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Sammanfattning 

Skolsköterskan möter dagligen elever och kan då identifiera psykisk ohälsa hos 

elever. Syftet med litteraturstudien var att utforska skolsköterskors erfarenhet av vad 

som påverkar arbetet med psykisk ohälsa hos elever i åldern 16-18 år. En integrativ 

litteraturstudie genomfördes. Resultatet redovisas i två huvudkategorier som är 

Elevers olika förutsättningar i skolan och Organisationens påverkan. I kategorin 

elevers olika förutsättningar i skolan framkom att mobbning enligt skolsköterskan 

kunde leda till psykisk ohälsa. Skolsköterskorna nämnde också att flickor lättare 

kunde samtala om psykisk ohälsa. I kategorin organisationens påverkan framkom att 

skolsköterskor hade brist på utbildning, träning och självförtroende i att hantera 

psykisk ohälsa. Tidsbrist uppgavs också påverka arbetet negativt. Samarbete med 

lärare, samt specialister inom barnpsykiatri, behövdes enligt skolsköterskorna för att 

kunna stödja eleverna. Behov finns av forskning om vad som påverkar arbetet med 

psykisk ohälsa. Skolsköterskan kan stärka sin roll på skolan genom ökad samverkan 

med lärare och få tydligare rutiner kring samarbetet med externa aktörer, då psykisk 

ohälsa hos elever är ett växande problem och kan leda till psykiska besvär som 

fortsätter till vuxen ålder.  
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Abstract 

The school nurse meets pupils daily and can identify mental health problems among 

pupils. The purpose of the integrative literature review was to explore the school 

nurse's experience of what affects the work of mental health problems in pupils aged 

16-18 years. An integrative literature study was conducted. The results are presented 

as two main categories, such as Pupils' different prerequisites in the school and the 

Impact of the organization. The pupils' different prerequisites at school show that 

bullying could, according to the school nurse, lead to mental illness. Girls could more 

easily talk about mental health issues. In the category of organization's impact, the 

school nurses lacked education, training and self-confidence in dealing with mental 

health problems. Time shortage was also reported to have a negative impact on the 

work. Collaboration with teachers, as well as specialists in child psychiatry, was 

required by the school nurses to support the pupils. There is a need for research on 

what affects the work with mental health issues. School nurses can strengthen their 

role in school through increased collaboration with teachers and clearer procedures 

for cooperation with external actors, as mental health problems in pupils is a growing 

problem and can lead to mental illness that continues to adulthood. 
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Introduktion 

Enligt världshälsoorganisationen (WHO, 2013) är psykisk ohälsa en av samhällets 

stora utmaningar och 2013 skapades en aktionsplan för att främja psykisk hälsa samt 

förebygga psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är ett generellt begrepp som innefattar 

subjektiva besvär och diagnostiserad psykisk ohälsa som depression (Socialstyrelsen, 

2017). Hos ungdomar är psykisk ohälsa ett växande samhällsproblem (Collishaw, 

Maughan, Natarajan & Pickles, 2010; Jönsson, Maltestam, Tops & Garmy, 2017) och 

i Sverige lever närmare 190 000 barn och ungdomar med psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2017). Skolsköterskan möter i sitt arbete elever med psykiska besvär 

och i skolsköterskans arbete ingår det att arbeta hälsofrämjande (Puolakka, Kiikkala, 

Haapasalo-Pesu & Paavilainen, 2011). Enligt Ling, Tiansheng och Reece (2018) kan 

psykiska besvär i ungdomsåren leda till ökad risk för självmordstankar och ökad risk 

för kvarvarande psykisk ohälsa i vuxen ålder (Kinnunen, Laukkanen, & Kylmä, 

2010). Det är därför angeläget att studera skolsköterskors erfarenhet av vad som 

påverkar arbetet med psykisk ohälsa hos elever 16-18 år. 

 

Bakgrund  

I bakgrunden presenteras centrala begrepp som psykisk ohälsa, skolsköterskans arbete 

och teoretisk referensram. 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett begrepp som inkluderar både subjektiva besvär som oro och 

nedstämdhet samt psykiska sjukdomar som ångest och depression (Socialstyrelsen, 

2017). Hos elever ses besvären med psykisk ohälsa öka (Collishaw et al., 2010; 

Jönsson et al., 2017). I Sverige har omkring tio procent av pojkar och flickor upp till 

17 år samt pojkar från 17 år, besvär med psykisk ohälsa. Hos flickor över 17 år 

upplever närmare 15 procent psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2017). Resurserna i 

skolan upplevs inte tillräckliga för att hantera problemen med psykisk ohälsa hos 

elever (Jönsson et al., 2017). 

 

Enligt Svedberg, Eriksson och Boman (2013) upplever barn 11-12 år högre nivå av 

psykisk hälsa än ungdomar och känslan av att vara ledsen, är det subjektiva besvär 

som är vanligast hos elever 16-18 år (Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström 

& Fjellman-Wiklund, 2012). Enligt Derdikman-Eiron, Indredavik, Bratberg, 

Taraldsen, Bakken och Colton (2011) ökar ångestrelaterade besvär samt depression 

hos äldre elever och hos elever 16-18 år är det vanligare att känna ångest än att vara 

deprimerad (Wiklund et al., 2012). Undermåliga hemförhållanden kan enligt 

Johansson, Brunnberg och Eriksson (2007) påverka den mentala hälsan negativt och 

psykisk ohälsa kan också leda till att studieresultaten endast når grundskolenivå 

(Socialstyrelsen, 2017). Elever med psykisk ohälsa har även ökad risk för att få 

problem med självmordstankar (Ling et al., 2018) och psykiska besvär i ungdomsåren 
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kan leda till ihållande problem med psykisk ohälsa som vuxen (Kinnunen et al., 2010; 

Haavet, Sagatun & Lien, 2011).  

 

Subjektiva besvär som att känna sig trött, vara ledsen och ha ont kan vara tecken på 

psykisk ohälsa som sedan visar sig vara ångest eller depression och vice versa 

(Wiklund et al., 2012). Dock upplever skolsköterskor att de i de allra flesta fall kan 

identifiera psykisk ohälsa hos elever (Stephan & Connors, 2013).  

 

Skolsköterskans arbete 

Enligt Puolakka et al. (2011), arbetar skolsköterskan med att främja både fysisk och 

mental hälsa för elever och under skoldagen fungerar skolsköterskan som en 

resursperson att vända sig till för stöd (Klein, Sendall, Fleming, Lidstone & Domocol, 

2012). En del skolsköterskor är omedvetna om att det i arbetet ingår att stödja elever 

med psykisk ohälsa. Andra skolsköterskor är medvetna men osäkra på hur de ska ge 

stöd (Spratt, Philip, Shucksmith, Kiger & Gair, 2010).  

Enligt Rising Holmström, Häggström och Kristiansen (2015) ser skolsköterskorna det 

som en självklarhet att vara ute i verksamheten, se hur det är med eleverna och 

därigenom arbeta hälsofrämjande. Skolsköterskan vill vara påläst och ha insyn i varje 

elevs hälsotillstånd, men upplever en känsla av otillräcklighet samt stress över att 

hinna med. Skolsköterskorna känner att det bara finns tid för det akuta arbetet och att 

tid saknas för att arbeta hälsofrämjande. Besök på grund av psykisk ohälsa är ofta 

oförutsägbara och akuta, vilket upplevs av skolsköterskorna att tiden inte räcker till 

(Spratt et al., 2010). Brist på finansiering är också ett återkommande problem, då 

skolsköterskan anser att för lite ekonomiska resurser har tilldelats skolan för att arbeta 

med psykisk ohälsa (Puolakka et al., 2011).  

