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Abstrakt 
 

Bakgrund Skolsköterskornas roll har förändrats, samtidigt som elevernas 

psykiska hälsa har försämrats. En tänkbar orsak till denna försämring kan vara 

förändringar i elevers miljö, såsom i skolan eller i samhället i övrigt, följder av 

ökad individualisering och ökad stress. Syftet var att belysa hur skolsköterskor 

kan identifiera psykiska hälsoproblem bland elever inom grund- och 

gymnasieskola, samt beskriva det stöd som ges. Metod En integrativ 

litteraturstudie genomfördes. Sökning genomfördes systematiskt av artiklar i 

Cinahl, Pubmed och Psycinfo. Artiklarna granskades, kvalitetsgranskades och 

klassificerades. Elva vetenskapliga artiklar inkluderades slutligen i 

litteraturstudien; åtta kvalitativa studier, två kvantitativa studier och en studie 

med mixad design. Genom analysen framträdde tre huvudkategorier och tio 

underkategorier, som besvarar syftet med studien. Resultat Skolsköterskorna 

identifierade elever med psykiska hälsoproblem genom kontakt med elever, 

föräldrar, lärare eller klasskamrater. Skolsköterskorna skapade en relation till 

eleverna. De gav stöd i form av samtal, involverade föräldrarna och 

samarbetade med övrig skolpersonal. Vid behov remitterades eleverna vidare 

till andra instanser. Tidsbrist och hög arbetsbelastning var ett hinder i arbetet. 

Bristande förståelse för deras roll hos andra professioner i skolan gjorde att 

skolsköterskorna upplevde ett hinder i samarbetet. Skolsköterskorna 

efterfrågade mer utbildning för identifiering och handläggning av elever med 

psykiska hälsoproblem. Diskussion Skolsköterskorna skapade en god relation 

till eleverna med psykiska hälsoproblem och gav stöd genom samtal. Tidsbrist 

och upplevelse av utbildningsbehov var hinder för skolsköterskorna. Genom 

ökad bemanning och med stöd från erfarna skolsköterskor kunde möjligtvis 

skolsköterskornas möjligheter att ge stöd till elever bli bättre.   

 

Nyckelord: elever, integrativ litteraturstudie, psykisk hälsa, skolsköterskor, 

stöd.  

  



 
 

Abstract 
 

Background School nurse´s role has changed, while pupils mental health have 

deteriorated. One possible explanation could lie in changes in the environment 

in which children and young people find themselves, such as the school or the 

community in general, with increasing individualization and stress in society. 

The Aim was to highlight the school nurse's way of identifying mental health 

problems among pupils in primary school, secondary school and high school 

and describe how the support was given. Method: Integrative literature study 

was conducted. Search was conducted systematically in articles in Cinahl, 

Pubmed and Psycinfo. The articles were assessed by relevance and quality and 

classified. Eleven scientific papers were finally included in the literature study; 

eight qualitative studies, two quantitative studies and one study with mixed 

design. Through analysis emerged three categories and ten subcategories that 

responds to the aim of the literature study. Results: The school nurses 

identified pupils with mental health problems through contacts with the pupils, 

parents, teachers or classmates. The school nurses created a relationship with 

the pupils, they gave counseling, involved the parents and collaborated with 

other school staff. When needed pupils were referred to other authorities. Time 

constraints and heavy workload was an obstacle in the work. Ignorance from 

other school professionals in school nurses work made that the school nuses 

experienced an obstacles in collaboration. The school nurses said they needed 

more training for identification and managing of students with mental health 

problems. Discussion: The school nurses created a relationship with the pupils 

with mental health problems and gave counseling. Time constraints and 

training needs were obstacles for school nurses. Through increased staffing and 

support from experienced school nurses could help school nurses with 

supporting pupils. 

Keywords: Integrative literature study, mental health, pupils, school nurses, 

support. 
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Bakgrund 

Psykiska hälsoproblem hos barn och ungdomar har ökat de senaste åren 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 8; Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 65-66; Narvig, 

Albrektsen, Anderssen & Qvarnström, 1999). Enligt Socialstyrelsen (2012, s. 23) 

har flickor en sämre psykisk och psykosomatisk hälsa än pojkar både i Sverige 

och de flesta västerländska länder. Folkhälsomyndigheten (2014, s. 66) uppger 

att mer än var femte sextonårig kvinna upplever psykiska hälsoproblem. UK 

Government (2004) beskriver en skillnad i frekvensen av psykiska 

hälsoproblem mellan olika samhällsklasser. I de lägre samhällsklasserna har 

sexton procent av barn och ungdomar psykiska hälsoproblem, medan endast 

sex procent av barn och ungdomar i de högre samhällsklasserna har psykiska 

hälsoproblem. 

 

Under 2000-talet har skolsköterskornas roll i skolorna förändrats. Tidigare var 

det mer fokus på att upptäcka fysiska sjukdomar, medan det nu fokuseras 

alltmer på psykiska hälsoproblem och relationer. En skolsköterska kan ha 

ansvar för mellan 600-1000 elever (Clausson, Petersson & Berg, 2003). För att 

underlätta elevernas lärande och personliga utveckling har skolorna ansvar att 

skapa en god lärandemiljö. Samarbete sker med elevhälsan och socialtjänsten 

(Skolverket, 2011). Elevhälsan består av skolläkare, skolsköterska, psykolog och 

kurator. Det ska även finnas tillgång till specialpedagoger (Moberg, 2012, s. 34). 

Elevhälsan ska innefatta mediciniska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Elevhälsans arbete handlar om att hantera 

elevernas lärande och hälsa, den ska vara hälsofrämjande, förebyggande och för 

enklare sjukvårdsinsatser (Skollag, SFS 2010:800, kap. 2, 25, 27 §§). Elevernas 

hälsa har stor betydelse för deras prestation, välmående och möjligheter att 

fungera socialt i skolan (Socialstyrelsen, 2014, s. 18). 
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Begreppet psykisk ohälsa är ett brett begrepp som används olika beroende på 

sammanhang. Det kan innefatta både psykiska sjukdomar och psykiska 

hälsoproblem (Socialstyrelsen, 2013, s. 8). I föreliggande litteraturstudie var 

fokus på de psykiska hälsoproblemen då skolsköterskan främst arbetar med 

förebyggande och hälsofrämjande insatser enligt skollagen (SFS 2010:800, kap. 

2, 25 §). 

