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Sammanfattning 

Antalet elever med psykisk ohälsa har ökat. En tredjedel av skolsköterskors arbetstid 

ägnas åt elever med symtom på psykisk ohälsa. Syftet med studien var att belysa 

skolsköterskors erfarenheter i mötet med elever i årskurs fyra till nio som visar 

symtom på psykisk ohälsa. Metoden var en integrativ litteraturstudie för att kunna 

förstå och förklara ett fenomen. Skolsköterskors erfarenheter i mötet med elever var 

att de förvaltade ett förtroende, att inte räcka till och att kunna göra skillnad. Studien 

visade att skolsköterskor upplevde en rädsla för att inte räcka till för elever med 

psykisk ohälsa. Detta kunde bero på en bristande kunskap i att hantera dessa elever 

och det fanns en rädsla av att inte nå de elever som verkligen behövde hjälp. 

Skolsköterskor kunde känna en otillräcklighet i att hjälpa eleverna att själva förstå och 

hantera sin situation. Mer forskning behövs för att undersöka hur skolmiljön kan 

förändras för att minska risken för psykisk ohälsa. Fler kvalitativa studier behövs som 

belyser skolsköterskors men även elevers upplevelser av psykisk ohälsa i skolmiljön.  
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Abstract 

Pupils with mental illness have been increasing. One third of the school nurse's 

workload is due to pupils with mental illness. The purpose of this study was to 

examine the school nurse's experience when they attend to pupils in grade four to nine 

with symptoms of mental illness. The method was an integrative literature review to 

be able to understand and explain a  phenomenon. Meeting with pupils the school 

nurses experienced to administer a trust, limited resources and making a difference. 

This study shows the school nurse's fear of not being able to help pupils suffering 

from mental illness. They felt a lack of knowledge in handling these pupils and they 

feared not to be able to help the one's who needed help the most. School nurse's could 

feel shortage in learning the pupils to understand and handle their own situation. 

Further research is essential to explore if the school environment can influence pupils 

mental illness. To highlight the school nurse's and the pupils experience's of mental 

illness in school more qualitative studies is essential.  
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Inledning   

Psykisk ohälsa har under de senaste 30 åren ökat hos elever i Sverige. Psykisk ohälsa 

hos elever kan visa sig i symtom som sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation, 

nervositet, huvudvärk, magont, ryggont och yrsel (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Skolsköterskors arbete kännetecknas av ett elevcentrerat fokus som gör den dagliga 

kontakten med elever speciellt meningsfull. De ges möjlighet att lära känna elever 

som individer och får följa deras process genom skolgången. De nyblivna 

skolsköterskornas förväntningar på jobbet stämmer inte alltid överens med de behov 

som de ställs inför i arbetet. Skolsköterskor skall förutom elevers behov även möta 

föräldrar och övrig skolpersonals behov (Smith & Firmin, 2009). Skolsköterskor är de 

enda i den svenska grundskolan som skall utgå från hälsoperspektivet och de har även 

möjlighet att möta elever i deras vardag. En tredjedel av skolsköterskornas arbetstid 

ägnas åt elever med symtom på psykisk ohälsa (Bohnenkamp, Stephan & Bobo, 

2015).   

Enligt Förenta Nationerna (FN, 2014) kan psykisk ohälsa ses som ett av de största 

hoten mot folkhälsan och under de senaste åren har speciellt ökningen av den 

psykiska ohälsan bland elever uppmärksammats. Risken kan anses vara störst då 

elever ska etablera sig i vuxenvärlden (FN, 2014). För att tidigt kunna identifiera och 

därmed minska den psykiska ohälsan hos elever i årskurs fyra till nio behövs kunskap 

om vilka erfarenheter skolsköterskor har av mötet med dessa elever. 

Bakgrund  

Psykisk ohälsa  

Innebörden av psykisk ohälsa är enligt Puolakka, Kikkala, Haapsalo-Peso och 

Paavilainen (2011)  inte klart definierat. Den psykiska ohälsan visar sig både 

kroppsligt och beteendemässigt. De psykosomatiska symtomen kan visa sig som 

huvudvärk, ont i magen, trötthet, yrsel, hjärtklappning och sömnproblem. De 

beteendemässiga symtomen kan ge sig uttryck i glömska, koncentrationssvårigheter, 

svårt att prioritera, orkeslöshet, svårigheter att organisera vardagen och aggressivitet 

(Strömbäck, Wiklund, Salander Renberg &  Malmgren-Olsson, 2015). Elever i 

årskurs sju till nio har mer koncentrationssvårigheter och mer psykosomatiska 

symtom än elever i årskurs fyra till sex. I årskurs sju till nio är oro, depression och 

koncentrationsproblem vanligare hos flickor medan magont är vanligare hos pojkar. 

Sömnproblem är ett stort och vanligt problem bland både flickor och pojkar i årskurs 

fyra till nio (Svedberg, Eriksson & Boman, 2013).  
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Elevers reaktioner på psykisk ohälsa varierar, en del reagerar med att dra sig undan 

medan andra blir utåtagerande. Problem med  psykisk ohälsa ökar och problemen kan 

handla om att bli mobbad eller att mobbas, dåligt självförtroende och depressioner 

men även skolfrånvaro kan förekomma (Puolakka et al., 2011). Psykisk ohälsa kan 

leda till sämre självkänsla, negativ kroppsuppfattning och svårigheter med att lyssna 

till kroppens signaler (Strömbäck et al., 2015). 

Forskning visar att skolmiljön så som krav i form av läxor och betyg är en faktor som  

påverkar den psykiska ohälsan hos elever i årskurs fyra till nio (Lemma, Borraccino, 

Berchialla, Dalmasso, Charrier, Vieno, Lazzeri & Cavallo, 2015). Den psykiska 

ohälsan hos elever påverkas också av krav på sig själva och hemifrån vilket kan ge en 

känsla av att de aldrig känner sig riktigt lediga och kan få tid för återhämtning. Elever 

kan också ha svårt att kombinera skolarbetet med fritidsaktiviteter. Även relationer 

och krav från skolkamrater kan ge upphov till psykisk ohälsa (Östberg, Almquist, 

Folkesson, Låftman, Modin & Lindfors, 2015). Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska 

elevernas utveckling mot utbildningens mål stödjas. Detta ska ske genom en 

hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa. Elevhälsan ska innefatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För att detta ska kunna 

möjliggöras ska skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator finnas tillgängliga. Alla 

elever ska erbjudas minst tre hälsobesök med hälsosamtal från årskurs ett till årskurs 

nio (Skollagen, SFS 2010:800). Hälsosamtalet ska utgå från barnets starka och svaga 

sidor och ha en hälsofrämjande och stödjande inriktning (Robins, Pfeiffer, Maier, 

LaDrig & Berg-Smith, 2012).   