För skolsköterskorna är det angeläget att samverkan i skolan fungerar med andra 

professioner, eftersom möjligheten därigenom ökar för hälsofrämjande arbete (Rising 

Holmström et al., 2015; Larsson, Ekebergh & Johansson Sundler, 2014; Reutersvärd 

& Hylander, 2017). Samarbete och stöd från lärare är gynnsamt för arbetet mot 

psykisk ohälsa hos elever (Klein et al., 2012). Skolsköterskorna uppger i en studie att 

ett stärkt samarbete med andra professioner kan motverka mobbning, då mobbning 

kan bli en effekt av psykisk ohälsa (Puolakka et al., 2011). Skolsköterskor nämner 

också att elever i samtal med skolsköterskan kan ha svårt att prata om mobbning och i 

samband med samtal är det skolsköterskan som ansvarar för att kommunikationen 

underlättas (Langaard & Toverud, 2009; Larsson et al., 2014). Eleven bör i 

interaktion med skolsköterskan känna att skolsköterskan är närvarande i mötet och 

samtalet (Larsson et al., 2014; Rising Holmström et al., 2015; Puolakka et al., 2011). 

Skolsköterskans arbete påverkas i stor utsträckning av samverkan i skolan kring 

elevers olika hälsofaktorer och svårigheter (Rising Holmström et al., 2015).  
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Förförståelse 

Arbetserfarenheter, livserfarenheter, utbildningar och olika möten påverkar 

förförståelsen för ett ämne. Med vardera 5 års erfarenhet som sjuksköterskor och 

vardera 10 år i vården inom områden som serviceboende, hemtjänst, vårdavdelningar 

och mottagningar, skapas en förståelse för vården. Medvetenhet om att förförståelsen 

inverkar på magisteruppsatsen är viktig för att förstå resultat och slutsatser som görs. 

En av magisteruppsatsens författare har också i sitt arbete kommit i kontakt med barn 

med psykiska besvär inom barnpsykiatrisk verksamhet.   

 

 

Teoretisk referensram 

Hildegard Peplaus omvårdnadsteori, mellanmänskliga relationer i omvårdnad, valdes 

till den integrativa litteraturstudien (Peplau, 1997). Klient benämns hädanefter som 

elev och sjuksköterska benämns skolsköterska. Omvårdnadsteorin bygger på 

samspelet som skapas mellan skolsköterska och elev. Teorin diskuterar 

skolsköterskans behov av självreflektion. Skolsköterskan bör också vara medveten 

om att de egna fördomarna och tidigare erfarenheterna påverkar samtalet med eleven. 

Det är förändringsarbetet som skapas tillsammans mellan skolsköterskan och eleven 

som är betydelsefullt och skolsköterskan ska inte ensam bestämma över processen 

(Forchuk, Sieloff Evans & O´Connor, 1995). Varje elev ska ses som unik av 

skolsköterskan. Skolsköterskan ska i samtalet med eleven förstå, hjälpa och stödja 

eleven till förståelse för sin hälsa och sjukdom.  

Helheten i den mellanmänskliga interaktionen utgår från tre delar: skolsköterskan, 

eleven och relationen mellan skolsköterskan och eleven. Skolsköterskan måste kunna 

vara självkritisk och genom att analysera det egna beteendet, ökar skolsköterskans 

självmedvetenhet i samtalet. Samtal mellan skolsköterska och elev är en central del i 

att ge omvårdnad. Det är genom samtal med eleven som skolsköterskan observerar, 

ställer och besvarar frågor. Vid samtalet kan behov samt skillnader mellan 

konkurrerande behov identifieras och interventioner kan ges av skolsköterskan. Det 

finns tre överlappande faser som skapar samtalet: orienteringsfasen, arbetsfasen och 

slutfasen. Orienteringsfasen är den fas då skolsköterskan skapar sig en första 

förståelse för eleven och vilka hälsotillstånd som eleven bär med sig. Huvudfokus ska 

vara på elevens berättelse genom att lyssna och ställa öppna frågor. Skolsköterskan 

söker information om eleven genom intervju och det är viktigt att visa intresse samt 

mottaglighet för elevens berättelse. Andra fasen är arbetsfasen där samtalet till största 

del genomförs. Eleven öppnar då upp sig för skolsköterskan om personliga problem. 

Skolsköterskans fokus ska ligga på elevens psykiska ohälsa, samt hur skolsköterskan 

kan hjälpa eleven att få större självkännedom. Eleven måste få ta in informationen i 

egen takt, men skolsköterskan kan ses som en resurs genom det stöd och den kunskap 

som skolsköterskan bär med sig. I arbetsfasen kan skolsköterskan granska den egna 
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kommunikationen och dra nytta av den, för att öka den professionella och personliga 

kunskapen. Den sista fasen är slutfasen, då skolsköterskan sammanfattar och avslutar 

arbetet med eleven (Peplau, 1997). Forchuk et al. (1995) nämner att Peplaus teori kan 

tillämpas på en rad olika områden där psykisk ohälsa föreligger, som inom 

barnhälsovård, i slutenvården och vid andra områden inom omvårdnadsarbetet.  

 

Problemformulering 

Besvär med psykisk ohälsa ökar hos elever och psykiska besvär som börjar i 

ungdomsåren kan leda till psykisk ohälsa i vuxen ålder. Psykisk ohälsa kan vara svår 

att identifiera, då subjektiva besvär, huvudvärk eller magont, kan vara symptom på 

psykisk ohälsa. Skolsköterskan möter dagligen elever med psykisk ohälsa i samband 

med hälsoundersökningar, samt vid spontana besök. Då psykisk ohälsa hos elever är 

ett växande samhällsproblem, är det angeläget att utforska skolsköterskors erfarenhet 

av vad som påverkar arbetet med psykisk ohälsa. 

 

 

Syfte 

Syftet var att utforska skolsköterskors erfarenhet av vad som påverkar arbetet med 

psykisk ohälsa hos elever 16-18 år. 

 

 

Metod 

En integrativ litteraturstudie valdes, då den innefattar både kvalitativa- och 

kvantitativa artiklar och skapar ett djup i resultatet samt ökar förståelsen för ämnet. 

Litteraturstudien genomfördes i fem steg: problemidentifikation, litteratursökning, 

dataurval, dataanalys och resultat (Whittemore & Knafl, 2005). 

Litteratursökning 

Som första steg genomfördes en osystematisk sökning i databaserna Pubmed och 

Cumulated index to nursing and allied health literature (CINAHL) för att skapa en 

överblick av forskningsläget mot valt syfte. De databaser som inkluderades var: 

Pubmed, CINAHL, Psycinfo, Educational Resources Information Center (ERIC), 

Academic Search Elite och Web of Science: Medline. Sökningar av vetenskapliga 

artiklar genomfördes också manuellt i referenslistor som kedjesökningar och i den 

icke- ämnesspecifika databasen google scholar. Söktermer och fritextord har använts i 

databasernas sökningar. De thesaurus- termer som användes, var school nurse, school 

health nursing och school nursing och mental disorders.  

De fritextord som använts var mental health, mental illness och mental disorders. 