 

Allt fler elever engagerar sig positivt i skolarbetet (Socialstyrelsen, 2009, s. 56-

57). Höga krav på skolprestationen ger ofta ökad stress och det kan vara en 

bidragande orsak till ökningen av olika hälsoproblem. De vanligaste besvären 

vid stress hos båda könen är trötthet och nedstämdhet (Wiklund, Malmgren-

Olsson, Öhman, Bergström & Fjellman-Wiklund, 2012). Narvig et al. (1999) såg i 

sin studie ett samband mellan skolrelaterad stress och psykiska hälsoproblem 

hos skoleleverna, vilket även Socialstyrelsen (2009, s. 57) beskriver, samt att 

stressade elever oftare har huvudvärk, magont, samt var irriterade eller 

nedstämda. Clausson et al. (2003) beskriver att skolmiljön var betydelsefull för 

eleverna. En skolmiljö fylld av stress, mobbing och våld påverkar eleverna, de 

blir trötta och klarar inte av att prestera. Enligt Socialstyrelsen (2009 s. 56-57) 

mobbas tre till fyra procent av eleverna minst en gång i veckan, trots att åtta av 

tio skolor arbetar aktivt för att förebygga mobbing. Bland de mobbade eleverna 

är huvudvärk, magont och nedstämdhet vanligare än bland de övriga eleverna. 

 

Folkhälsomyndigheten (2014, s. 66) beskriver att en tänkbar förklaring till de 

ökade psykiska hälsoproblemen kan vara kulturella förändringar såsom ökad 

individualisering. Berntsson, Köhler och Gustavsson (2001) menar att ökad 

stress i samhället, ekonomiska förhållanden och förändringar i 

familjesituationen är faktorer som påverkar utvecklingen av de psykiska 

hälsoproblemen.  
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Pojkar söker oftare skolsköterskor spontant för fysiska skador än flickor som 

oftare söker för subjektiva hälsobesvär, såsom huvudvärk och dåliga relationer 

med kamrater och familj (Clausson, Köhler & Berg, 2008). Flickor söker oftare 

skolsköterskor med diffusa symtom, vilket skolsköterskorna såg som en signal 

på att flickorna hade ett behov av att komma och prata om emotionella och 

psykosociala frågor (Hansson, Clausson & Janlöv, 2012). Det är viktigt att 

skolsköterskor har ett helhetsperspektiv för att kunna stödja elever i olika 

situationer (Morberg, Lagerström & Dellve, 2012). 

 

Enligt Skollag 27 §, kap. 2, i SFS 2010:800 ska skolsköterskor erbjuda tre 

hälsobesök med hälsokontroller från förskoleklass till gymnasiet. Enligt 

Golsäter, Enskär och Harder (2013) ger skolsköterskor vid hälsobesök elever 

information om hur levnadsvanor påverkar deras hälsa och vilka hälsoeffekter 

dessa kan leda till. Socialstyrelsen (2009, s. 84, 89) menar att levnadsvanorna 

formas under ungdomsåren, vilka kan ha stor betydelse för hälsan under resten 

av livet.  

 

Få studier är gjorda på elevers psykiska hälsoproblem utanför de västerländska 

länderna. Lee (2011) beskriver skolsköterskors arbete i Hong Kong på ett 

liknande sätt som i Sverige. Skolsköterskorna ger information och 

förebyggande råd gällande kost, motion och stresshantering, samt informerar 

om rökningens skadliga effekter och förespråkar en hälsosam livsstil med 

psykosocialt välbefinnande. Förutom dessa områden har skolsköterskor även 

sexualundervisning, samt förebyggande information om infektionssjukdomar. 

Skolsköterskorna sågs av eleverna som utomstående, de hade kunskap inom 

sitt specialistområde och därför kunde eleverna diskutera känsliga frågor med 

skolsköterskorna om exempelvis sexuell hälsa.  
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Johansson & Ehnfors (2006) beskriver att det ansågs viktigt av eleverna att 

känna tillit till skolsköterskorna och att de kände sig bekväma i 

skolsköterskornas närvaro, vilket underlättas om samma skolsköterska arbetar 

på en skola under många år. Eleverna kände att det var viktigt att de blev sedda 

och att skolsköterskorna lyssnade och visade intresse för deras problem. De 

ville känna sig respekterade och bli tagna på allvar av skolsköterskorna.  

 

Kirkevold (2000, s. 196-207) beskriver att Kari Martinsens omsorgsteori utgår 

ifrån omsorg, som är grunden för all omvårdnad. Människan är beroende av 

andra människor, de har ett behov av omsorg. Det finns tre olika sätt att se på 

omsorg; som ett öppet och nära förhållande mellan två människor, som en 

moralisk grund att ta ansvar för de svaga, samt att handlingar som utförs 

gynnar den andra personen. Relationen ska baseras på ömsesidighet, 

gemenskap och respekt. En relation är inte något abstrakt utan är knuten till en 

specifik situation som är unik. Sjuksköterskan har som uppgift att ta hand om 

den andre på ett sätt som är till nytta för denne, med fokus på att ta till sig den 

andres liv och intressen. För att klara av detta måste sjuksköterskan vara öppen, 

använda alla sina sinnen och tolkningarna och handlingarna måste utgå från ett 

professionellt och moraliskt omdöme. Genom praktisk erfarenhet, gärna med 

stöd från erfarna kollegor, får sjuksköterskan kunskap till omsorg. 

 

Problemformulering 

Det finns inget tydligt svar på varför den psykiska hälsoproblem ökar hos barn 

och ungdomar, men ökningen ses hos samtliga socioekonomiska grupper i 

samhället och talar för att orsaken ligger i förändringar i miljön där barn och 

ungdomar befinner sig, såsom skolan eller samhället i övrigt. Psykiska 

hälsoproblem i ung ålder kan påverka skolprestationen och kan även leda till 

allvarliga följder senare i livet om problemen inte uppmärksammas och 
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hanteras i tid (Socialstyrelsen, 2013, s. 8). Skolsköterskan har i sitt arbete ansvar 

för att uppmärksamma och bemöta elever med psykiska hälsoproblem. Det 

finns få studier som fokuserar på elevers hälsa utifrån skolsköterskans 

perspektiv (Svenska skolläkarföreningen, 2001). Föreliggande litteraturstudie 

har genomförts för att erhålla en samlad bild av aktuell forskning inom 

området.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa hur skolsköterskor kan identifiera psykiska hälsoproblem 

bland elever inom grund och gymnasieskola, samt beskriva det stöd som ges.  

 

Hur identifierar skolsköterskor elevers psykiska hälsobehov? 

Hur utformas stöd som ges?  

Vilka hinder kan finnas vid identifiering och stöd till elever?  

 

Metod 

 

Design 

Litteraturstudien har utförts i form av en integrativ litteraturstudie. Polit och 

Beck (2012, s. 673) beskriver designen med att kvantitativ och kvalitativ 

forskning kombineras. De båda analysernas resultat sammanförs till ett och 

kompletterar därmed varandra, vilket kan ge en djupare förståelse av 

omvårdnadsområdet. Litteraturstudiens artiklar som besvarade syftet 

kvalitetsgranskades, klassificerades och kategoriserades systematiskt.   

 

Litteratursökning och urval  

Sökning av relevanta artiklar till studien har utförts systematiskt i databaserna 

Cinahl, Psycinfo och Pubmed. Förutom sökning i databaserna har sökning 
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genomförts i inkluderade artiklars referenslistor. Polit och Beck (2012, s. 98) 

beskriver att sökningar av artiklar till en systematisk litteraturstudie kan 

genomföras systematiskt i databaser och i artiklars referenslistor.    