Skolsköterskors arbete 

Enligt Holmström, Häggström och Kristiansen (2015) beskrivs skolsköterskors arbete 

som hälsofrämjande och förebyggande. Skolsköterskors hälsofrämjande arbete 

beskrivs som proaktivt vilket innebär att de har möjlighet att hjälpa elever innan 

problem eller bekymmer uppstår. Därmed ges eleverna hjälp till självhjälp och kan på 

så sätt öka tron på sin egen förmåga. Målet med det förebyggande arbetet är att 

optimera förutsättningar för hälsa. Skolsköterskor kan också agera på och ge stöd till 

sådant som redan blivit ett problem och som innebär svårigheter för elever 

(Holmström et al., 2015). Skolsköterskor ska stärka elevers förmåga att se samband 

mellan upplevda problem och sin egen livssituation (Robins et al., 2012). 

Skolsköterskor kan arbeta på mer än en skola och ansvara för ett stort antal elever. 

Elever kan ha ett flertal olika åkommor och komplexa livssituationer. Detta i 

kombination med antalet elever kan göra det svårt för skolsköterskor att på ett 

tillfredsställande sätt hantera sin arbetssituation. Elever i årskurs fyra till nio söker 

återkommande skolsköterskan med till synes små åkommor, som kan betyda att de 

mår sämre än vad de ger uttryck för (Smith & Firmin, 2009).  
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En uppgift skolsköterskor har är att skapa en fristad för eleven i vilken de ges 

möjlighet att kunna prata om det som oroar dem (Smith & Firmin, 2009). 

Skolsköterskor har möjlighet att skapa en nära relation med elever. Därigenom ges de 

möjlighet att på ett tidigt stadium se förändringar såsom ett ändrat beteende, 

försämrade studieresultat eller en ökad frånvaro (Puskar & Bernado, 2007). Enligt 

Puolakka et al. (2011) är det viktigt att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos elever. 

Skolsköterskor kan då erbjuda samtal, rådgivning och hjälpa eleven att hitta verktyg 

för att hantera problemet. Dessutom har skolsköterskor möjlighet att kommunicera 

och samarbeta med elevens föräldrar och andra professioner (Puolakka et al., 2011). 

Teoretisk referensram 

Patricia Benner och Judith Wrubel omvårdnadsteori 

Enligt Benner och Wrubel är omsorg ett sätt att förhålla sig till omvärlden. Omsorgen 

i betydelsen av att bry sig om ger individen möjlighet att genom meningsfulla sätt 

klara av olika situationer vilket även kan skapa upplevelser av sårbarhet. En relation 

mellan människor som präglas av omsorg ger individen en möjlighet till att känna 

tillit. Individen får på så sätt resurser till att hjälpa andra, själv kunna ta emot hjälp 

och även uppleva att andra bryr sig om dem. Det sammanhang som omsorgen skapar 

är därmed kärnan i all omvårdnad. Individen kännetecknas av den verklighet de lever 

i och hur de förhåller sig till den på ett meningsfullt sätt. Genom att engagera sig i 

andra människor och företeelser involveras vi i vår omvärld (Brykczynski, 2014).  

Individen befinner sig alltid i en situation och utifrån sin bakgrundsförståelse och med 

den kunskap individen bär med sig uppfattar och engagerar sig individen direkt i varje 

situation. Detta leder till att individen kan agera ohämmat och utan rädsla i 

situationen. Individen behöver inte stanna upp och analysera. Då individen hamnar i 

en situation som är ny och främmande räcker inte den tidigare bakgrundsförståelsen 

och självförståelsen till för att kunna agera ohämmat utan individen tvingas stanna 

upp och reflektera. För att kunna hjälpa eleven bör skolsköterskan vara aktivt 

närvarande för att kunna bilda sig en uppfattning om elevens upplevelse av 

situationen. Det finns inget givet sätt för skolsköterskan att hantera och bemästra en 

situation. Vad som är bäst i en given situation avgörs tillsammans med eleven 

(Brykczynski, 2014).  
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Problemformulering 

Elever söker återkommande skolsköterskor med till synes små åkommor, som kan 

betyda att de mår sämre än vad de ger uttryck för. Detta i kombination med ett stort 

antal elever, kan göra det svårt för skolsköterskor att på ett tillfredsställande sätt 

hantera sin arbetssituation. Den psykiska ohälsan hos elever i årskurs fyra till nio ökar 

i Sverige. För att kunna möta dessa elever i ett tidigt skede krävs insatser från 

skolsköterskor och för att kunna minska den psykiska ohälsan hos elever i årskurs 

fyra till nio är det av vikt att belysa skolsköterskors erfarenheter av mötet.   

Syfte 

Syftet var att belysa skolsköterskors erfarenheter av att möta elever i årskurs fyra till 

nio som visar symtom på psykisk ohälsa.  

Metod 

För att kunna förstå och förklara ett fenomen gjordes en integrativ litteraturstudie 

enligt Whittemore & Knafl (2005). Studien följer Whittemore & Knafls (2005) fem 

steg: problemidentifikation, litteratursökning, urval, dataanalys och resultat. 

Litteratursökning 

Insamling av data inleddes av en osystematisk informationssökning för att få en 

överblick av forskningsläget inom det valda området. Studiens första steg, 

problemidentifikationen, klargjordes och ett syfte formulerades (Whittemore & Knafl, 

2005). Den systematiska litteratursökningen genomfördes som ett andra steg för att 

inte få ett slumpmässigt resultat. Ämnesområden som stämde överens med syftet 

valdes ut för att finna aktuell forskning (Karlsson, 2012). Ämnesområdena 

hälsovetenskap, pedagogik/undervisning, psykologi, sociologi och vård och medicin 

valdes för att kunna besvara syftet. Inom de olika ämnesområdena fanns 35 databaser, 

av dessa bedömdes sex vara relevanta för att besvara syftet; Academic Search Elite, 

CINAHL, ERIC Medline, PsycInfo och PubMed. 

Sökord utifrån syftet valdes; school nurse, mental health, mental illness, experience, 

perspective och adolescent (Tabell 1). I Academic Search Elite och ERIC användes 

Subject Terms [DE] för sökordet School Nurse. I CINAHL användes Major Heading 

[MH] för sökordet School Nurse. I Medline användes sökordet School Nurse som 

frassökning. I PubMed användes Medical Subject Headings [MESH] för sökordet 

School Nurse. I PsycInfo användes Thesaurus [SU] för sökordet School Nurse. 

Fritextsökningar på School Nurse gjordes för att inte missa någon relevant artikel. 