Trunkering användes på adolescen*, perspectiv*, experien* för att få ett mer 

omfattande antal träffar, vilket kunde förhindra att relevanta artiklar exkluderades. 
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Frastextsökningar genomfördes på mental health, mental illness och mental disorders. 

Adolescent valdes, då det var elever mellan 16 och 18 år som avsågs att studeras. 

Sökningarna utfördes i september 2018 och genomfördes systematiskt sex gånger i 

varje databas. Vid sökningarna användes samma sökordskombinationer i varje 

databas för att göra sökningarna mer systematiska.  

 

Dataurval 

Inklusionskriterierna som användes var elever mellan 16 och 18 år, artiklar från 2008 

till 2018, och artiklarna skulle vara kollegialt granskade (peer reviewed). I det första 

steget inkluderades artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte. I det andra steget 

inkluderades artiklar från länder med jämförbara förhållanden med Sverige såsom 

Norge, Sverige, Schweiz, Storbritannien och Tyskland. Artiklar skrivna på engelska 

och svenska har inkluderats. Artiklar som inkluderade barn mellan sex och 15 år, 

artiklar som inte förde ett etiskt resonemang eller artiklar där samtycke hos 

informanten inte givits, exkluderades. 

 

Sökningar i databaserna resulterade i 4564 träffar. Titlarna lästes enskilt för att 

bedöma om de svarade på syftet, varefter 61 artiklar valdes ut. Abstrakten lästes för 

att få en övergripande syn på vad artiklarna handlade om och om de tangerade mot 

syftet, varefter en diskussion fördes och de artiklar som svarade mot syftet valdes ut. 

Av 61 abstrakt valdes 16 artiklar ut för noggrann genomläsning med hjälp av 

relevansmall från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014). Av de 16 

artiklarna valdes nio artiklar som höll hög vetenskaplig kvalitet och som svarade mot 

syftet. En artikel tillkom efter en osystematisk sökning i google scholar genom att 

söka på school nurse, perspectiv och loneliness med avgränsning 2008-2018. De tio 

utvalda artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Willman och Stoltz 

bedömningsmallar, varefter en artikel exkluderas efter granskningen, då intervjuerna i 

artikeln hade genomförts 2002 (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Vetenskapliga 

artiklar med hög - och medelhög kvalitet inkluderades i resultatet.  

 

Dataanalys 

I dataanalysen ingick enligt Whittemore och Knafl (2005) fyra steg: Datareducering, 

datasammanställning, jämförelse av data samt verifiering av slutsatser. I 

datareduceringen delades artiklarna upp, genom att meningar med liknande innebörd 

och som svarade på syftet markerades i olika färgkoder. Meningarna kategoriserades 

sedan med hjälp av färgkoderna. Nästa steg var att jämföra meningarnas likheter och 

skillnader för att hitta teman, mönster och sammanhang. När mönster och teman 

identifierats, samordnades meningsenheterna till olika underkategorier. 

 

Underkategorierna sammanställdes och bildade slutligen två huvudkategorier. Teman 

och mönster som identifierades, verifierades flertalet gånger med primärkällan. 
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Avsikten var att bevara noggrannheten, inte förvanska resultatet och för att minska 

risken för bias (Whittemore & Knafl, 2005). Transparens är viktigt i dataanalysen, då 

det ska vara lätt för läsaren att följa analysens olika faser, för att kunna genomföra 

samma systematiska sökning och få liknande resultat. 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

All forskning som utförs på människor ska enligt Helsingforsdeklarationen följa 

etiska riktlinjer som främjar och säkerställer att mänskliga rättigheter och hälsan 

bibehålls. Forskaren ska säkerställa att värdighet, integritet, konfidentialitet och rätten 

till självbestämmande bevaras (World Medical Association, WMA, 2018). Det är i 

litteraturstudien angeläget att all forskning som används har ett etiskt övervägande 

eller för ett etiskt resonemang. Om de vetenskapliga artiklarna som använts i 

litteraturstudien inte har följt etiska riktlinjer, är det inte rätt att sprida 

forskningsresultatet vidare då det inte är etiskt korrekt gentemot informanten. En 

annan aspekt som har diskuterats är att nyttan med litteraturstudien överväger risken 

och enligt Helsingforsdeklarationen är det något som behöver tas i beaktande. 

Känsliga uppgifter om informanten ska enligt Helsingforsdeklarationen skyddas av 

forskaren (WMA, 2018). Informanten, som i detta fall är skolsköterskan, måste få 

vetskap om att känsliga uppgifter som förmedlas kommer att skyddas.  

 

Den integrativa litteraturstudien väcker tankar kring om det är etiskt korrekt att 

genomföra en litteraturstudie på de utvalda vetenskapliga artiklarna, då författarna 

och informanterna inte är informerade om litteraturstudiens tillblivelse. Om 

författarna till de vetenskapliga artiklarna läser litteraturstudien och noterar att 

inhämtad data har förvanskats, känns det inte etiskt försvarbart. Det är därför 

angeläget att vara noggrann och inte förvanska resultatet. 
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Resultat 

Resultatet påvisade att olika faktorer påverkade skolsköterskans arbete med psykisk 

ohälsa, se figur 1.  

 

 

Faktorer som påverkar skolsköterskans arbete  

med psykisk ohälsa 

 

 

  Elevers olika förutsättningar i skolan          Organisationens påverkan 

 

Figur 1. Resultatet visade att skolsköterskor upplevde att faktorer som påverkade 

arbetet med psykisk ohälsa var elevers olika förutsättningar i skolan och 

organisationens påverkan. 

 

Elevers olika förutsättningar i skolan  

Skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa påverkades av elevers olika 

förutsättningar som könsskillnader, mobbning och social ojämlikhet.  

Könsskillnader 

Skolsköterskor förknippade oftare psykisk ohälsa med flickor (Rosvall & Nilsson, 

2016; Clausson, Köhler, & Berg, 2008). Flickor uttryckte oftare än pojkar att de inte 

var välmående och skolsköterskorna såg det som en signal på att eleven var i behov 

av samtal (Hansson, Clausson & Janlöv, 2012). Enligt Skundberg-Kletthagen och 

Larsen Moen (2017) hade fler flickor än pojkar besvär med låg självkänsla, ångest, 

depression och enligt Clausson et al. (2008) en negativ kroppsbild. Skolsköterskorna 

uppfattade också att flickor satte en större press på sig själva (Rosvall & Nilsson, 

2016). Det var vanligare, enligt skolsköterskorna, att pojkar hade problem med 

drogberoende, sömnproblem och självmordstankar (Skundberg-Kletthagen & Larsen 

Moen, 2017).  

 

Flickor och pojkar uppgav olika besvär vid besök hos skolsköterskan (Clausson et al., 

2008; Ellertsson, Garmy & Clausson, 2017; Rosvall & Nilsson, 2016). Bland pojkar 

var fysiska besvär som sportskador, sår och infektioner de vanligaste orsakerna för 

besök. Den vanligaste orsaken till att flickor besökte skolsköterskan var subjektiva 

hälsobesvär, följt av sportskador, huvudvärk och problem med skolkamrater eller 

familj (Clausson et al., 2008). Enligt skolsköterskan kom flickor också oftare för 

samtal relaterat till psykisk ohälsa (Rosvall & Nilsson, 2016). 
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Skolsköterskorna funderade kring att pojkar och flickor beskrev olika hälsoproblem i 

samband med hälsosamtalet. En skolsköterska uppgav att flickor kunde börja samtala 

kring psykiska besvär direkt, medan pojkarna behövde längre tid för att vilja berätta. 