 

I Pubmed användes Meshtermerna: school nursing, mental health, clinical 

competence, mental disorders, health promotion, health status, nurses, mental 

disorders/therapy, mental disorders/diagnosis och counseling. Där relevanta 

Meshtermer saknades användes fritextsökning med termerna: support, 

prevention och mental illness. I Cinahl användes Cinahl-headings: school 

health nursing, mental health, clinical competence, mental disorders och health 

promotion. Där relevanta Cinahl-headings saknades användes fritextsökning 

med termerna: support, mental illness och prevention. I Psycinfo användes 

Thesaurus: school nurses, mental health och mental disorders. Där relevanta 

Thesaurus saknades användes fritextsökning med termerna: support och 

mental illness (se bilaga 1 för sökningar och träffresultat).  

 

Inklusionskriterierna i studien var artiklar som utgick från skolsköterskornas 

perspektiv med fokus på hur de identifierade psykiska hälsoproblem hos elever 

i grund- och gymnasieskolor, vilket stöd som gavs, samt vilka hinder de kunde 

uppleva vid stödet av dessa elever. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska. 

Exklusionskriterierna var artiklar äldre än tio år, artiklar med elever som hade 

psykiska eller kroniska sjukdomar, artiklar med låg kvalitet, samt 

reviewartiklar. 

 

Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2014, s. 

41-42) görs bedömning i två steg av artiklarnas relevans med inklusionskriterier 

och syfte med studien. Först läses artiklarnas titlar och abstrakt. De artiklar som 

bedöms vara relevanta tas fram i fulltext. Sedan granskas artiklarnas relevans 
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och därefter kvalitetsgranskas de. I detta steg exkluderas artiklar som inte är 

relevanta eller faller inom exklusionskriterierna.  

I litteraturstudien utfördes en bedömning av artiklarnas relevans genom att titel 

och eventuellt abstrakt lästes, beroende på relevans för litteraturstudien, vilket 

var 1461 artiklar. De artiklar som bedömdes vara relevanta togs fram i fulltext 

genom länk i databas eller genom beställning, vilket resulterade i 53 artiklar. 

Dessa artiklar lästes igenom för att se om de var relevanta för syfte och 

inklusionskriterier. Till urval ett inkluderades 30 artiklar som var relevanta för 

syfte och inklusionskriterier. Dessa artiklar kvalitetsgranskades först och 

därefter klassificerades. Till urval två och därmed till studiens resultat kvarstod 

elva artiklar, vilka hade hög eller medel kvalitet (se bilaga 1).     

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna från urval ett, 30 stycken granskades systematiskt innehållsmässigt 

med granskningsmallar. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet graderades med hög 

(I), medel (II), eller låg (III) kvalitet (Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999). (Se 

bilaga 2). I litteraturstudien inkluderades enbart artiklar med hög och medel 

kvalitet. Efter kvalitetsgranskning och gradering kvarstod elva artiklar.  

 

Analys 

Efter urval av artiklar som inkluderas i studien påbörjades en sortering och 

analys för att besvara syftet med studien. Polit och Beck (2012, s. 119) beskriver 

analysen som ett sökande efter mönster, där likheter och olikheter identifieras, 

för att sedan formulera kategorier.  

 

Totalt ingick elva artiklar i analysen, varav åtta av kvalitativ design, två av 

kvantitativ design och en av mixad design. Artiklarna lästes noggrant igenom 

ett flertal gånger för att bättre förstå och få överblick av innehållet i studiernas 

huvudresultat som svarade mot syftet. Samtliga artiklar översattes för att till en 
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början få bättre förståelse. Innehållet i artiklarna delades in utifrån de tre 

områdena i studiens syfte, identifiering, stöd och hinder. Texterna jämfördes 

var för sig i varje grupp för att hitta mönster, likheter och skillnader i texten. 

Innehållet bearbetades först individuellt och sedan diskuterades det 

tillsammans. De tre områdena utgjorde även kategorierna som beskrev 

resultatet. Materialet sorterades in under tio underkategorier beroende på 

likheter, som sedan sorterades in under var och en av de tre kategorierna; 

identifiering, stöd som ges och hinder för identifiering och stöd. De tio 

underkategorierna var; identifiering genom olika kontakter, skapa en god 

relation, identifiering genom symtom, samtalsstöd, involvera familjen, 

samarbete med övrig personal i skolan, annan vårdnivå, tidsbrist och hög 

arbetsbelastning, bristande förståelse, samt brist på utbildning.  

 

Etiska överväganden 

Alla artiklar i en studie ska vara godkända av etisk kommitté för att skydda 

deltagarna, se till att deras rättigheter skyddas, samt att allmänhetens 

förtroende för forskning skyddas. Deltagandet ska vara frivilligt och deltagarna 

ska få information om möjligheten att avstå från att delta. Studier får inte 

förvrängas, förfalskas, eller plagieras, utan materialet ska bearbetas objektivt 

(Polit & Beck, 2012, s. 150, 157, 168-169). I denna litteraturstudie var alla artiklar 

utom två godkända av etisk kommitté. I Stephan och Connors (2013) 

kvantitativa studie med enkäter hade deltagarna blivit informerade om att 

deltagandet var frivilligt och anonymt. I Clausson, Köhler och Bergs (2008) 

studie skickades enkäter ut via post och ett anonymt svarskuvert var 

medskickat. De tillfrågade skolsköterskorna kunde välja att avstå från att delta i 

studien. Litteraturstudiens författare utgick från principerna att studien inte 

fick förvrängas, förfalskas, eller plagieras, utan bearbetas objektivt när 

litteraturstudien genomfördes. 
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Resultat 

I denna integrativa litteraturstudie belyser resultatet hur skolsköterskor kan 

identifiera psykiska hälsoproblem bland elever inom grund och gymnasieskola, 

hur stöd som ges utformas, samt hinder som kan finnas vid identifiering och 

stöd till eleverna. I litteraturstudiens resultat finns elva artiklar och de kommer 

från: Australien, Schweiz, Storbritannien, Sverige, och USA. Artiklarnas 

huvudresultat har sammanställts i en matrix, där en översikt av inkluderade 

artiklar ges (se bilaga 3). Resultatet kan beskrivas utifrån tre kategorier och elva 

underkategorier, se figur 1 nedan. 