Sökningar gjordes systematiskt, det vill säga på samma sätt och kombinationer, i alla 

de utvalda databaserna.  
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Trunkering (*) användes för att få med olika böjningsformer på sökorden experience, 

perspective och adolescent. Frassökning ("") gjordes på sökorden mental health och 

mental illness för att sökmotorn skulle söka på det sammansatta ordet. Sökorden 

kombinerades med den booleska termen AND för att begränsa sökningen.  

Urval  

Studiens tredje steg utgjordes av urvalet. Inklusionskriterier var skolsköterskor som 

ansvarar för elever mellan årskurs fyra till nio. Artiklarna skulle innehålla 

skolsköterskors erfarenheter av att möta psykisk ohälsa. Resultatartiklarna skulle vara 

etiskt godkända, vetenskapliga artiklar, skrivna på engelska och publicerade 2010-

2017 (Tabell 2). Exklusionskriterie var elever med diagnostiserad psykisk sjukdom. 

Sökningarna resulterade i 1667 träffar. Abstrakt på 90 artiklar lästes för att se om 

artiklarna svarade mot syftet, därefter valdes 27 artiklar ut som svarade mot syftet, 

dessa lästes i sin helhet, enskilt och diskuterades tillsammans. Av de 27 lästa 

artiklarna valdes tio ut till resultatet då de svarade mot studiens syfte. Av dessa var 

åtta kvalitativa och två kvantitativa (tabell 2). Artiklarna kvalitetsgranskades enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar vilka har olika utförande för 

kvantitativa respektive kvalitativa artiklar och har en poängskala från 0 - 48 poäng. 

Poängskalan räknas om till procent där 80-100% motsvarar Grad I, 70-79% motsvarar 

Grad II och 60-69% motsvarar Grad III. Grad I visar på hög vetenskaplig kvalitet och 

Grad III visar på låg vetenskaplig kvalitet. Resultatartiklarna bedömdes alla till Grad 

I.  

Dataanalys 

Dataanalysen innehåller fyra analyssteg vilka är datareducering, datasammanställning, 

datajämförelse och verifiering av slutsatser. För att i analysens första steg hitta det 

väsentliga i resultatet som svarade mot syftet lästes och diskuterades innehållet i 

resultatartiklarna. Data med snarlikt innehåll markerades och därmed reducerades 

data. I steg två kategoriserades och sammanställdes data. Det tredje steget innebar att 

jämföra likheter och olikheter för att hitta mönster i den sammanställda datan för  att 

sedan föra in  i olika kategorier. I det fjärde analyssteget verifierades och 

sammanställdes resultatet.  

  

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen ska forskarna vara insatta i och ha kunskap inom det 

valda områdets vetenskapliga litteratur. Vid forskning på människor ska tillstånd 

sökas hos en forskningsetisk kommitté. Forskning ska bedrivas så att deltagarna 

skyddas.  
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Forskare ska inhämta deltagarnas samtycke, de ska ha fått saklig information om 

studien och ska när som helst kunna avbryta deltagandet utan att det får några 

negativa konsekvenser för dem.  

Beroendeförhållande mellan forskare och deltagare måste beaktas. Forskningsmaterial 

som anses etiskt känsligt ska avidentifieras och förvaras så att ingen utomstående kan 

komma åt uppgifterna. Insamlat material får endast användas till det avsedda 

ändamålet. Alla forskare är skyldiga att offentliggöra resultatet (World Medical 

Association [WMA], Declaration of Helsinki 2013). Studiens alla resultatartiklar var 

godkända av en etisk kommitté. Denna studies resultat skulle ändå kunna väcka 

tankar och känslor hos skolsköterskor då deras arbetssituation belyses. Studien kan 

även påverka elever och föräldrar då studien berör elevers psykiska ohälsa. Dock 

anses nyttan med studien vara större än de risker den skulle kunna innebära.  

  

Resultat  

Resultatet visar att skolsköterskors erfarenheter av att möta elever i årskurs fyra till 

nio med symtom på psykisk ohälsa är: Att förvalta ett förtroende, Att inte räcka till 

och Att kunna göra skillnad, se figur 1  

 

Figur 1. Teman. 

Att förvalta ett förtroende 

Skolsköterskor som profession var empatiska och delade elevernas vardag i skolan. 

För att få elevernas förtroende var det av vikt att de skapade en trygg atmosfär.  
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Elever kunde av olika anledningar till exempel vid mobbing visa tecken på psykisk 

ohälsa och skolsköterskor kunde märka att elever hade svårt att prata om det. Då var 

det viktigt att ha kontinuerlig kontakt så att eleverna gavs möjlighet att känna sig 

trygga, för att så småningom kunna öppna sig och våga prata. Skolsköterskor blev 

medvetna om att kanske vara den första person som eleverna vågade prata med om 

hur de kände sig (Larsson, Björk, Ekebergh & Sundler, 2014).   

För skolsköterskor var det viktigt att vara synlig och finnas till hands för eleverna 

under en längre tid för att bygga upp ett förtroende (Dina & Pajalic, 2014; Pigozi & 

Bartoli, 2016; Pryjmachuk, Graham, Haddad & Tylee, 2011; Sherwin, 2016; Spratt, 

Philip, Shucksmith, Kiger & Gair, 2010). Spratt et al. (2010) menade att det var 

lättare att söka skolsköterskor för hjälp om känsliga saker som psykisk ohälsa om ett 

förtroende hade byggts upp under en längre tid. Ett förtroende kunde i vissa fall ta 

lång tid att bygga upp och under den tid som förtroende byggs upp var det viktigt att 

kunna finnas till hands för eleverna när de behövde prata (Dina & Pajalic, 2014; 

Sherwin, 2016).  

Skolsköterskor upplevde sig vara en vuxen person i skolan som lyssnade på eleverna 

och genom detta fick de elevernas förtroende när de hade olika problem med psykisk 

ohälsa (Hansson, Clausson & Janlöv, 2012). 

Enligt Spratt et al. (2010) upplevdes tystnadsplikten vara en stor anledning till att 

eleverna vågade anförtro sig om sina bekymmer till skolsköterskor. Skolsköterskor 

kunde känna att de skapade en fristad, där eleverna vågade prata om vad som helst 

utan att denna information skulle föras vidare (Spratt et al., 2010). Enligt Pryjmachuk 

et al. (2011) fanns det en stigmatisering kring psykisk ohälsa. Vissa skolor förnekade 

att eleverna hade problem med psykisk ohälsa för att det skulle ge dem en lägre 

rankning bland skolor i området och därmed riskera att elever och föräldrar valde bort 

denna skola. Stigmatiseringen kring den psykiska ohälsan upplevde skolsköterskor 

kunde påverka elevers vilja att ta emot ytterligare hjälp, detta på grund av elevers 

rädsla för att bli klassade som konstiga (Pryjmachuk et al., 2011). Skolsköterskor 

upplevde att de fick hjälpa elever med psykisk ohälsa att hitta på andra anledningar 

till varför de besökte dem, eftersom dessa elever kunde vara rädda att de upplevdes 

som konstiga då de hade problem med psykisk ohälsa (Larsson et al., 2014). 