Alla elever i Sverige fick möjlighet att besöka skolsköterskan för hälsosamtal 

(Rosvall & Nilsson, 2016). Hilli och Wasshede (2017) nämner att det under 

hälsosamtalen ofta upptäcktes psykisk ohälsa, men skolsköterskorna upplevde att det 

var svårare att övertala pojkar att komma (Rosvall & Nilsson, 2016). Trots svårigheter 

med att få pojkar att besöka skolsköterskan för hälsosamtal, hade ingen skolsköterska 

gjort upp en plan för att hantera problemet. En av orsakerna som kunde tänkas 

påverka pojkarna, var grupptrycket. En skolsköterska nämnde att pojkar inte tyckte att 

det var relevant att samtala med skolsköterskan, då det sågs som en svaghet. 

Skolsköterskorna beskrev några av pojkarna på skolan som svåra att nå och att de 

avböjde att besöka skolhälsovården (Rosvall & Nilsson, 2016).  

 

Mobbning 

Skolsköterskorna kände att fler elever besökte skolhälsovården på grund av mobbning 

(Clausson et al., 2008). En koppling mellan psykisk ohälsa och mobbning kan ses 

(Pigozi & Jones Bartoli, 2016).  Elevernas skoldag försämrades av mobbning vilket 

riskerade att leda till psykisk ohälsa (Skundberg-Kletthagen & Larsen Moen, 2017).  

 

Det kunde vara svårt för skolsköterskan att identifiera mobbning som inte var klart 

uttalad som vid nätmobbning (Pigozi & Jones Bartoli, 2016). Skolsköterskorna 

upplevde att det var lättare att ingripa och hjälpa elever om mobbningen var mer 

uppenbar som vid glåpord eller våld. Skolsköterskorna kände dock att de kunde 

identifiera mobbning i de allra flesta fall genom att identifiera elevens 

psykosomatiska besvär. Skolsköterskorna beskrev vidare att deras erfarenhet vid 

mobbning var att följa upp och ge stöd till eleven på ett tidigt stadium, för att 

därigenom minska uppkomsten av psykisk ohälsa (Skundberg-Kletthagen & Larsen 

Moen, 2017). 

 

Pigozi och Jones Bartoli (2016) nämnde också att skolsköterskorna reflekterade över 

sin egen betydelse i elevernas problematik med mobbning, och samtliga ansåg att 

arbetet mot mobbning låg inom deras arbetsområde. Skolsköterskor kände att skolor 

som arbetade mer förebyggande mot mobbning, prioriterade bättre än skolor med 

annat fokus (Pryjmachuk, Graham, Haddad & Tylee, 2012).  

 

Skolsköterskor upplevde ett ökat stöd och hjälp i sitt arbete mot mobbning när 

skolsköterskorna samverkade regelbundet med annan skolpersonal. Skolsköterskorna 

upplevde dock att de ibland inte fick vara delaktiga i problematiken kring mobbning, 

då en del lärare inte ansåg att mobbning låg inom skolsköterskans arbetsområde 

(Pigozi & Jones Bartoli, 2016).  

 



 

9 

Social ojämlikhet 

Skolsköterskornas erfarenhet var att den psykiska ohälsan påverkades av var eleverna 

bodde. När elevers psykiska ohälsa jämfördes, var den psykiska ohälsan större i 

områden med lägre socioekonomisk status än i områden med högre socioekonomisk 

status. Skolsköterskan kunde se ett tydligt samband mellan att elever vars familjer 

behövde ekonomisk hjälp av sociala myndigheter, hade psykisk ohälsa i större 

utsträckning än de elever vars föräldrar hade en självständig ekonomi (Ellertsson et 

al., 2017). 

 

Skolsköterskor resonerade även kring att elevens psykiska ohälsa påverkades av om 

föräldrarna inte kunde se sin egen roll i situationen. När eleven påvisade psykisk 

ohälsa, upplevde skolsköterskan att föräldrarna kunde ha svårt att ta till sig råd från 

skolsköterskan och följa en överenskommen plan (Pryjmachuk et al., 2012). 

 

 

Organisationens påverkan på skolsköterskan 

Ojämn resursfördelning och hinder för samverkan påverkade skolsköterskans arbete 

med psykisk ohälsa. Självförtroendet och brist på träning samt kunskap visade sig 

också ha konsekvenser på skolsköterskans arbete.   

Ojämn resursfördelning 

Skolsköterskor ansåg enligt Haddad, Butler och Tylee (2010) att tidsbrist påverkade 

arbetet med psykisk ohälsa negativt. Pryjmachuk et al. (2012) nämnde också att ett 

flertal skolsköterskor uppgav att de ville arbeta mer preventivt mot psykisk ohälsa, 

men att det inte fanns tillräckligt med tid och resurser. Hilli och Wasshede (2017) 

instämmer i att skolsköterskorna upplevde att resurserna inte räckte till för att de 

skulle kunna utföra det förebyggande mentala hälsoarbetet på ett tillfredsställande 

sätt. Skolsköterskorna trodde att det skulle vara gynnsamt för de äldre eleverna om 

mer resurser lades på mental hälsa i grundskolan (Skundberg-Kletthagen & Larsen 

Moen, 2017).  

 

Skolsköterskorna kände att de hade hand om ett för stort antal elever, vilket gjorde att 

det kunde vara svårt att hinna se den enskilde eleven. Skundberg-Kletthagen och 

Larsen Moen (2017) nämnde att skolsköterskorna ofta arbetade deltid, vilket kunde 

leda till en känsla av stress över att inte hinna med arbetet mot psykisk ohälsa. 

 

 

Hinder för samverkan  

Flera skolsköterskor ansåg att det var en huvuduppgift att identifiera elever med 

psykisk ohälsa men de upplevde det som ansträngande att vara ensamma om att arbeta 

med hälsokunskap på skolan. Skolsköterskorna önskade att de hade haft mer personal 

att samverka med (Hilli & Wasshede, 2017). Skolsköterskorna upplevde att de ibland 
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arbetade på varsitt håll med samma ärende, istället för att samarbeta med andra 

professioner (Skundberg-Kletthagen & Larsen Moen, 2017). Det skulle vara 

gynnsamt med ett ökat samarbete med läkaren, men skolsköterskorna uppgav även att 

det skulle vara bra med ett mer omfattande samarbete med övrig skolpersonal. Arbetet 

med psykisk ohälsa skulle påverkas positivt, om det förelåg ett bättre samarbete. Det 

var även angeläget att öka tydligheten kring vem skolsköterskan skulle vända sig till 

för att be om råd (Hilli & Wasshede, 2017; Pryjmachuk et al., 2012).  

 

Skundberg-Kletthagen och Larsen Moen (2017) påtalar att samarbetet mellan 

skolsköterskan och läraren kunde upplevas som mycket skiftande. Samarbetet var 

sämre om läraren saknade intresse för förebyggande insatser mot psykisk ohälsa. 

Skolsköterskorna betonade, enligt Hilli och Wasshede (2017), vikten av att lärarna 

kunde fungera som aktör vid samtal med föräldrar. Pryjmachuk et al. (2012) 

diskuterade att skolsköterskor kände oro inför samarbetet med andra professioner när 

eleven till exempel skulle gå på sommarlov utan tillsyn från elevhälsan.  

