterskorna 

bemötte elever med psykisk ohälsa skulle kunna förbättras genom att de arbetade 

mer förebyggande. T.ex. genom att det skulle finnas mer tid till arbete med kill- 

och tjej grupper. Engman (2003) menar att skolsköterskor arbetar för att lyfta 

fram det friska hos eleven och inte leta fel. Elever med psykisk ohälsa har sidor av 

sin personlighet som fungerar väl. Den psykiska ohälsan är en aspekt av honom 

eller henne, och att som skolsköterska utveckla de friska sidorna i elevens 

personlighet blir speciellt viktigt om andra sidor inte fungerar så väl. 

 

Den tid som skolsköterskor har för mottagning av elever, i regel en timme per 

dag, räcker oftast inte till för samtal med elever med psykisk ohälsa. Om en elev 

är speciellt känslig på grund av att han/hon inte mår så bra psykiskt är 

förutsättningen för ett bra bemötande att det finns gott om tid när skolsköterska 

och elev träffas. Det skapar möjlighet för ett mer avslappnat samtal, vilket ökar 

chansen till förståelse (Engman, 2003). Känslan av tillgänglighet varierade mellan 

skolsköterskorna i denna studie. En del kände sig tillräckligt tillgängliga för 

eleverna och bokade samtal utöver mottagningstiden för de eleverna med psykisk 

ohälsa, medan en del hade en önskan att kunna ha dörren till mottagningen öppen 

mycket oftare. Engman (2003) menar också att de med psykisk ohälsa behöver 

människor i sin närhet som är tillgängliga, visar respekt och har en attityd med ett 

minimum av förutfattade meningar.  

 

Resultatet i denna studie visade att antalet elever idag varierar per skolsköterska 

och att en del av skolsköterskorna även har fler än en skola som arbetsplats. De 

flesta skolsköterskor känner sig missnöjda med sina arbetsförhållanden. De 

beskrev att de har för mycket att göra i förhållande till arbetstiden. De beskrev 

också att de hade en önskan att öka kunskapen för att främja skolbarns psykiska 

hälsa och välbefinnande. De kände även att de inte hade möjlighet att bemöta 

elever med psykisk ohälsa på ett tillfredställande sätt på grund av en allt för hög 

arbetsbelastning i form av för många elever och att de hade ansvar för flera 

skolor.  För att kunna bemöta elever med psykisk ohälsa på ett bättre sätt skulle 



 20

skolsköterskorna behöva vara mer synliga genom att vara ute i klassrummen och 

på andra ställen där eleverna träffas, vilket skulle göra det lättare för dem att göra 

beteendeobservationer och samla in information. Det skulle vara värdefullt för 

skolsköterskor att få mer tid för eleverna och det skulle finnas andra vuxna i 

skolmiljön som kunde fungera som vuxen stöd för elever med låg skolmotivation 

eller som har psykisk ohälsa.  

 

Slutsatser 

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar som är en utsatt grupp i 

samhället. Därför har skolsköterskan en viktig roll i det preventiva arbetet dvs. att 

förhindra och upptäcka barn- och ungdomar som mår psykiskt dåligt i skolan.  

Skolsköterskor skulle behöva en utökad kunskap i bemötande av elever med 

psykisk ohälsa t.ex. med motiverande samtal. Många skolsköterskor har ett stort 

elevantal beroende på hur många skolor de arbetade på vilket resulterar i att tiden 

inte räcker till för mer preventivt hälsoarbete. Idag arbetar skolsköterskorna med 

det de är ålagda att göra och har ingen möjlighet att engagera sig i andra saker 

gällande eleverna. Om skolsköterskorna har ett mindre elevantal än vad de har 

idag så skulle de kunna vara mer synlig ute i skolorna och jobba mer med 

förebyggande hälsoarbete i klasserna.  

 

För fortsatt forskning kring detta ämne utifrån vår studie skulle vi föreslå att man 

fokuserade på hur elever med psykisk ohälsa upplever att ta kontakt med 

skolsköterskan.  
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 (Bilaga 1) 

Mittuniversitetet      

Institutionen för hälsovetenskap 

 

Till dig som arbetar som skolsköterska på högstadiet 
Tidigare studier har visat att psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har blivit 

vanligare i Europa, och verkar öka med åldern. Det finns för få med professionell 

kompetens för hjälpa dessa grupper och det är viktigt att arbeta preventivt. Inom 

skola och kommun är det därför viktigt att det finns program för att förebygga 

mental ohälsa bland barn och ungdomar. Trots detta är det oklart hur mycket stöd 

det finns för unga människor med psykisk ohälsa. Därför inbjuds Du att delta i en 

intervjustudie vars syfte är att beskriva hur skolsköterskan bemöter ungdomar på 

högstadiet med psykisk ohälsa.  