 

Tabell 1 Kategorier och underkategorier 

 

Kategorier Underkategorier 

Identifiering 

Identifiering genom olika kontakter 

Skapa en god relation 

Identifiering genom symtom 

Stöd som ges 

Samtalsstöd 

Involvera familjen 

Samarbete med övrig personal i skolan 

Annan vårdnivå 

Hinder för identifiering och 
stöd 

Tidsbrist och hög arbetsbelastning 

Bristande förståelse 

Brist på utbildning 

 

 

Identifiering 

 

Identifiering genom olika kontakter  

Det fanns olika sätt skolsköterskorna kunde bli uppmärksammade på elever 

med psykiska hälsoproblem. Kontakt kunde ske genom att elever med psykiska 

hälsobesvär själva kontaktade skolsköterskorna genom spontana besök. Ofta 

kom dock eleverna först med små besvär för att etablera en kontakt. Genom att 

lära känna skolsköterskorna kunde eleverna se om de kunde lita på dem och 

känna tillit för att sedan berätta om sina psykiska hälsoproblem (Hansson et al., 
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2012; Larsson, Björk, Ekebergh & Johansson Sundler, 2014). Skolsköterskorna 

kunde även identifiera elever med psykiska hälsobesvär genom hälsosamtal, 

som de regelbundet bjöd in eleverna till. Under hälsosamtalen bedömdes dock 

främst den fysiska hälsan. Det var vanligare att skolsköterskan identifierade 

psykiska hälsoproblem under de spontana besöken (Clausson et al., 2008; Dina 

& Pajalic, 2014).  

 

Identifiering av elevers psykiska hälsoproblem kunde även ske genom att 

föräldrar eller lärare vände sig till skolsköterskorna när de var oroliga för en 

elev (Dina & Pajalic, 2014; Membride, McFadyen & Atkinson, 2015). Även 

klasskamrater kunde vända sig till skolsköterskorna då de var oroliga över att 

en kamrat inte var sig lik och inte verkade må bra (Dina & Pajalic, 2014). 

Skolsköterskorna kunde också bli uppmärksammade på elever med psykiska 

hälsoproblem genom arbetet i elevhälsoteamet (Membride et al., 2015). 

 

Skapa en god relation 

Det var viktigt att skolsköterskorna byggde en ömsesidig och förtroendefull 

relation till eleverna, för att de skulle kunna känna tillit till dem och därmed 

våga berätta om sina problem (Dina & Pajalic, 2014). Detta beskriver även 

Larsson et al. (2014) i sin studie, samt vikten av att skolsköterskorna visade sig 

intresserade, var tillgängliga, samt öppna och närvarande för att få eleverna att 

känna tillit och därmed våga berätta om sina problem. Skolsköterskorna 

försökte skapa positiva möten genom att lyssna och vara uppmärksamma på 

varje enskild individs problem och behov. Detta beskrivs även i Pryjmachuk, 

Graham, Haddad och Tylees (2011) studie, samt att skolsköterskorna i samtalen 

uppmuntrade eleverna, fick dem att känna sig hörda, bli tagna på allvar och 

tillåtas en grad av kontroll. Skolsköterskornas förmåga att lyssna och 

kommunicera, samt personliga egenskaper var viktiga för att kunna hjälpa 

eleverna med psykiska hälsoproblem.  
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Identifiering genom symtom  

En tredjedel av eleverna som besökte skolsköterskorna hade psykiska 

hälsoproblem som det huvudsakliga besväret (Stephan & Connors, 2013). 

Eleverna sökte dock ofta först spontant för bedömning av små besvär för att 

lära känna skolsköterskorna (Dina & Pajalic, 2014). Under samtalen med 

eleverna tolkade skolsköterskorna orden som sades genom att uppmärksamma 

tonfall och kroppsspråk för att hitta eventuella underliggande budskap i 

symtomen (Larsson et al., 2014). De psykiska hälsoproblemen kunde yttra sig 

som oro, ångest och koncentrationssvårigheter (Clausson et al., 2008; Stephan & 

Connors, 2013). Andra exempel på psykiska hälsoproblem var nervositet och 

depression (Dina & Pajalic, 2014). Membride et al. (2015) menar att stress och 

oro kan leda till panikattacker och självskadebeteende såsom anorexia eller att 

fysiskt skada sig själv. Pryjmachuk et al. (2011) beskriver att psykiska 

hälsoproblem även kunde yttra sig genom fysiska symtom, såsom huvudvärk, 

ont i magen och trötthet. 

 

Stöd som ges  

 

Samtalsstöd  

Skolsköterskorna gav stöd till eleverna med individuell rådgivning, 

motiverande samtal, samt familjerådgivning (Dina & Pajalic, 2014). Under 

samtalen med eleverna framkom det ofta att det fanns bidragande orsaker till 

att de hade psykiska hälsoproblem, såsom sociala problem i elevens miljö 

(Membride et al., 2015).  

 

Skolsköterskorna försökte i samtalen stärka elevernas självförtroende, samt 

stödja och motivera dem att ta tag i sina problem (Dina & Pajalic, 2014; Larsson 

et al., 2014). Det var viktigt att skolsköterskorna respekterade och genom samtal 

gav stöd till eleverna att hitta lösningar till deras psykiska hälsoproblem, vilket 

kunde leda till att skolsköterskorna tog mer ansvar än vad deras arbete normalt 
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krävde. Skolsköterskorna gav eleverna stöd i samtal till att sortera sina tankar, 

känslor och mål genom att fånga upp nyanser i samtalen. De gjorde eleverna 

medvetna om vad som påverkade deras välbefinnande. Skolsköterskorna 

samtalade med eleverna om deras självbilder och de diskuterade ideal. 

Skolsköterskorna fick därmed eleverna att känna att det fanns skillnader och 

likheter hos alla individer och att just de dög som de var (Larsson et al., 2014). 

Detta menar även O´Kane, Barkway och Muir-Cochrane (2012), samt att vissa 

elever bara behövde ett verbalt lugnande att de dög som de var, vilket bidrog 

till att eleverna kunde uppleva en känsla av lättnad och ökat självförtroende. 

Kim et al. (2015) beskriver att det var viktigt att skolsköterskorna uppmuntrade 

eleverna så att de kunde hantera sina problem genom att sätta upp delmål, för 

att lättare hitta en lösning på problemen.    

 

Involvera familjen 

Att involvera familjerna när elever hade psykiska hälsoproblem ansåg 

skolsköterskorna var en viktig del i att stödja eleverna (Dina & Pajalic, 2014; 

Membride et al., 2015). Skolsköterskor ansåg att det kunde var värdefullt att 

samla familjemedlemmar för att öppet prata om problemen på ett djupare plan, 

vilket kunde starta en terapeutisk process. Under familjesamtalen fick varje 

familjemedlem möjlighet att uttrycka sina känslor och reaktioner kring elevens 

problem. Familjen är ett system som är beroende av varandra, varför det var 

viktigt att samla hela familjen för att alla familjemedlemmars syn på barnets 

psykiska hälsoproblem skulle belysas. Skolsköterskorna pendlade mellan att ta 

på sig en expertroll och att uppmuntra familjerna till att själva vara experter och 

hitta egna lösningar och sätt att hantera situationen på. Efter familjesamtalen 

upplevde skolsköterskorna att eleverna mer sällan kom till dem då eleverna 

mådde psykiskt bättre (Clausson & Berg, 2008). Det var viktigt att samarbetet 

med föräldrarna fungerade då sekretessen mellan skolsköterskorna och övrig 

skolpersonal annars kunde skapa problem (Dina & Pajalic, 2014). 
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Skolsköterskorna kände att det var svårt när föräldrarna inte visade förståelse 

eller när det fanns motstånd kring involvering i den psykiska hälsan. 