Att inte räcka till 

Skolsköterskor uttryckte en oro över elever med psykisk ohälsa på grund av en rädsla 

av att inte räcka till (Pryjmachuk et al., 2011; Sherwin, 2016). Det fanns en rädsla för 

att inte nå de elever som verkligen behövde hjälp (Rosvall & Nilsson, 2016). Oron bar 

skolsköterskorna ofta med sig hem och funderade över, de hade önskat mer stöd från 

skolorganisationen för att kunna hantera denna oro. Skolsköterskor kunde uppleva sig 

som om de var de enda som verkligen brydde sig om elever med psykisk ohälsa, 

därför tog de ofta på sig mer arbete än de egentligen klarade av (Sherwin, 2016). 
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I mötet med elever, för att få dem att själva förstå och kunna hantera sin situation, 

kunde skolsköterskor känna en rädsla att inte klara av att hjälpa eleverna (Larsson et 

al.,2014). 

I studier av Pryjmachuk et al. (2011), Spratt et al. (2010) och Stephan och Connors, 

(2013) upplevde skolsköterskor en känsla av att inte ha tillräckligt med kunskap för 

att möta elever med psykisk ohälsa. Det fanns en rädsla för att missa de elever som 

behövde mer hjälp än vad skolsköterskor kunde ge (Spratt et al., 2010). Enligt 

Haddad, Butler och Tylee (2010) upplevde nästan hälften av skolsköterskorna att de 

inte hade fått någon träning i att möta psykisk ohälsa. De önskade också ett bättre 

samarbete med övriga professioner på skolan som kom i kontakt med eleverna 

(Haddad et al., 2010). Skolsköterskor upplevde att elever som under terminen fick 

stöd blev lämnade utan stöd under loven, detta väckte en rädsla hos skolsköterskorna 

(Pryjmachuk et al., 2011). Skolsköterskor såg sin roll som holistisk vilket innebar att 

de hade större inblick och förståelse för elevens hela situation (Spratt et al., 2010). 

Skolsköterskor kunde känna sig maktlösa, frustrerade och ha en känsla av att inte 

räcka till i mötet med elever med psykisk ohälsa då känslan var att inte kunna göra 

några stora insatser. Det kunde handla om att skolsköterskorna kände att de inte fullt 

ut kunde förse barnen med redskap så att de skulle kunna möta framtiden och dess 

utmaningar (Dina & Pajalic, 2014). När skolsköterskor upplevde att det fanns behov 

av hjälp från andra professioner önskade inte alltid eleverna någon ytterligare hjälp än 

den skolsköterskor kunde ge. Detta skapade en känsla av otillräcklighet hos 

skolsköterskorna (Larsson et al., 2014).  

Att kunna göra skillnad  

Sherwin (2016) har visat att skolsköterskor kände tillfredställelse av att ha kunnat 

stödja elever så att de själva kunde hitta strategier för att  hantera psykisk ohälsa . 

Genom att ge en mobbad elev stöd upplevde skolsköterskor en känsla av att ha gjort 

skillnad (Sherwin, 2016). Skolsköterskorna upplevde att de var de enda vuxna i 

skolan som eleverna kunde prata med om svåra saker som påverkar dem (Spratt et al., 

2010). Genom att visa sig tillgänglig lyckades skolsköterskor få elever att ta mod till 

sig och komma och be om hjälp (Pigozi & Bartoli, 2016). Skolsköterskor upplevde att 

de hade möjlighet att hjälpa elever att få perspektiv på livet och genom detta kunde 

eleverna bli medvetna om hur de själva kunde påverka sin situation (Larsson et al., 

2014). 
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Whittemore och Knafls (2005) integrativ litteraturstudie visade sig vara en lämplig 

metod för att svara mot syftet. Metoden tillåter både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar vilket ökar urvalet av resultatartiklar. I den systematiska litteratursökningen 

genomsöktes inte alla databaser som ingick i ämnesområdet som stämde överens med 

syftet (Karlsson, 2012). Därför finns risk att någon relevant artikel kan ha missats som 

därmed skulle kunna ha påverkat resultatet.  

Inklusionskriteriet 2010-2017 användes för att hitta den senaste forskningen inom det 

valda området. Denna studie har även inklusionskriteriet elever mellan årskurs fyra 

och nio därav användes adolescent som begränsning. Detta visade sig problematiskt 

då olika databaser har olika åldersintervall för ordet adolescent. Därav användes inte 

adolescent som begränsning utan istället som sökord vilket troligtvis inte påverkat 

resultatet.  

Sökord enligt (Tabell 1) användes. Sökordet school nurse begränsade antalet träffar 

därav kombinerades detta sökord enbart med ett sökord i taget vilka var mental 

health, mental illness, experience och perspective.  Sökordet school nurse var med i 

alla sökningar och därav begränsades träffarna till att även inkludera elever. När 

fritextsökning på "School Nurse" användes i de utvalda databaserna för att inte missa 

relevanta artiklar, återfanns en artikel i Medline till resultatet. Därför valdes Major 

Headings [MH] bort i den systematiska sökningen i Medline. Det fanns en svårighet 

att hitta rätt sökord för psykisk ohälsa, då sökordet mental illness användes återfanns i 

de flesta databaser inga resultatartiklar. Sökordet mental health, i betydelsen av 

psykisk ohälsa, gav däremot flertalet av resultatartiklarna. Den booleska termen AND 

användes för att kombinera sökorden. Den booleska termen OR användes inte då den 

begränsade sökningen och gav inga resultat. Det finns en medvetenhet om att andra 

sökord, sökordskombinationer och inklusionskriterier kunde ha gett ett annat utfall 

som skulle kunna ha påverkat resultatet. Flertalet resultatartiklar återkom dock vid 

olika sökkombinationer och databaser vilket talar för att det var relevanta sökord för 

att kunna besvara syftet. 

Till resultatet inkluderades tio artiklar varav åtta var kvalitativa och två kvantitativa. 

Det ökar trovärdigheten då flest resultatartiklar var kvalitativa eftersom det ger mer 

ingående beskrivning av upplevelser vilket var denna studies syfte. Kvantitativa 

artiklars resultat presenterar ett större urval vilket kan förstärka de kvalitativa 

artiklarnas resultat. Resultatartiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmallar där artiklarna granskades utifrån olika kriterier, poängbedömdes 

och  graderades från I-III. Där Grad I är av hög kvalitet och grad III är låg kvalitet. 