 

Skolsköterskornas arbete påverkades negativt av att det fanns för många externa 

aktörer att vända sig till vid psykisk ohälsa. Skolsköterskorna ansåg dock att 

samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) var värdefull när den fungerade, 

och skolsköterskorna uppgavs välkomna återkoppling och stöd från BUP. Ofta ansåg 

skolsköterskorna att det saknades återkoppling, vilket kunde upplevas som 

frustrerande. Det var även svårt att få hjälp av BUP om inte eleven hade betydande 

psykiska besvär. Extern hjälp som inte erhölls, påverkade skolsköterskornas arbete 

negativt. Det utökade deras plikter gentemot eleverna med psykiska besvär som 

behövde stöd. Skolsköterskorna upplevde att det potentiellt kunde skada relationen till 

eleven (Hilli & Wasshede, 2017). 

 

 

Brist på kunskap och träning  

Skolsköterskor kände enligt Haddad et al. (2010) att en huvuduppgift i 

skolhälsovården var att hjälpa elever med psykisk ohälsa och de upplevde att över en 

fjärdedel av arbetstiden spenderades på att ta hand om elever med psykisk ohälsa 

(Haddad et al., 2010; Larsen Moen & Skundberg-Kletthagen, 2017). Skolsköterskorna 

kände att de inte hade tillräckligt med kunskap om psykiska besvär och hur de skulle 

hantera psykisk ohälsa. Kunskap om psykisk ohälsa påverkades av tidigare erfarenhet 

och det var vanligt att söka kunskap på egen hand. Några skolsköterskor beskrev dock 

att de fått användbar kunskap från arbetsplatsen (Hilli & Wasshede, 2017). Kurs i 

psykisk ohälsa beskrevs som användbar för att öka kunskapen av att hantera elever 

med psykiska besvär (Skundberg-Kletthagen & Larsen Moen, 2017).  

 

Skolsköterskorna kände en brist på träning i att möta psykisk ohälsa hos elever 

(Skundberg-Kletthagen & Larsen Moen, 2017; Hilli & Wasshede, 2017; Pryjmachuk 

et al., 2012). Brister i träning och kunskap påverkade skolsköterskans arbete negativt 
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(Pryjmachuk et al., 2012). Ytterligare utbildning behövdes för att skolsköterskorna 

skulle kunna stödja eleven och lättare identifiera psykisk ohälsa, för vid tidig upptäckt 

av psykisk ohälsa, kunde skolsköterskorna ingripa snabbare (Hilli & Wasshede, 

2017). Skolsköterskor med lite arbetserfarenhet, uppgav ett ökat behov av utbildning i 

att bedöma och ge interventioner inom psykisk ohälsa (Larsen Moen & Skundberg-

Kletthagen, 2017). Skolsköterskorna kände att användbara ämnen att utbildas i var att 

hantera självskadebeteende, identifiera depression och identifiera ångest (Haddad et 

al., 2010). Skolsköterskorna ville även träna på att administrera korta interventioner 

(Larsen Moen & Skundberg-Kletthagen, 2017).  

 

 

Självförtroende i arbetet  

De flesta skolsköterskor kände ett ökat självförtroende i att arbeta preventivt med 

psykisk ohälsa (Pryjmachuk et al., 2012). Avsaknad av självförtroende fanns i 

främjandet av psykisk hälsa (Skundberg-Kletthagen & Larsen Moen, 2017). 

Skolsköterskor som hade deltagit i kurser rörande psykisk ohälsa, rapporterade ökat 

självförtroende jämfört med de som inte hade deltagit (Larsen Moen & Skundberg-

Kletthagen, 2017). Efter vidareutbildning upplevde skolsköterskorna också ett något 

ökat självförtroende i att arbeta med frågor som berörde psykisk ohälsa (Haddad et 

al., 2010; Hilli & Wasshede, 2017; Larsen Moen & Skundberg-Kletthagen, 2017). 

Skolsköterskor beskrev dock en brist på självförtroende av att arbeta med psykisk 

ohälsa hos elever (Skundberg-Kletthagen & Larsen Moen, 2017; Pryjmachuk et al., 

2012). De kände en oro för att inte säga eller göra rätt saker för eleven (Pryjmachuk et 

al., 2012). Brist på självförtroende påverkades i större utsträckning, när 

skolsköterskorna kände att fler risker förelåg såsom arbetet med elever som hade 

självskadebeteende, drogmissbruk och ätstörningar. Skolsköterskor som av olika 

anledningar spenderade en fjärdedel eller mindre arbetstid på psykisk ohälsa, 

påverkades genom att de kände ett minskat självförtroende i att hantera och hjälpa 

elever med psykiska besvär (Larsen Moen & Skundberg-Kletthagen, 2017). Trots att 

skolsköterskor saknade självförtroende, upplevde de att färdigheter inom 

kommunikation och social förmåga var grundläggande för att hjälpa elever med 

psykiska besvär (Pryjmachuk et al., 2012).  

 

 
Diskussion 

Metoddiskussion   

En integrativ metod sågs som en styrka, då kvalitativa artiklar undersökte kvalitativa 

variabler som erfarenhet och kvantitativa artiklar hade ett större antal deltagare vilket 

ökade tillförlitligheten. Sökningarna efter resultatartiklar genomfördes i sex av 24 

möjliga databaser. Databaser exkluderades då sökningar i 24 databaser inte kunde 

genomföras relaterat till tio veckors kurslängd, det finns en risk att resultatet har 

påverkats av att relevanta databaser valdes att exkluderas. Sökningar som 

genomfördes i databasen google scholar samt kedjesökningar i artiklar, påvisade dock 
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att alla resultatartiklar återkom och enbart en artikel tillkom. De inkluderade 

artiklarnas tidsintervall var tio år, vilket var ett stort tidsspann och kunde minska 

validiteten. Åldersgruppen elever mellan 16 till 18 år var ett litet urval och därför 

behövde tidsintervallet för artiklarna vara desto bredare. Ingen exkludering gjordes av 

artiklar som saknade fulltext, tillförlitligheten borde därför öka.  

 

Sökningarna genomfördes genom att kombinera sökord systematiskt, se bilaga A, 

vilket genomfördes för att få en tydlighet i sökningen. Om sökningarna genomförts 

med olika sökord i olika databaser, hade troligen systematiken minskat och sannolikt 

inte tillfört uppsatsen fler artiklar. Skolsköterska söktes som thesaurus-term vilket 

gjorde att sökningarna begränsades till skolhälsovård samt elevhälsa, vilket kan ses 

som en styrka. De tre sökorden på psykisk ohälsa gav resultatet ökad kredibilitet, men 

sökningarna på mental illness samt mental disorders gav inga nya resultatartiklar och 

har troligen inte påverkat resultatet.  

 

Granskningarna av resultatartiklarna gjordes i två steg, vilket kan ses som en styrka, 

då det kan innebära att de valda artiklarna höll en god vetenskaplig kvalitet. Det kan 

också ses som onödigt tidskrävande arbete då den första granskningen med SBU 

relevansmall inte exkluderade någon artikel. De resultatartiklar som inkluderades, 

kommer från länder med jämförbara förhållanden till Sverige gällande kultur, 

värderingar samt skolhälsovård. Det innebär att litteraturstudien borde vara 

applicerbar till svenska förhållanden.  