Skolsköterskorna kunde också uppleva det svårt att ringa hem till föräldrarna 

och förklara att deras barn inte mådde bra (Dina & Pajalic, 2014; Kim et al., 

2015).  

 

Samarbete med övrig personal i skolan 

Skolsköterskorna strävade efter ett bra samarbete och förmedlade mellan elev 

och lärare, klasskamrater, föräldrar och övrig hälso- och sjukvårdspersonal 

(Larsson et al., 2014). Skolsköterskorna ingick i elevhälsoteamet som förutom 

skolsköterskan bestod av kurator, rektor, speciallärare, socialpedagog, 

psykolog, lärare och ibland även logoped. Elevhälsoteamet diskuterade elever 

med olika problem, hantering, uppföljning, samt stöd till eleven och dennes 

familj (Dina & Pajalic, 2014). Kim et al. (2015) menar att det är betydelsefullt att 

samarbetet mellan de olika professionerna i skolan fungerade, vilket även 

Pryjmachuk et al. (2011) beskriver, samt att även de individuella relationerna 

mellan skolsköterskorna och de övriga professionerna kunde påverka 

samarbetet.  

 

Skolsköterskorna samarbetade med kuratorerna i skolan och de upplevde 

samarbetet som givande då de förstod varandra bra och arbetade mot samma 

mål (Dina & Pajalic, 2014). Ibland kände eleverna att det var lättare att prata 

med skolsköterskorna om sina problem än att träffa kuratorn (Hansson et al., 

2012). När elever inte ville motta hjälp från andra professioner upplevde 

skolsköterskorna ett ökat ansvar för elevens situation (Larsson et al., 2014).  

 

Annan vårdnivå 

När skolsköterskorna mötte elever med psykiska hälsoproblem identifierade de 

först elevernas psykiska hälsoproblem, därefter samtalade skolsköterskorna 
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med eleverna om deras problem. Om elevens behov inte låg inom deras 

kompetensområde, remitterades de vidare (Kim et al., 2015; Membride et al., 

2015).  

 

Hinder för identifiering och stöd 

 

Tidsbrist och hög arbetsbelastning 

Skolsköterskorna upplevde att tidsbrist och hög arbetsbelastning påverkade 

deras möjligheter att identifiera och ge stöd till eleverna (Dina & Pajalic, 2014; 

Membride et al., 2015; O´Kane et al., 2012; Pryjmachuk et al., 2011). 

Skolsköterskorna upplevde att antalet elever med psykiska hälsoproblem 

ökade. De kände också att de skulle behöva lägga mer tid på det psykiska 

hälsoarbetet än vad de gjorde (Membride et al., 2015). Kim et al. (2015) menar 

att det inte fanns tillräckligt med tid till att grundligt sätta sig in i elevens 

problem, de blev avbrutna under samtal, vilket även var ett hinder vid 

remittering av eleverna.  

 

Bristande förståelse  

Dina och Pajalic (2014) menar att samarbete mellan olika professioner i skolan 

gjorde att problemen kunde ses från olika vinklar och därmed kunde de hjälpa 

eleverna på ett bättre sätt. Detta motsägs av Membride et al. (2015); Pryjmachuk 

et al. (2011) som menar att skolsköterskorna upplevde att andra professioner 

inom skolan inte riktigt förstod deras roll och vad de utförde i sitt arbete. 

Pryjmachuk et al. (2011) beskriver att skolsköterskor upplevde även att det 

kunde uppstå problem när lärarna var oroliga för elever, eftersom sekretessen 

gjorde att skolsköterskorna inte kunde delge lärarna information om elevers 

psykiska hälsoproblem. Skolsköterskorna upplevde även en frustration när 

remisser till annan vårdnivå ibland utan förklaring skickades tillbaka och när 

remissmottagarna var dålig på att ge återkoppling. Det upplevdes även 
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frustrerande för skolsköterskorna när remiss var skriven och väntetiderna var 

långa för eleverna.    

 

Brist på utbildning  

Skolsköterskor upplevde att de inte fått tillräckligt med utbildning gällande 

identifiering och handläggning av psykiska hälsoproblem (Haddad, Butler & 

Tylee, 2010; Kim et al., 2015; Membride et al., 2015; O´Kane et al., 2012; 

Pryjmachuk et al., 2011; Stephan & Connors, 2013). O´Kane et al. (2012) menar 

att skolsköterskorna behövde praktiska verktyg vid stöd till elever, snarare än 

fördjupad kunskap kring specifika psykiska hälsoproblem.  

 

Brist på utbildning medförde att skolsköterskor kände bristande 

självförtroende. Skolsköterskor upplevde att de inte hade kunskap i bemötande 

av elever med psykiska hälsoproblem och därför blev de osäkra i mötena 

(Pryjmachuk et al., 2011). Skolsköterskorna betonande ändå att de var 

medvetna om sina begränsningar när det gällde det psykiska hälsoarbetet 

(Membride et al., 2015). Vid samtal med elever med psykiska hälsoproblem 

kände skolsköterskorna en rädsla för att situationen skulle kunna bli 

okontrollerbar för dem. Skolsköterskorna upplevde att de var rädda för att 

uttrycka sig eller handla på ett sätt som skulle kunna utlösa ett oönskat 

beteende hos eleverna (Membride et al., 2015; O´Kane et al., 2012; Pryjmachuk 

et al., 2011). 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien genomfördes med en integrativ design, där både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar inkluderades. Valet av design baserades på att det 

fanns begränsat med forskning kring studiens syfte och på grund av detta 
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inkluderades samtliga artiklar med god kvalitet och som besvarade studiens 

syfte. En fördel med integrativ design är att metoden speglar problematiken 

utifrån flera olika perspektiv och det kan ge en större förståelse. Sökning har 

genomförts i tre databaser för att möjliggöra att samtliga för studiens syfte 

relevanta artiklar skulle hittas. En mängd olika sökkombinationer, med 

Meshtermer, Cinahl-headings, Thesaurus och fritextsökningar användes för att 

ringa in problemområdet. När sökning enbart ledde till dubbletter, samt 

irrelevanta artiklar kunde möjligtvis all publicerad forskning ha hittats. 

Samtliga artiklar i litteraturstudiens resultats referenslistor granskades för att 

hitta nya relevanta artiklar, men detta gav inte någon ytterligare artikel. 