Detta gjordes enskilt och tillsammans vilket ökar trovärdigheten. De inkluderade 

resultatartiklarna var alla Grad I vilket visar att de var av god kvalitet.  
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Flertalet av resultatartiklarna har vid dataanalysen använt sig av triangulering, en del 

har även konsulterat utomstående oberoende forskare för att öka trovärdigheten. De 

flesta resultatartiklarna var utförda i Sverige och Storbritannien, men även USA fanns 

representerat. Dessa länders kultur kan anses likartad vilket ökar resultatets 

överförbarhet till den svenska skolan.  

Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån en tolkning av Patricia Benners och Judith 

Wrubels omvårdnadsteori genom att belysa begreppen: Omsorg, Bemästra en 

situation och Bakgrundsförståelse.  

Omsorg 

I Benners och Wrubels omvårdnadsteori beskrivs omsorg som betydelsen av att bry 

sig om vilket kan ge skolsköterskor möjlighet att på meningsfulla sätt kunna klara av 

olika situationer. Omsorgen i betydelse av att bry sig om kan även skapa en 

upplevelse av sårbarhet (Brykczynski, 2014).  

Forskning visar att skolsköterskornas arbete kännetecknades av ett elevcentrerat fokus 

som gjorde den dagliga kontakten med eleverna speciellt meningsfull (Smith & 

Firmin, 2009). I samma studie gavs skolsköterskor möjligheten att lära känna eleverna 

som individer och fick följa deras process genom skolgången (Smith & Firmin, 2009). 

Flera andra studier visade att ett förtroende i vissa fall kunde ta lång tid att bygga upp 

och det var viktigt att skolsköterskor fanns till hands för eleverna (Dina & Pajalic, 

2014; Pigozi & Bartoli, 2016; Pryjmachuk et al., 2011; Sherwin, 2016; Spratt et al., 

2010). Dessutom upplevde skolsköterskor att de behövde vara pålitliga och kunna 

skapa en bra atmosfär för att kunna få elevernas förtroende. Då eleverna hade svårt att 

prata om psykisk ohälsa var det viktigt att ha kontinuerlig kontakt så att eleverna gavs 

möjlighet att känna sig trygga (Larsson et al., 2014). Skolsköterskors upplevelser i 

mötet var viktigt, det visar även en ny studie av Persson, Hagquist & Michelson 

(2017) som undersöker elevers i årskurs fyra till nio erfarenheter om hur de ville bli 

bemötta inom barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige och hur deras erfarenheter kan 

användas i praktiken. Eleverna har en önskan om att kunna dela sina problem och bli 

respekterade. De ville även bli sedda som en hel person med en identitet som går 

utanför det aktuella problemet. Elever ville att den person som ska hjälpa dem skulle 

vara lätt att prata med och de ville inte heller känna sig pressade att direkt börja prata 

om personliga saker. Elever upplevde att de inte alltid blev lyssnade på och de kände 

sig som ett objekt, något som skulle lagas (Persson et al., 2017). Detta stämmer även 

överens med Benners och Wrubels omvårdnadsteori vilken beskriver att en relation 

mellan skolsköterskor och elever som präglas av omsorg ger eleven en möjlighet till 

att känna tillit (Brykczynski, 2014). Skolsköterskor kan på så sätt ta hjälp av Benners 

och Wrubels teori genom att låta omsorgen vara i fokus i mötet.  
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Bemästra en situation 

Skolsköterskor befinner sig alltid i en situation och bär med sig en viss kunskap och 

utifrån detta kan de engagera sig direkt i varje situation. Detta leder till att 

skolsköterskor kan agera ohämmat och utan rädsla i situationen. Då de hamnar i en 

situation som är ny och främmande räcker inte den tidigare bakgrundsförståelsen och 

självförståelsen till för att kunna agera ohämmat utan de tvingas då att stanna upp och 

reflektera (Brykczynski, 2014).  

Psykisk ohälsa kan leda till sämre självkänsla, negativ kroppsuppfattning och 

svårigheter med att lyssna till kroppens signaler (Strömbäck et al., 2015). Flera studier 

visade att skolsköterskor upplevde en känsla av att inte ha tillräckligt med kunskap för 

att möta elever med psykisk ohälsa (Pryjmachuk et al., 2011; Spratt et al., 2010; 

Stephan & Connors, 2013). Det fanns även en rädsla av att inte nå de elever som 

verkligen behövde hjälp (Rosvall & Nilsson, 2016). Skolsköterskor kunde också 

känna maktlöshet, frustration och en känsla av otillräcklighet i mötet (Dina & Pajalic, 

2014). I mötet med elever kunde skolsköterskor även känna att de behövde mod för 

att få dem att själva förstå och kunna hantera sin situation (Larsson et al., 2014). Detta 

uppmärksammas i en studie av Garmy, Berg och Clausson (2015) där en ny metod 

som kallas DISA (Depression In Swedish Adolescents) på svenska kallad Din Inre 

Styrka Aktiveras utvärderas. Metoden används för att förebygga psykisk ohälsa hos 

elever, metoden är bra att använda i skolor då möjligheten finns att nå så många 

elever som möjligt. Det blir ett förebyggande arbete för alla elever och inte bara dem 

som skolsköterskor anser behöver det. Genom att använda sig av metoden lärde sig 

eleverna i grupp att bli mer medvetna om hur tankar och beteenden påverkade deras 

psykiska ohälsa. De lärde sig att positiva tankar lyfte dem och negativa tankar sänkte 

dem (Garmy et al., 2015). Den medvetenhet om psykisk ohälsa som eleverna får till 

sig genom DISA metoden skulle kunna hjälpa skolsköterskor i mötet. Genom att 

synliggöra den psykisk ohälsan, till exempel genom att använda DISA-metoden, kan 

skolsköterskor också lättare nå fler elever och därmed även nå de som de är rädda att 

missa.  

Benners och Wrubels menar att det inte finns något givet sätt för skolsköterskor att 

hantera och bemästra en situation. Vad som är bäst i en given situation avgörs 

tillsammans med elever (Brykczynski, 2014). För att skolsköterskor ska slippa känna 

maktlöshet i mötet med elever, skulle de kunna ta hjälp av Benners och Wrubels teori 

som menar att skolsköterskor tillsammans med eleven behöver finna en strategi som 

passar i situationen. Detta kan vara en stor utmaning för skolsköterskor då de i vissa 

fall har hand om ett stort antal elever ibland utspridda på flera olika skolor (Smith & 

Firmin, 2009). Därav skulle det även kunna vara svårt för skolsköterskorna i mötet 

med elever och att finnas till hands då de behövs.   
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Bakgrundsförståelse 

Bakgrundsförståelsen är något som alla bär med sig från födseln och från den 

omgivning individen är uppvuxen i. Denna förståelse är ofta inget som diskuteras 

eller undervisas utan förmedlas via sättet att prata och bete sig och via olika medier. 