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att utgå från Peplaus omvårdnadsteori: 

Mellanmänskliga relationer i omvårdnaden. Den mellanmänskliga relationen utgår 

från tre delar: Skolsköterskan, eleven och relationen mellan skolsköterskan och eleven 

(Peplau, 1997). Resultatdiskussionen kommer att knyta an till syftet, och syftet med 

litteraturstudien var att utforska skolsköterskors erfarenhet av vad som påverkar 

arbetet med psykisk ohälsa hos elever 16-18 år. 

 

Skolsköterskan 

Skolsköterskorna upplever att arbetet med psykisk ohälsa påverkas negativt av 

tidsbrist (Haddad et al., 2010; Pryjmachuk et al., 2012). Arbetet påverkas även 

negativt av brist på resurser, då skolsköterskorna ansvarar för ett för stort antal elever, 

vilket leder till att de inte hinner se den enskilde eleven (Skundberg-Kletthagen & 

Larsen Moen, 2017). Brist på skolsköterskor och tid stämmer överens med tidigare 

forskning, då skolsköterskorna upplever att de har hand om för många elever vilket 

leder till en avsaknad av tid för samtal (Spratt et al., 2010). Elever påpekar att det 

krävs tid för att skapa en relation där skolsköterskan känner eleven väl och som leder 

till en ökad förståelse för varandra men skolsköterskan är ofta otillgänglig på grund av 

tidsbrist (Johansson & Ehnfors, 2006).  
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Den mellanmänskliga interaktion som sker via samtal med eleven är central i 

skolsköterskans arbete med att ge god omvårdnad. I samtalet behöver skolsköterskan 

reflektera, vara självkritisk samt medveten om de fördomar, stereotyper och tidigare 

erfarenheter som skolsköterskan bär med sig (Peplau, 1997). Skolsköterskan behöver 

också vara medveten om att psykisk ohälsa hos eleven kan överföras till och påverka 

skolsköterskan (Forchuk et al., 1995).  

 

Skolsköterskor betonar att en stor del av arbetsdagen läggs på elever med psykiska 

besvär (Haddad et al., 2010; Larsen Moen & Skundberg-Kletthagen, 2017) dock 

upplever flertalet skolsköterskor brist på kunskap (Hilli & Wasshede, 2017) och 

otillräcklig träning i psykisk ohälsa (Skundberg-Kletthagen & Larsen Moen, 2017; 

Hilli & Wasshede, 2017; Pryjmachuk et al., 2012). Skolsköterskor i USA instämmer i 

att de saknar träning samt kompetens i att identifiera och hantera psykisk ohälsa 

(Stephan & Connors, 2013). Tidigare forskning påvisar också att skolsköterskor 

upplever sig ha brist på utbildning, vilket leder till att skolsköterskorna får svårt att 

identifiera psykisk ohälsa och remittera eleven vidare till rätt instans (Spratt et al., 

2010). Skolsköterskorna anser att utbildning i psykisk ohälsa hjälper dem i samtalet, 

så att de snabbare kan identifiera psykisk ohälsa samt sätta in lämplig intervention 

(Hilli & Wasshede, 2017).  

 

Skolsköterskans bristande kunskap leder till att samtal med eleven om psykisk ohälsa 

påverkas negativt (Hilli & Wasshede, 2017). Kunskap om psykisk ohälsa påverkas av 

vilka tidigare erfarenheter skolsköterskan bär med sig (Hilli & Wasshede, 2017). 

Enligt Peplau (1997) bör skolsköterskorna använda tidigare erfarenheter till att öka 

självinsikten både privat och professionellt. Eleverna ser också det som en styrka att 

skolsköterskan har tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa (Johansson & Ehnfors, 

2006).  

 

Skolsköterskor upplever en brist på självförtroende av arbete med psykisk ohälsa, 

vilket kan påverka samtalet negativt, då skolsköterskor känner oro över att säga fel 

saker (Pryjmachuk et al., 2012). Tidigare forskning understryker att skolsköterskor 

upplever en avsaknad av självförtroende och kompetens av att arbeta med psykisk 

ohälsa (Spratt et al., 2010). Om skolsköterskorna inte arbetar med psykisk ohälsa 

regelbundet så påverkas självförtroendet negativt (Larsen Moen & Skundberg-

Kletthagen, 2017) medan kurser och vidareutbildning ökar självförtroendet (Larsen 

Moen & Skundberg-Kletthagen, 2017; Haddad et al., 2010; Hilli & Wasshede, 2017). 

Färdighet i kommunikation ser skolsköterskor som en central del av att arbeta med 

psykisk ohälsa, även då självförtroende saknas (Pryjmachuk et al., 2012). Samtal är 

en grundläggande del i omvårdnadsarbetet. Genom samtalet kan skolsköterskan 

identifiera elevens behov och med hjälp av sin lyhördhet kan skolsköterskan sätta in 

interventioner (Peplau, 1997). 
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Eleven  

Varje elev ska ses som unik av skolsköterskan. Mötet ska hjälpa eleven att förstå sin 

hälsosituation där skolsköterskan är en resurs i samtalet (Peplau, 1997). 

 

Psykisk ohälsa kan leda till mobbning och mobbning kan också leda till psykisk 

ohälsa (Williams, Langhinrichsen-Rohling, Wornell & Finnegan, 2017). Pigozi och 

Jones Bartoli (2016) beskriver också att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa 

och mobbning, dock upplever skolsköterskorna svårigheter att identifiera mobbning 

som inte är uttalad som till exempel mobbning som sker via nätet. Enligt Williams et 

al. (2017) är nätmobbning ett problem, då elever som utsätts för nätmobbning 

upplever högre grad av psykisk ohälsa än elever som utsatts för fysisk mobbning.  

 

Skolsköterskorna ser en ökning i fler elever som besöker skolhälsovården på grund av 

mobbning (Clausson et al., 2008). Ökningen kan bero på lärare som hänvisar elever 

som är mobbade till skolhälsovården. Det kan påverka skolsköterskornas arbete, då de 

behöver lägga mer tid på elever som utsätts för mobbning (Spratt et al., 2010). 

Skolsköterskor anser att samarbetet med kollegor och med annan skolpersonal är 

gynnsamt i arbetet för att motverka mobbning. Skolsköterskor upplever dock att de 

ibland inte får vara delaktiga i att hantera elevens mobbningsproblematik då några 

lärare inte anser att mobbning inte tillhör skolsköterskans arbete. Skolsköterskorna 

anser dock att elever som utsätts för mobbning tillhör deras arbetsområde (Pigozi & 

Jones Bartoli, 2016).  

 

Rising Holmström et al. (2015) diskuterar att skolsköterskan i sitt arbete kan få bättre 

samverkan med eleverna genom att arbeta elevcentrerat. För att kunna stödja elever 

med psykisk ohälsa, kan skolsköterskan använda sig av Peplaus omvårdnadsteori 

(Forchuk et al., 1995).  

 

Relationen mellan skolsköterskan och eleven 

Peplaus omvårdnadsteori fokuserar på det gemensamma förändringsarbetet som sker 

genom en dialog mellan skolsköterskan och eleven (Forchuk et al., 1995). Eleverna 

tycker också att dialogen är viktig och att samtalet ska bygga på erfarenheter som 

både skolsköterskan och eleven bär med sig (Johansson & Ehnfors, 2006).  

 

Derdikman-Eiron et al. (2011) nämner att könsskillnader påverkar den psykisk 

ohälsan och flickor nämner oftare än pojkar att de upplever besvär med psykisk 

ohälsa (Wiklund et al., 2012; Svedberg et al., 2013; Aanesen, Meland & Torp, 2017). 