 

Resultatet i studien kommer att presenteras som ett examensarbete i 

distriktssköterske- utbildningen vid Mittuniversitetet och kan bidra med 

information om hur viktig skolsköterskans roll är i verksamheten. Studien 

kommer att genomföras som en intervjustudie och beräknas ta ca 60 minuter och 

kommer att spelas in på band. 

 

Inom en vecka kommer Annelie och Birgitta att kontakta dig, då ges även tillfälle 

att ställa frågor samt få ytterligare information om studien. Om du väljer att delta 

bestämmer vi en dag som passar när intervjun kan genomföras. Ditt deltagande i 

studien är naturligtvis helt frivillig och Du kan avbryta studien när Du vill utan att 

behöva förklara Dig.  

Allt insamlat material kommer att behandlas enligt god forskningsetik, vilket 

innebär att alla insamlade uppgifter kommer att förvaras så att inga personer som 

deltar i undersökningen kan identifieras. 

 

Har du några frågor om studien är du välkommen att höra av dig till oss. 

Handledare                                                                    Leg. sjuksköterskor 

Titti Melin-Johansson Lektor  Birgitta Lundhag 

                      Barbro Hultman Adjunkt Annelie Olsson  

       



 25

 

(Bilaga 2) 

 

Tidigare studier har visat att psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har blivit 

vanligare i Europa, och verkar öka med åldern. Det finns för få med professionell 

kompetens för hjälpa dessa grupper och det är viktigt att arbeta preventivt. Inom 

skola och kommun är det därför viktigt att det finns program för att förebygga 

psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Trots detta är det oklart hur mycket stöd 

det finns för unga människor med psykisk ohälsa.  

 

Frågorna som följer kommer vi att ställa till dig under intervjun, du delges dessa 

för att du ska få tid till att fundera och förbereda dig. Syftet med denna intervju är 

att beskriva hur skolsköterskan bemöter elever på högstadiet med psykisk ohälsa.  

 

- Berätta hur du får kontakt med elever med psykisk ohälsa 

- Finns det särskilda riktlinjer för hur man ska gå tillväga i bemötandet med 

elever med psykisk ohälsa? 

- Vad är det vanligaste en elev tar upp när de söker upp dig för samtal? 

(innehållet i samtalet) 

- Berätta hur ett samtal kan gå till 

- Hur följs samtalen upp? 

- Anser du att du har tillräckligt med kunskap i att bemöta dessa elever med 

psykisk ohälsa, om inte vad är det du saknar? 

- Tycker du att ni idag har ett bra arbetssätt i att bemöta elever med psykisk 

ohälsa eller finns det eventuella förbättringar du skulle vilja göra i sättet att 

bemöta dessa elever? 

 

Slutligen – Finns det någon fråga i detta ämne som är viktig för just dig men som 

inte tagits upp i denna intervju? 
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(Bilaga 3) 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 
”Läraren eller 
mentorn brukar 
komma till mej 
och fråga om inte 
jag kan ha samtal 
med eleven, och 
då brukar jag 
säga, visst jag kan 
ha samtal, men 
inte på din 
begäran, eleven 
får komma hit till 
mej. Fråga om 
inte eleven är 
intresserad av att 
ha samtal och 
komma till mej, 
då går det jätte 
bra”. 
 
”Det finns många 
sätt. Det 
vanligaste kanske 
är att de söker 
själva, de ser en i 
korridoren eller 
kommer in på 
mottagningstid. 
Ibland kommer 
de med kompisar, 
ibland kommer de 
själva”. 
 
”Ja som med alla 
andra elever så är 
det antingen 
genom 
hälsosamtalen i 
åk 4 och åk 8 
eller eleven söker 
själv. ibland kan 
det vara föräldrar 
som ringer, lärare 
som är 
bekymrade. Det 
är på lite olika 
sätt”. 

Skolsköterskan 
är inte den 
som tar första 
kontakten. 
Eleven ska 
själv vilja ta 
kontakt med 
skolsköterskan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Första 
kontakten med 
skolsköterskan 
kan ske på 
flera olika sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakten kan 
ske genom 
hälsosamtalen 
eller genom 
oroliga 
föräldrar eller 
lärare. 

Själva 
söka 
kontakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olika sätt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oroad 
omgivning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hälsosamtal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Första 
kontakten 
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