Att leva i nuet och samtidigt påverkas av det förflutna  kommer att ha inflytande på 

tolkningen av omvärlden. Skolsköterskors bakgrundsförståelse kan komma att 

påverka mötet med elever (Brykczynski, 2014). 

Det fanns en stigmatisering kring psykisk ohälsa och skolsköterskor upplevde att 

eleverna gav uttryck för en rädsla att bli klassade som konstiga (Pryjmachuk et.al., 

2011). Detta gjorde att skolsköterskorna upplevde att de fick hjälpa elever med 

psykisk ohälsa att hitta på andra anledningar till varför de besökte dem (Larsson et al., 

2014). Detta visar även Danby och Hamiltons (2016) studie som belyser att ordet 

psykisk ohälsa inte ens användes i samband med elever. De vuxna i skolan ville 

skydda elever från att bli ihopkopplade med psykisk ohälsa. Då det talades om 

psykisk ohälsa valdes ordet välbefinnande istället med anledning av att det upplevdes 

som elefanten i rummet. Elefanten i rummet är något som är påtagligt för alla men 

som ingen pratar om, orsaken till detta kan vara att ämnet är tabubelagt (Danby & 

Hamilton, 2016). Problem kring stigmatisering vid psykisk ohälsa stämmer överens 

med Benner och Wrubels omvårdnadsteori då de anser att en persons 

bakgrundsförståelse är avgörande för hur denne kommer att tolka omvärlden. Vidare 

menar Benner och Wrubel att om en människa genom ett speciellt intresse för något 

kan engagera sig och omvärdera sin situation (Brykczynski, 2014). Genom att ta hjälp 

av Benner och Wrubels omvårdnadsteori och vara medveten om sin 

bakgrundsförståelse i mötet med elever med psykisk ohälsa, skulle skolsköterskor 

kunna hjälpa elever att inte behöva känna sig annorlunda och ensamma med sina 

problem. Skolsköterskor skulle då kunna bidra med att våga prata öppet om psykisk 

ohälsa och därigenom försöka få den psykiska ohälsan hos elever att minska. 
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Konklusion 

Skolsköterskor upplevde att det fanns en stigmatisering kring psykisk ohälsa och 

eleverna var rädda att uppfattas som konstiga. Möjligheten att skapa förtroende var 

viktigt för skolsköterskan vilket inte alltid var lätt att uppnå, då det kunde ta lång tid 

att bygga upp. Skolsköterskor upplevde en rädsla för att inte räcka till för elever med 

psykisk ohälsa. Detta kunde bero på en bristande kunskap i att hantera dessa elever 

och det fanns en rädsla av att inte nå de elever som verkligen behövde hjälp. Denna 

känsla kunde få skolsköterskor att känna sig maktlösa i mötet med elever med 

symtom på psykisk ohälsa. Skolsköterskor kände även att de behövde mod och att det 

var en balansgång för att få eleverna att själva förstå och hantera sin situation.  

Implikation  

Då den psykiska ohälsan ökar skulle mer forskning behövas för att belysa vad elever 

behöver i sin vardag för att kunna ges möjlighet till hjälp. Mer kunskap behövs även 

för att undersöka hur skolmiljön kan förändras för att minska risken för psykisk 

ohälsa. Kunskap om hur skolsköterskor skulle kunna arbeta annorlunda för att möta 

elevers ökade behov av stöd gällande psykisk ohälsa. Skolsköterskor behöver också 

mer utbildning i psykisk ohälsa för att öka möjligheten att öppet våga prata om 

problemen. Genom att integrera forskning som är gjord om psykisk ohälsa i övriga 

sjukvården med elevhälsan skulle skolsköterskor kunna ta del av den kunskapen och 

därigenom bli hjälpta i arbetet med elever som har symtom på psykisk ohälsa. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord 
Academic 

Search Elite 

ERIC Medline PsycInfo 
Cinahl Pubmed 

Skolsköterska 
DE "School 

nursing" 

DE"School 

Nurses" 

"School nurse" SU"School 

Nurses" 

MH"School 

health nursing" 

MESH"School 

Nursing" 

Psykisk  

ohälsa 

"Mental 

illness" 

(frassökning) 

"Mental 

illness" 

(frassökning) 

"Mental 

illness" 

(frassökning) 

"Mental 

illness" 

(frassökning) 

"Mental  

illness" (fras-

sökning 

"Mental 

illness" 

(frassökning) 

Mental hälsa  "Mental 

health" 

(frassökning) 

"Mental 

health" 

(frassökning) 

"Mental 

health" 

(frassökning) 

"Mental health" 

(frassökning) 

"Mental 

health" 

(frassökning) 

 

"Mental 

health" 

(frassökning) 

Erfarenhet Experience* 

(fritext-

sökning) 

Experience* 

(Fritext-

sökning) 

Experience* 

(Fritext-

sökning) 

Experience* 

(Fritext-

sökning) 

Experience* 

(Fritext-

sökning) 

Experience* 

(Fritext-

sökning) 

Perspektiv Perspective* 

(fritext-

sökning) 

Perspective* 

(fritext-

sökning) 

Perspective* 

(fritext-

sökning) 

Perspective* 

(fritext-

sökning) 

Perspective* 

(fritext-

sökning) 

 

Perspective* 

(fritext-

sökning) 

Tonåring Adolescent* 

(fritext-

sökning) 

Adolescent* 

(fritext-

sökning) 

Adolescent* 

(fritext-

sökning) 

Adolescent* 

(fritext-

sökning) 

Adolescent* 

(fritext-

sökning) 

 

Adolescent* 

(fritext-

sökning) 
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Tabell 2: Sökhistorik 

(*) antal dubbletter från tidigare sökningar 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2017-02-17 Academic 

Search 

Elite 

(DE"School nursing") AND "Mental 

health" Limit 2010-2017, Academic 

journal, english 60  14 5 4 

2017-02-17 

 

Academic 

Search 

Elite 

(DE"School nursing") AND "Mental  

illness" Limit 2010-2017, Academic 

journal, english 13 6(2*) 2(1*) 1(1*) 

2017-02-17 Academic 

Search 

Elite 

(DE"School nursing") AND Perspective* 

Limit 2010-2017, Academic journal, 

english 16 3 0 1(1*) 

2017-02-17 Academic 

Search 

Elite 

(DE"School nursing") AND Experience* 

Limit 2010-2017, Academic journal, 

english 51 4(4*) 0 0 

2017-02-17 Academic 

Search 

Elite 

(DE"School nursing") AND Adolecent* 

Limit 2010-2017, Academic journal, 

english 88 4 2(1*) 1(1*) 

2017-02-17 PsycInfo  (SU"School nurses") AND "Mental health" 

Limit 2010-2017, Peer reviewed, english 41 8(2*) 7(3*) 5(2*) 