Samtliga sökningar i Pubmed gav artiklar till urval ett, dessa träffar samt de 

sökningar i Cinahl och Psycinfo som gav träffar till urval ett presenteras i bilaga 

1. Sökningarna som gjordes i Pubmed gjordes även i Cinahl och Psycinfo.  

 

Valda delar av sökningen genomfördes med bibliotekarie, vilket möjliggjorde 

att sökstrategin blev mer utförlig. Polit och Beck (2012, s. 98) belyser att kontakt 

med till exempel bibliotekarie rekommenderas för att erhålla hjälp med 

sökstrategin vid en systematisk litteraturstudie.  

 

Ingen begränsning genomfördes gällande elevernas ålder eftersom 

skolsköterskorna ofta arbetar med elever i både grund- och gymnasieskola. 

Artiklar som belyste studenter på eftergymnasial nivå exkluderades i studien.  

Svagheter med studien var att forskningen kring ämnet var begränsad och 

därmed kunde få artiklar inkluderas i studien. De artiklar som presenterades i 

resultatet var alla från västvärlden, studier från resterande delar av världen 

besvarade inte syftet eller var av dålig kvalitet. Möjligtvis var det därför 

artiklarna visade relativt lika resultat. Artiklar med låg kvalitet exkluderades 

för att studien skulle hålla god kvalitet. De elva artiklarna som ingick i 
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resultatet har efter kvalitetsgranskning bearbetats och resultatet framställdes 

utan några egna värderingar från författarna.  

 

Polit och Beck (2012, s. 653) menar att val av datainsamlingsmetod kan påverka 

innehållet i resultatet. Litteraturstudiens författare har varit medveten om detta, 

hade en intervjustudie istället genomförts kunde möjligtvis resultatet sett 

annorlunda ut. Artiklarna i litteraturstudien har i stor utsträckning kommit 

fram till likvärdiga resultat, vilket kan ses som en styrka.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur skolsköterskor identifierar 

elevers psykiska hälsoproblem, hur stödet gavs, samt möjliga hinder i arbetet. 

Litteraturstudiens resultat visade att skolsköterskorna kunde identifiera 

elevernas psykiska hälsoproblem genom spontana besök, hälsosamtal, samt 

genom att lärare, föräldrar eller klasskamrater kontaktade skolsköterskorna. 

Skolsköterskorna kunde ge stöd till elever med psykiska hälsoproblem, genom 

att skapa en förtroendefull relation till eleverna, de gav samtalsstöd, gjorde 

föräldrar delaktiga, samarbetade med övrig skolpersonal, samt vid behov 

remitterade de elever vidare. Hinder vid identifiering och stöd till elever med 

psykiska hälsoproblem var tidsbrist, för hög arbetsbelastning, bristande 

förståelse för deras roll från övrig skolpersonal, samt brist på utbildning 

gällande identifiering och stöd till elever med psykiska hälsoproblem.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att elever med psykiska hälsoproblem 

kunde kontakta skolsköterskorna själva. Skolpersonal, föräldrar och 

klasskamrater kunde också vända sig till skolsköterskorna när de såg att en elev 

inte mådde bra. Detta beskriver även Cooke och James (2009) som i sin studie 

dock enbart fokuserade på elever med självskadebeteende. De såg att det var 

vanligare att skolpersonal och klasskamrater vände sig till skolsköterskorna än 
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att eleverna själva kom med sina problem. Litteraturstudiens resultat visade att 

sekretessen kunde ställa till problem mot lärare, föräldrar och kamrater som var 

oroliga och ville veta varför eleven mådde dåligt, att inte få svar av 

skolsköterskorna kunde möjligtvis skapa en frustration hos de som sökte hjälp 

åt någon annan.  

 

Enligt Martinsens omsorgsteori innefattar omsorg en mellanmänsklig relation 

mellan två människor där den som utövar omsorg inte väntar sig att få något i 

gengäld. Relationen är knuten till konkreta situationer och omsorgen bygger på 

att moraliskt ta ansvar om de svaga (Kirkevold, 2000, s. 198-199). Denna 

omvårdnadsteori lämpar sig väl vid skolsköterskornas stöd till elever med 

psykiska hälsoproblem, som är i ett känsligt och utsätt läge. Vidare beskrivs 

Martinsens omsorgsteori att sjuksköterskan ska tolka och handla professionellt 

och moraliskt korrekt med öppenhet och intresse för den andres liv. 

Sjuksköterskan ska även ge omsorg på ett sätt som gagnar patienten (Kirkevold, 

2000, s. 205-206). Med stöd av Martinsens teori bör skolsköterskan under 

samtalen med eleverna förutsättningslöst sätta sig in i elevens situation för att 

professionellt kunna ge omsorg på bästa sätt. Genom att skapa tillit kan 

eleverna känna förtroende för skolsköterskorna och våga berätta om sina 

problem. Möjligtvis skulle litteraturstudien kunnat kopplas till annan 

omvårdnadsteoretiker då Martinsens omvårdnadsteori har fokus på 

livsvärldsperspektivet. En annan teoretiker skulle möjligtvis kunna belysa 

skolsköterskans roll på ett annorlunda sätt. Hela skolsköterskans kompetens 

skulle med annan omvårdnadsteoretiker synliggöras och inte enbart omsorgen 

om de svaga.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att det var viktigt att skolsköterskorna byggde 

en ömsesidig och förtroendefull relation till eleverna och att de var öppna och 

närvarande, fick eleverna att känna tillit, känna sig hörda och bli tagna på 
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allvar. Detta resultat bekräftas också i en norsk studie där rådgivning till elever 

med psykiska hälsoproblem studerades och där framkom det att det viktigaste 

vid rådgivningen var att skolsköterskorna verkligen tog sig tid att lyssna på 

elevens berättelse och att de fick eleverna att känna sig delaktiga och 

engagerade i att lösa sina problem (Langaard & Toverud, 2010). Detta resultat 

bekräftas också i Summach (2011) studie där det även framkom att 

skolsköterskorna ökade elevernas tillit genom att vara välkomnande och lugna. 

Vetskapen om att skolsköterskorna har sekretess gjorde att elever hade lättare 

att delge skolsköterskorna sina problem.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att det var viktigt att skolsköterskorna byggde 

en ömsesidig och förtroendefull relation till eleverna, för att de skulle kunna 

känna tillit till dem och därmed våga berätta om sina problem. Detta är extra 

viktigt för skolsköterskor att tänka på när de samtalar med en manlig elev, som 

kan ha svårt att sätta ord på sina känslor, eller välja att inte berätta om sina 

problem. Socialstyrelsen (2010; 2012) beskriver i två rapporter könsfördelningen 

vid psykiska hälsoproblem hos elever på två olika sätt. Socialstyrelsen (2012) 

beskriver att flickor har en sämre psykisk och psykosomatisk hälsa än pojkar 

både i Sverige och de flesta andra länder i västvärlden. Socialstyrelsen (2010) 

beskrev att pojkar har psykiska hälsoproblem i samma utsträckning som 

flickor, men eftersom pojkar har svårare att uttrycka ina känslor upplevs det 

som att flickor mår psykiskt sämre. Socialstyrelsen (2012) beskriver att elever 

uttrycker sina psykiska hälsoproblem på olika sätt, pojkar är mer utåtagerande 

och flickor är mer inåtvända. Litteraturstudiens författare menar att det även 

kan se olika ut hur elever uttrycker sina psykiska hälsoproblem beroende på 

vilken ålder eleverna har. Det är viktigt att skolsköterskorna uppmärksammar 

dessa skillnader och anpassar sitt stöd efter eleverna. Skolsköterskorna arbetar 

inom olika socioekonomiska områden, vilket påverkar elevers psykiska hälsa 

och innebär att elever med samma psykiska hälsoproblem uppfattas olika av 
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skolsköterskorna inom de olika områdena. Möjligtvis skulle litteraturstudiens 

resultat sett annorlunda ut om alla artiklar utgått från likvärdiga 

socioekonomiska områden.  