Skolsköterskor uppger att flickor vanligare i samtal nämner att de inte är välmående 

(Hansson et al., 2012). Det kan vara en av orsakerna till att skolsköterskor förknippar 

psykisk ohälsa i större utsträckning med flickor (Rosvall & Nilsson, 2016; Clausson 

et al., 2008). Flickor uppger också enligt Hilli och Wasshede (2017) tidigare i 
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samtalet psykisk besvär, medans pojkar tar längre tid på sig att uttrycka psykisk 

ohälsa (Rosvall & Nilsson, 2016).  

 

Enligt skolsköterskorna uppger pojkar och flickor olika hälsobesvär vid samtal (Hilli 

& Wasshede, 2017). Flickor nämner vanligare subjektiva hälsobesvär och pojkar 

kommer oftare till skolsköterskan med fysiska besvär (Clausson et al., 2008). Enligt 

skolsköterskorna påverkas arbetet av att det är svårare att nå och övertala pojkar att 

komma för hälsosamtal (Hilli & Wasshede, 2017). Det kan bero på att pojkarna lättare 

faller för grupptryck eller inte vill upplevas som svaga. Psykisk ohälsa ökar risken 

mer för pojkar än för flickor att få lägre självkänsla och större problem med studierna 

(Derdikman-Eiron et al., 2011). Risken kan dock motverkas om pojkar kommer till 

skolsköterskan för hälsosamtal, då psykisk ohälsa ofta upptäcks under samtalet. 

Hälsosamtal är därför ett viktigt verktyg för skolsköterskan i arbetet med psykisk 

ohälsa (Hilli & Wasshede, 2017).  

 

Vid samtal anser eleverna att det är viktigt att känna tillit och stöd från 

skolsköterskorna. Eleverna vill också att skolsköterskan ska lyssna och visa intresse 

under samtalet (Johansson & Ehnfors, 2006). Peplau (1997) instämmer i att 

skolsköterskan ska ge stöd till eleven och skolsköterskan ska skapa en förståelse för 

eleven genom att visa ett intresse för elevens berättelse.   

 

 

Konklusion  

Sammanfattningsvis visar resultatet att det fanns tydliga könsskillnader beträffande 

psykisk ohälsa, där flickorna i större utsträckning upplevde sig ha psykisk ohälsa. 

Det var dock oklart om pojkarna mådde bättre, eller om pojkarna bara samtalade 

mindre med skolsköterskan om psykisk ohälsa. Skolsköterskorna upplevde att det 

fanns både uttalad mobbning och nätmobbning. Det var av stor vikt att samverkan 

kring mobbning fungerade, för det påverkade skolsköterskans arbete negativt när 

samverkan inte fungerade. Sociala skillnader nämndes också påverka 

skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa, där de elever som bodde i områden med 

lägre socioekonomisk status, upplevde högre grad av psykisk ohälsa. För 

skolsköterskor fanns det brist på resurser, som tidsbrist, för att arbeta mot psykisk 

ohälsa. Skolsköterskorna saknade träning, kompetens och självförtroende för att 

kunna arbeta med psykisk ohälsa. Det saknades en tydlig plan för samverkan med 

andra professioner i skolan och skolsköterskorna önskade ett ökat samarbete med 

specialister inom barnpsykiatri, för att få hjälp att stödja elever.  

 

 

Implikation 

Studiens resultat kan användas för att få ökad förståelse för skolsköterskors erfarenhet 

av vad som påverkar arbetet med psykisk ohälsa hos elever. Studien ger en fördjupad 

förståelse för skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa och vilka faktorer 
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skolsköterskan anser sig sakna för att arbeta med psykisk ohälsa. Det är angeläget att 

det bedrivs mer forskning kring elevers psykiska ohälsa och vad som påverkar 

skolsköterskornas arbete, såsom forskning kring hur skolsköterskan kan stärka sin roll 

på skolan genom ökad samverkan med lärare och tydligare rutiner kring samarbetet 

med externa aktörer. Psykisk ohälsa hos elever ökar i samhället och psykiska besvär i 

ungdomsåren kan också leda till kvarvarande besvär med psykisk ohälsa i vuxenlivet. 
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artiklar 
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artiklar 
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ME("School Nurses") AND ME 
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english 6 0(3*)  0 0 
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ME("School Nurses") AND 
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peer reviewed, english 131 1(2*) 0 0 

2018-09-16 Psycinfo 
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ME("School Nurses") AND 
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2018, Peer reviewed, english  2 0(2*) 0(1*) 0(1*) 
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Peer reviewed, english 138 0(4*) 0(2*) 0(2*) 
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Search Elite 
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reviewed, english 92 0(1*) 0(1*) 0(1*) 
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Peer reviewed, english 31 0(1*) 0(1*) 0(1*) 
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DE “SCHOOL nursing” AND 
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2018, Peer reviewed, english 83 1(7*) 1(5*) 1(3*) 
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Search Elite 

DE “SCHOOL nursing” AND 
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2018, Peer reviewed, english 19 0(4*) 0(3*) 0(3*) 
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Search Elite 

DE “SCHOOL nursing” AND 
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2018, Peer reviewed, english 388 0 0 0 
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Science: 
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Science: 
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Referens Hansson, A., Clausson, E., & Janlöv, A.C. (2012). International school children’s 

health needs: School nurses’ views in Europe.  Journal of School Nursing, 28(2), 

144-152. doi: 10.1177/1059840511425679 

Land  

Databas 
Sverige, Schweiz och Tyskland 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska skolsköterskans syn på hälsobehovet hos elever som 

studerar på internationella skolor.  

Metod:  

Design 
Kvalitativ metod med en undersökande och beskrivande design.  

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

Datainsamling Intervjuer  

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall Bortfall redovisat 

Slutsats Skolsköterskor nämner att internationella elever uttrycker liknande hälsobehov 

som elever som inte utvandrat. Barn i internationella skolor uttrycker dock andra 

hälsobehov relaterat till utvandringen som innefattar språk- och kultursvårigheter, 

sårbarhet, hemlängtan och ensamhet. Faktorerna innebär en utmaning för 

skolsköterskan i att kunna tolka elevernas unika hälsobehov.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög kvalitet 
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Referens Ellertsson, A.S., Garmy, P., & Clausson, E. K. (2017). Health among 

schoolchildren from the school nurse’s perspective.  Journal of School Nursing, 

33(5), 337-343. doi: 10.1177/1059840516676876 

Land  

Databas 
Sverige 

Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka svenska skolsköterskors uppfattning på hälsa hos 

skolbarn.  

Metod:  

Design 
Kvantitativ metod 

Retrospektiv tvärsnittsstudie  

Urval 181 enkäter  

Datainsamling Genom en webbaserad undersökning, utförd 2015. Som sedan jämfördes med en 

enkätsstudie gjord 2005.  

Dataanalys Deskriptiv statistik med procentsatser, medeltal och standardavvikelser användes. 