2017-02-17 PsycInfo (SU"School nurses") AND "Mental illness" 

Limit 2010-2017, Peer reviewed, english 1 0 0 0 

2017-02-17 PsycInfo (SU"School nurses") AND Perspective*  

Limit 2010-2017, Peer reviewed, english 11 3 2(1*) 1(1*) 

2017-02-17 PsycInfo (SU"School nurses") AND Experience*   

Limit 2010-2017, Peer reviewed, english 41 5 4(2*) 4(4*) 

2017-02-17 PsycInfo (SU"School nurses") AND Adolescent*   

Limit 2010-2017, Peer reviewed, english 90 5 4(2*) 5(5*) 

2017-02-17 ERIC (DE"School Nurses") AND experience* 

Limit 2010-2017, Academic journal, 

english 52  12(4*) 6(2*) 4(2*) 

2017-02-17 ERIC (DE"School Nurses") AND "Mental health"   

Limit 2010-2017, Academic journal, 

english 28 5 3(3*) 3(3*) 

2017-02-17 ERIC (DE"School Nurses") AND "Mental illness"   

Limit 2010-2017, Academic journal, 

english 0 0 0 0 

2017-02-17 ERIC (DE"School Nurses") AND Perspective*   

Limit 2010-2017, Academic journal, 

english 12 0 0 0 

2017-02-17 ERIC (DE"School Nurses") AND Adolescent*   

Limit 2010-2017, Academic journal, 

english 85 6 2(1*) 1(1*) 
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(*) antal dubbletter från tidigare sökningar 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2017-02-17 PubMed (MESH"School Nursing") AND "Mental 

health" Limit 2010-2017, Abstract, 

english 34  6(2*) 5(3*) 3(3*) 

2017-02-17 PubMed (MESH"School Nursing") AND "Mental 

illness"  Limit 2010-2017, Abstract, 

english 4 0 0 0 

2017-02-17 PubMed (MESH"School Nursing") AND 

Experience*   Limit 2010-2017, Abstract, 

english 90 3 0 3(3*) 

2017-02-17 PubMed (MESH"School Nursing") AND 

Perspective*   Limit 2010-2017, Abstract, 

english 24 1 0 1(1*) 

2017-02-17 PubMed (MESH"School Nursing") AND 

Adolescent*   Limit 2010-2017, Abstract, 

english 238 5(2*) 5(3*) 5(5*) 

2017-02-17 Medline "School nurse" AND "Mental illness" 

Limit 2010-2017, Academic journal, 

english 2  2 1  1 

2017-02-17 

 

Medline 

 

"School nurse" AND "Mental health"   

Limit 2010-2017, Academic journal, 

english 26 2 0 2(2*) 

2017-02-17 

 

Medline 

 

"School nurse" AND Experience*   Limit 

2010-2017, Academic journal, english 59 3 3(3*) 3(3*) 

2017-02-17 

 

Medline 

 

"School nurse" AND Perspective*   Limit 

2010-2017, Academic journal, english 16 0 0 0 

2017-02-17 

 

Medline 

 

"School nurse" AND Adolescent*   Limit 

2010-2017, Academic journal, english 147 1 1 1(1*) 

2017-02-17 

 Cinahl 

(MH "School Health Nursing") AND 

"Mental health" Limit 2010-2017, 

Academic journal, english  80 3 3(3*) 3(3*) 

2017-02-17 

 

Cinahl 

 

(MH "School Health Nursing") AND 

"Mental illness" Limit 2010-2017, 

Academic journal, english 5 1 1(1*) 1(1*) 

2017-02-17 

 

Cinahl 

 

(MH "School Health Nursing") AND 

Experience* Limit 2010-2017, Academic 

journal, english 117 3 3(3*) 3(3*) 

2017-02-17 

Cinahl 

 

(MH "School Health Nursing") AND 

Perspective* Limit 2010-2017, Academic 

journal, english 30 1 1(1*) 1(1*) 

2017-02-17 

Cinahl 

 

(MH "School Health Nursing") AND 

Adolescent* Limit 2010-2017, Academic 

journal, english 206 0 0 0 

 

 

 Summa 1667 90 27 10 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

 

Artikel 1 

 

 

Referens Dina, F., & Pajalic, Z. (2014). How school nurses experience their work with schoolchildren 

who have mental illness - a qualitative study in a Swedish context 

Land  

Databas 

Sverige 

Medline 

Syfte Syftet var att beskriva hur svenska skolsköterskor upplever arbetet med elever som har psykisk 

ohälsa. 

Metod:  

Design 

Deskriptiv design med en kvalitativ ansats. 

Urval 10 skolsköterskor i södra Sverige. 

Datainsamling Data samlades in genom individuella intervjuer baserade på en intervjuguide med 

semistrukturerade frågor och som även innehöll kompletterande öppna frågor.  

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall Bortfall redovisat 

Slutsats Skolsköterskor använder sig av olika redskap i sitt arbete med elever med psykisk ohälsa. De 

använder sig av att skapa förtroende, och öka elevernas självförtroende.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

 

 

 

 

Referens Haddad, M., Butler, G. S., & Tylee, A. (2010). School nurses' involvement, attitudes and training 

needs for mental health work: a UK-wide cross-sectional study 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att identifiera skolsköterskornas åsikter om aspekterna på den psykiska ohälsan och 

deras roll, utbildning och attityder om depressioner hos unga människor 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Urval 258 skolsköterskor  

Datainsamling Enkät skickades ut till ett slumpmässigt urval. 

Dataanalys Data analyserades genom användning av datoriserat program för statistisk analys SPSS. 

Deskriptiv statistik och ett 95 % konfidensintervall användes för att sammanställa variabler. 

Bortfall Bortfall redovisat 

Slutsats Nästan hälften av alla skolsköterskorna saknade träning i att möta psykisk ohälsa, 93 % av 

skolsköterskorna uppgav att möta psykisk ohälsa bland eleverna var en betydande stor del av 

deras arbete.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

 

 

Referens Hansson, A., Clausson, E., & Janlov, A. (2012). International School Children's Health Needs: 

School Nurses' Views in Europe. 

Land  

Databas 

Sverige, Tyskland och Schweiz 

ERIC 

Syfte Syftet var att undersöka hur skolsköterskor upplever att utlandstjänstgöring påverkar skolbarn och 

deras individuella hälsobehov på en internationell skola. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Utforskande och beskrivande design 

Urval 10 skolsköterskor på internationella skolor i Sverige, Tyskland och Schweiz. 9 av de 10 

skolsköterskorna arbetade på privata skolor. 