 

I litteraturstudiens resultat kunde skillnader ses på vilka typer av hinder 

skolsköterskorna upplevde beroende på vilket land studierna var gjorda. I 

Storbritannien belystes bristande förståelse för skolsköterskans roll, samt att 

remisser till annan vårdnivå ibland skickades tillbaka. Samtliga länder, även de 

svenska belystes problem med hög arbetsbelastning, tidsbrist, samt behov av 

mer utbildning. Litteraturstudiens resultat visade att skolsköterskorna 

upplevde att de inte fått tillräckligt med utbildning gällande identifiering och 

handläggning av psykiska hälsoproblem. Detta resultat bekräftas också i en 

studie som genomförts i Norge där det framkom att skolsköterskorna inte har 

erhållit adekvat utbildning för att hantera psykiska hälsoproblem hos elever 

(Wessel-Andersson & Osborg-Ose, 2007; Wilson et al. 2007). Reuterswärd och 

Lagerström (2009) menar att skolsköterskor med kortare erfarenhet kände att de 

hade en brist gällande hantering av elevernas problem. För att höja sin 

kompetens utbytte skolsköterskor erfarenheter med mer erfarna kollegor, de 

läste forskningsartiklar och arbetade enligt bästa förmåga utifrån sina 

kunskaper. Detta belyser Martinsen i sin omsorgsteori. Kunskap om omsorg 

lärs genom praktisk erfarenhet, gärna med stöd av någon erfaren kollega 

(Kirkevold, 2000, s. 207). Behov av mer utbildning generellt kan möjligtvis 

ifrågasättas. Samarbete mellan kollegor när kunskapen inte är tillräcklig hos 

skolsköterskorna skulle möjligtvis vara en bättre lösning. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att skolsköterskorna upplevde att tidsbrist 

och för hög arbetsbelastning påverkade deras möjligheter att identifiera 

psykiska hälsoproblem och ge stöd till eleverna. Det fanns inte tillräckligt med 

tid att sätta sig in i elevernas problem, samt de blev avbrutna under samtal. 
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Detta resultat bekräftas också av Wilson et al. (2007) där skolsköterskorna 

berättade att tidsbrist och hög arbetsbelastning var ett av hindren när de kom 

till stödet av elever med psykiska hälsoproblem.  

 

Elever upplever att det generellt är svårt att få kontakt med skolsköterskorna 

när de kände ett behov, då skolsköterskorna ofta var upptagna. Eleverna 

önskade att det fanns fler skolsköterskor så alla skolor hade en egen 

skolsköterska (Johansson & Ehnfors, 2006). Möjligtvis kan en ökad bemanning 

göra skolsköterskorna oftare är tillgängliga när elever har behov av stöd. 

Regeringen (2015) har i en budgetproposition för 2016 föreslagit en ökad 

bemanning i den sociala barn- och ungdomsvården.  I förslaget vill de satsa på 

arbetet med den ökade psykiska ohälsan hos barn och ungdomar, vilket är ett 

led i att långsiktigt förebygga sjukfrånvaron. En sådan satsning skulle även 

kunna leda till att färre unga vuxna kommer må psykiskt dåligt, då de fått hjälp 

redan tidigare i livet. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att skolsköterskor upplevde att övrig 

skolpersonal inte förstod deras arbetsuppgifter och detta kunde utgöra ett 

hinder i samarbetet kring elever. Detta bekräftas också i en studie av 

Reuterswärd och Lagerström (2009) där det även framkom att vissa 

skolsköterskor upplevde att deras arbete var ganska ensamt, medan andra hade 

ett välfungerande nätverk med stöd i sitt arbete. Stöd från rektorn var viktigt 

för alla skolsköterskorna, men alla hade inte det stödet på grund av brist på 

förståelse för sitt arbete hos rektorn.  

 

Möjligtvis skulle information till övriga professioner inom skolan medföra en 

ökad förståelse för skolsköterskans roll. Detta kunde möjligtvis även resultera i 

bättre stöd från rektorn. 
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Slutsats 

Skolsköterskor identifierade elever med psykiska hälsoproblem genom  

spontana besök, hälsosamtal, samt genom att lärare, föräldrar eller 

klasskamrater kontaktade skolsköterskorna. Skolsköterskor kunde ge stöd till 

elever med psykiska hälsoproblem genom att skapa en förtroendefull relation 

till eleverna och få dem att känna tillit till att vilja berätta och därefter ge 

samtalsstöd. Skolsköterskor kunde göra föräldrarna delaktiga, samarbeta med 

övrig skolpersonal, samt vid behov remittera vidare till annan vårdnivå. Hinder 

i arbetet med elever som hade psykiska hälsoproblem var tidsbrist, för hög 

arbetsbelastning, bristande förståelse från övrig skolpersonal, samt brist på 

utbildning gällande identifiering och handläggning av psykiska hälsoproblem.  

 

Möjligtvis kan ökad bemanning, med stöd från erfarna skolsköterskor enligt 

Martinsens omvårdnadsteori ge skolsköterskorna en bättre möjlighet, både med 

tid och kunskap, att möta elever med psykiska hälsoproblem. Skolsköterskorna 

får en bättre tillgänglighet för elever att komma när de känner sig redo att 

berätta om sina problem. Skolsköterskorna får därmed mer tid för varje enskild 

elev och större möjlighet att hjälpa dem. Genom att genomföra Regeringens 

förslag på ökad bemanning inom sociala barn och ungdomsvården kan 

elevernas psykiska hälsoproblem bemötas i ett tidigare skede och därmed 

förhindra allvarligare psykisk ohälsa och svårigheter för individerna att 

etablera sig i samhället i vuxen ålder.  

 

Det finns begränsat med forskning i området kring elevers psykiska 

hälsoproblem. Mer forskning behövs både om vad skolsköterskor och övrig 

skolpersonal kan göra för att förbättra elevers psykiska hälsa då ökningen av 

psykiska hälsoproblem sker i samtliga socioekonomiska grupper. Vidare 

forskning behövs både i Sverige och framför allt i andra delar av världen än den 

västerländska för att tydligare kunna belysa likheter och eventuella skillnader, 
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både på skolsköterskornas arbetssätt och elevers psykiska hälsoproblem, 

genom kunskap och forskning kan skolsköterskor lära av varandra utanför 

länders gränser. 
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internationella eleverna och 

deras individuella 

hälsobehov? 
 

Kvalitativ metod.  

Deskriptiv design 
Individuella intervjuer med 

semistrukturerade frågor 

 

Innehållsanalys Tio skolsköterskor som 

arbetade på internationella 
skolor som var mellan 33-

55 år. 

Skolsköterskeerfarenhet 
mellan 2-12 år 

Elever kunde själva 

kontakta skolsköterskorna. 
Några elever kom ofta till 

skolsköterskorna spontant 

för bekräftelse och 
uppmuntran. Ibland kände 

eleverna att det var lättare 

att prata med 
skolsköterskan än kuratorn.  

 

Hög 

Kim et al. 

2015 
USA 

Att undersöka 

möjligheterna, 
accepterbarheten och den 

preliminära effekten av ett 

engagemangprotokoll (EP) 
som skapats för att öka 

skolsköterskornas 

utnyttjande av 
evidensbaserad 

engagemangsmetoder när 

de hänvisar elever till 
psykiska hälsotjänster 

 

Mixad metod. 

Frågeformulär och intervju 
i fokusgrupper. 

T-test och chi-square-test 

Tematisk analys 

Sex skolsköterskor, fem 

kvinnor och en man. 
Skolsköterskeerfarenhet på 

i genomsnitt tretton år  

Det var viktigt att 

skolsköterskorna 
uppmuntrade eleverna och 

hjälpte dem att sätta upp 

delmål. Det var även viktigt 
att samarbetet mellan 

professionerna i skolan 

fungerade. Det var svårt för 
skolsköterskorna när 

föräldrarna inte visade 

förståelse. Skolsköterskorna 
upplevde tidsbrist vid 

hantering av elever med 

psykiska hälsoproblem.  

Medel 

Larsson, Björk, Ekebergh 

& Johansson Sundler 

2014 
Sverige 

Att belysa 

skolsköterskornas 

upplevelser vid främjande 
av hälsa och välbefinnande 

hos tjejer i tonåren 

Kvalitativ metod.  

Intervju individuellt och 

gruppintervju. 
Deskriptiv design. 

Fenomenologisk analys Sjutton skolsköterskor. Alla 

var kvinnor mellan 44 och 

63 år. 
Skolsköterskeerfarenhet 

mellan 2-33 år 

Skolsköterskorna strävade 

efter att bygga en ömsesidig 

och förtroendefull relation 
till eleverna. 

Skolsköterskorna samtalade 

med eleverna om deras 
självbild och bekräftade att 

de dög som de var. Några 

elever kom återkommande 

Hög 



 

 
 

till skolsköterskorna och 

det tolkade 
skolsköterskorna som att de 

ville kontrollera att de 

kunde lita på henne. 
Skolsköterskorna strävade 

efter ett bra samerbete 

mellan elev och lärare, 
klasskamrater, föräldrar och 

övrig hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Membride, McFadyen & 

Atkinson 

2015 
Storbritannien 

Att skapa en förståelse för 

vidden av de psykiska 

hälsoproblem som 
skolsköterskor stötte på i 

sitt dagliga arbete och en 

förklaring kring vilken 
utbildning och huruvida de 

erhållit tillräckligt med 

utbildning och stöd för att 
klara av att hantera detta 

problem 

Kvalitativ metod. 

Deskriptiv design 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Innehållsanalys Sexton skolsköterskor. 

Skolsköterskeerfarenhet 

mellan 1-20 år 

Skolsköterskorna kunde 

identifiera elevernas hälsa 

genom att elever själv 
kontaktade 

skolsköterskorna eller 

genom att föräldrar och 
lärare kontaktade dem. 

Dålig skolmiljö, skilsmässa 

hos föräldrarna, stress och 
föräldrar som själva mådde 

psykiskt dåligt var en 

bidragande orsak till 
elevers psykiska 

hälsoproblem. Tidsbrist och 

hög arbetsbelastning 
påverkades deras 

möjligheter att identifiera 

och ge stöd till eleverna.    
 

Medel 

O´Kane, Barkway & Muir-

Cochrane 
2012 

Australien 

Att undersöka förståelse för 

psykisk hälsokonsultation 
och dess användning från 

perspektiv av 

primärvårdens arbete med 
barn och unga individer 

som upplever psykiska 

hälsoproblem 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk design 
Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk analys Sex skolsköterskor Skolsköterskorna 

bekräftade att eleverna dög 
som de var. Tidsbrist och 

hög arbetsbelastning 

påverkade deras 
möjligheter att identifiera 

och ge stöd till eleverna.    

Skolsköterskorna upplevde 
att de inte fått tillräckligt 

med utbildning gällande 

identifiering och hantering 
av psykiska hälsoproblem. 

Medel 

Pryjmachuk, Graham, 

Haddad & Tylee 
2011 

Att undersöka 

skolsköterskans syn 
gällande psykiska 

Kvalitativ metod.  

Fokusgrupper 

Tematisk analys 33 skolsköterskor  Psykiska hälsoproblem 

kunde visa sig genom 
fysiska symtom, såsom 

Medel 



 

 
 

Storbritannien hälsoproblem hos elever 

och deras möjlighet att 
engagera sig i de psykiska 

hälsoproblemen hos denna 

grupp 

huvudvärk, ont i magen och 

trötthet. Skolsköterskan 
upplevde en frustration när 

remisser skickades tillbaka 

utan förklaring, dålig 
återkoppling och långa 

väntetider. Tidsbrist och 

hög arbetsbelastning 
påverkade deras 

möjligheter att identifiera 

och ge stöd till eleverna.   

Skolsköterskorna upplevde 

att de inte fått tillräckligt 
med utbildning för 

identifiering och 

handläggning av psykiska 
hälsoproblem.  

 

Stephan & Connors 

2013 
USA 

Att bedöma förekomst av 

och typ av hälsoproblem 
hos studenter som 

skolsköterskan möter, samt 

skolsköterskornas tidigare 
utbildning, förväntade 

kompetens och hur 

bekväma de känner sig med 
att hantera dessa problem 

 

Kvantiativ metod. 

Enkäter 

Deskriptiv analys. 

T-test 

78 skolsköterskor som 

deltog i en årlig konferens 
för skolsköterskor 

En tredjedel av eleverna 

som besökte 
skolsköterskorna hade 

psykiska hälsoproblem som 

det huvudsakliga besväret. 
Skolsköterskorna upplevde 

att de inte fått tillräckligt 

med utbildning gällande 
identifiering och 

handläggning av psykiska 

hälsoproblem.  
 

Medel 

 

 

 

 