Datainsamling Pilotintervjuer genomfördes för att utforma den slutliga semistrukturerade intervjuguiden 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall Bortfall redovisat 

Slutsats Skolsköterskor möter liknande bekymmer på internationella skolor som på en skola i det land som 

en elev är född i. Skolsköterskan upplevde att det var viktigt att finnas där för elever med psykisk 

ohälsa för att kunna skapa ett förtroende. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 4 

 

 

Referens Larsson, M., Björk, M., Ekebergh, M., & Sundler, A. J. (2014). Striving to make a positive 
difference: school nurses' experiences of promoting the health and well-being of adolescent 
girls. 

Land  

Databas 

Sverige 

Eric 

Syfte Syftet var att belysa skolsköterskans upplevelse av att främja hälsan och välbefinnandet hos 

tonårsflickor. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ och deskriptiv design 

Urval 17 skolsköterskor   

Datainsamling Individuella intervjuer med öppna frågor och följd frågor. Datainsamling skedde även med hjälp 

av fokusgrupper med 3-4 deltagare per grupp. 

Dataanalys Fenomenologisk analys. Enligt strukturen helhet-del-helhet.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Hjälpa eleverna att få insikt i sin egen situation, skolsköterskorna kan skapa tillit gentemot 

eleverna, hjälpa till att tona ner värderingar och attityder kring psykisk ohälsa.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 5 

 

 

 

Referens Pryjmachuk, S., Graham, T., Haddad, M., & Tylee, A. (2012). School nurses' perspectives on 

managing mental health problems in children and young people 

Land  

Databas 

Storbritannien 

AcademicSearchElite 

Syfte Syftet var att utforska skolsköterskans åsikt om unga människors mentala hälsoproblem och deras 

möjlighet att engagera sig i arbetet att hjälpa dem.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ design med fokus grupper 

 

Urval 33 Skolsköterskor 

Datainsamling Fokus-grupp intervjuer med 6-12 deltagare. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades. Författarna diskuterade, läste enskilt och tillsammans 

och utformade teman med likheter och olikheter, för att säkerställa analysen togs även hjälp av en 

utomstående oberoende kvalitativ forskare.  

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Skolsköterskan upplevde att det var viktigt att vara synlig för eleverna för att kunna skapa ett 

förtroende. Skolsköterskan upplevde att de hade en kunskapsbrist vad gällde psykisk ohälsa och 

hu de skulle hantera det. Rädslan att hantera psykisk ohälsa hos elever på fel sätt var stor. 

Skolsköterskan upplevde att stigmatiseringen kring psykisk ohälsa var ett hinder. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 6 

 

 

Referens Pigozi, P. L., & Jones Bartoli, A. (2016). School Nurses' Experiences in Dealing with Bullying 

Situations among Students. 

Land  

Databas 

Storbritannien, Brasilien 

ERIC 

Syfte Skolsköterskors erfarenhet av mobbing bland elever, hur de upptäcker det och om de känner sig 

förberedda på att ta sig an problemet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval 12 Skolsköterskor 

Datainsamling Djupintervjuer som var semistrukturerade.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och materialet transkriberades. Data kodades och analyserades utifrån 

teman. Detta gjordes av båda författarna enskilt och tillsammans.  

Bortfall Bortfall redovisat  

Slutsats Skolsköterskor har möjlighet att identifiera elevers förändrade beteende i samband med mobbing.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 7 

 

 

Referens Rosvall, P., & Nilsson, S. (2016). Gender-based generalisations in school nurses' appraisals of 

and interventions addressing students' mental health. 

Land  

Databas 

Sverige 

Academic Search Elite 

Syfte Att utreda om könsskillnader påverkar skolsköterskans sätt att möta elever med psykisk ohälsa. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Grounded theory 

Urval 15 skolsköterskor 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer 

Dataanalys Data kodades av författarna var och en och tillsammans. För att öka trovärdigheten i analysen 

konsulterades oberoende forskare 

Bortfall  Bortfall redovisat 

Slutsats Elever med psykisk ohälsa kunde vara svåra att nå och det fanns en rädsla att inte kunna nå de 

elever som verkligen behövde hjälp. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 8 

 

Referens Sherwin, S. (2016). Performing school nursing: Narratives of providing support to children and 

young people. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Skolsköterskors upplevelser av att stödja elever med psykisk ohälsa 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval 12 Skolsköterskor 

Datainsamling Intervjuer 

Dataanalys Dataanalys enligt en modell som innebär att plocka isär data, återskapa data och slutligen tolka. 

Bortfall Bortfall redovisat 

Slutsats Betydelsen av kontinuerligt stöd under lång tid för att få förtroendefulla relationer med eleverna. 

Skolsköterskan upplevde sig som den enda som ville hjälpa elever med psykisk ohälsa och ibland 

tog skolsköterskorna på sig mer ansvar än de båda hade kunskap och resurser till. Stora 

utmaningar finns eftersom organisationens krav ger skolsköterskorna en stor arbetsbörda. 

Skolsköterskan fann sitt arbete som en utmaning, där de med hjälp av sitt engagemang kunde göra 

skillnad för elever med psykisk ohälsa. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I  
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Artikel 9 

 

  

Referens Spratt, J., Philip, K., Shucksmith, J., Kiger, A., & Gair, D. (2010). "We Are the Ones that Talk  
about Difficult Subjects": Nurses in Schools Working to Support Young People's Mental  

Health. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Academic Search Elite 

Syfte Skolsköterskans roll när det gäller att stödja och förebygga psykisk ohälsa. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval 25 skolsköterskor 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och materialet transkriberades. Två författare var för sig och tillsammans 

analyserade materialet för att nå konsensus i tolkningarna.  

Bortfall Bortfall redovisat  

Slutsats Skolsköterskan fann det viktigt att bygga upp en förtroendefull relation till eleverna, de upplevde 

det som elever kom till dem med frågor och besvär som de hade svårt att tala med någon annan 

om. Det fanns dock många utmaningar för skolsköterskan att kunna stödja och förebygga psykisk 

ohälsa bland annat kände de en kunskapsbrist. Skolsköterskans syn på elever var holistiskt, de 

ville kunna se och hjälpa elever som en helhet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 10 

 

Referens Stephan, S. H., & Connors, E. H. (2013). School Nurses' Perceived Prevalence and Competence 
to Address Student Mental Health Problems. 

Land  

Databas 

USA 

ERIC 

Syfte Hur ofta skolsköterskor möter mental ohälsa hos elever och hur skolsköterskor upplever detta. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

 

Urval 78 Skolsköterskor 

Datainsamling Anonymt frågeformulär.  

Dataanalys Data analyserades genom användning av datoriserat program för statistisk analys SPSS.  

Bortfall Bortfall redovisat 

Slutsats Skolsköterskorna uppgav att 31 % av eleverna hade psykisk ohälsa. Skolsköterskorna upplevde 

svårigheter i att identifiera psykisk ohälsa och att de hade för lite utbildning.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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