Bortfall Bortfall redovisat  

Slutsats Resultatet visade att fysisk och mental hälsa hos skolbarn och ungdomar 

upplevdes som bättre av skolsköterskorna 2015 än 2005. Men både fysisk och 

mental hälsa upplevdes som sämre av skolsköterskorna som arbetade i 

högriskområden i jämförelse med lågriskområden.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög kvalitet 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Clausson, E. K., Köhler, L., & Berg, A. (2008). Schoolchildren’s health as judged 

by Swedish school nurses – a national survey. Scandinavian Journal of Public 

Health, 36, 690–697. doi: 10.1177/1403494808090671 

Land  

Databas 
Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att använda skolsköterskans kunskaper och erfarenheter för att bättre 

förstå elevers hälsoproblem samt kopplingen till socioekonomisk bakgrund och 

kön. 

Metod:  

Design 
Nationell undersökning 

Randomiserad enkätstudie 

Urval 129 Skolsköterskor 

Datainsamling Frågeformulär via e-post  

Dataanalys Deskriptiv statistisk analys och manifest innehållsanalys 

Bortfall Bortfall redovisat 

Slutsats Skolsköterskor bedömde att skolbarns mentala hälsa hade försämrats, speciellt 

bland socialt utsatta grupper och hos flickor. Flickorna besökte oftare 

skolsköterskan för subjektiva hälsobesvär och pojkar kom mer för fysiska besvär. 

Hälsosamtal och hälsokontroller användes vanligen för att bedöma fysisk hälsa. 

Individuella faktorer relaterat till livsstil påverkade skolbarnens fysiska hälsa och 

den mentala hälsan påverkades av familjerelationer. Samarbete med familjen sågs 

som en väg för att förbättra hälsan hos skolbarnen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög kvalitet 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Larsen Moen, O., & Skundberg-Kletthagen, H. (2017). Public health nurses’ 

experience, involvement and attitude concerning mental health issues in a school 

setting. Nordic Journal of Nursing Research, 38(2), 61–67. doi: 

10.1177/2057158517711680 

Land  

Databas 
Norge 

CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskornas uppfattningar om deras attityder och 

engagemang kring arbetet med psykisk hälsa i skolan.   

Metod:  

Design 
Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie  

Urval 284 skolsköterskor  

Datainsamling Enkätstudie via e-post 

Dataanalys Deskriptiv analys och deskriptiv statistik  

Bortfall Bortfall redovisat  

Slutsats Skolsköterskorna rapporterade om behov av träningstillfälle, övervakning och 

ökat stöd från BUP. De som hade vidarutbildning och kurser inom psykisk hälsa 

rapporterade mer självförtroende i att arbeta med psykisk ohälsa. Skolsköterskor 

som spenderade mindre än en fjärdedel i att hantera psykisk ohälsa rapporterade 

minskat självförtroende.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög kvalitet 



BILAGA C  

 

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. 

Journal of Clinical Nursing, 21, 850–859. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2011.03838.x 

Land  

Databas 
Storbritannien 

Pubmed 

Syfte Studiens syfte var att utforska skolsköterskornas syn på psykiska besvär hos 

ungdomar och skolsköterskornas potential för att engagera sig i arbetet kring 

psykisk ohälsa hos ungdomar.  

Metod:  

Design 
Kvalitativ metod  

Fokusgrupper.  

Urval 33 skolsköterskor 

Datainsamling Fokusgrupper med sex-12 deltagare i vardera grupp  

Dataanalys Dataanalysen gjordes i fem steg. I första steget transkriberades 

ljudinspelningarna. Sedan lästes materialet enskilt och efter det tillsammans. 

Fokusgruppernas likheter och olikheter användes för att utforska relationerna till 

varandra. För att säkerställa korrekt analys togs även hjälp av en oberoende 

forskare. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Skolsköterskor ska i sin roll fokusera på hälsopromotion, bedömningar, 

identifikation och tidiga interventioner av psykisk hälsa och det ska stödjas av en 

relation med BUP. Men med brist på utbildning och träningsmöjligheter 

motverkas engagemanget.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög kvalitet 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Rosvall, P.Å., & Nilsson, S. (2016). Gender-based generalisations in school 

nurses’ appraisals of and interventions addressing students’ mental health. BMC 

Health Services Research, 16, 451. doi: 10.1186/s12913-016-1710-1 

Land  

Databas 
Sverige 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att analysera hur skolsköterskans såg på tillhandahållandet av stöd till 

studenter med psykisk ohälsa. Syftet var också att undersöka hur 

könsuppfattningen påverkade skolsköterskans interventioner.   

Metod:  

Design 
Kvalitativ metod  

Induktiv forskningsansats med en grundad teori design.  

Urval 15 skolsköterskor 

Datainsamling Intervjuer  

Dataanalys Alla intervjuer transkriberades av en sekreterare. Ett teoretiskt ramverk av 

Connells teori om kön användes vid dataanalysen. Med ramverket analyserades 

transkriberingen igen. Första författaren avslutade den analytiska processen med 

stöd av andre författaren och en projektgrupp bestående av kollegor. Sen 

diskuterades kategorierna tillsammans.  

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Slutsatsen var att generaliseringar ibland kan vara användbara då de till exempel 

kan hjälpa skolsköterskorna att identifiera problem, arbetsmetoder och 

interventioner. Men den viktigaste slutsatsen från forskningen, är att det behövs 

en större medvetenhet om att potentiella könsstereotyper kan påverka 

skolsköterskans arbete.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Medelhög kvalitet 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Skundberg-Kletthagen, H., & Larsen Moen, O. (2017). Mental health work in 

school health services and school nurses’ involvement and attitudes, in a 

Norwegian context. Journal of clinical nursing, 26, 5044–5051. doi: 

10.1111/jocn.14004 

Land  

Databas 
Norge 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska skolsköterskans erfarenhet av och attityder kring att arbeta 

med ungdomar med psykisk ohälsa.  

Metod:  

Design 
Kvalitativ metod  

Explorativ tvärsnittsstudie 

Urval 284 skolsköterskor 

Datainsamling Frågeformulär via e-post 

Dataanalys Manifest innehållsanalys med inspiration av Elo och Kyngäs tre faser.  

Bortfall Bortfall redovisat 

Slutsats I den norska kontexten ses skolsköterskorna som de bästa att förse tidig hjälp till 

ungdomar vid psykisk ohälsa. För att bli en sådan resurs behöver skolsköterskan 

självförtroende i att de har kunskap och kompetens att ta hand om psykisk ohälsa. 

Skolsköterskorna behöver stöd och övervakning för att kunna hjälpa och stärka 

elevernas psykiska hälsa. De behöver lämpliga bedömningsverktyg, kunskaper 

och interventioner.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög kvalitet 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

 

Referens Haddad, M., Butler, S.G., & Tylee, A. (2010). School nurses’ involvement, 

attitudes and training needs for mental health work: a UK-wide cross-sectional 

study. Journal of advanced nursing, 66(11), 2471–2480. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2010.05432.x 

Land  

Databas 
Storbritannien   

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att identifiera skolsköterskans syn på mentala 

hälsoaspekter i deras yrkesroll, utbildningskrav samt attityder de har av ungdomar 

som är deprimerade.  

Metod:  

Design 
Postformulär 

Tvärsnittsstudie 

Urval 258 skolsköterskor 

Datainsamling Formulär skickat via post 

Dataanalys Data analyserades genom ett dataprogram. Standardiserad deskriptiv statistisk 

användes.  

Bortfall Bortfall redovisat 

Slutsats Resultat av studien skapar frågor som kan undersökas i framtida arbeten  

För att bestämma de bästa metoderna för att förbättra skolsköterskans 

självförtroende och färdigheter i att hantera psykisk ohälsa och utvärdera 

effekterna av insatserna behövs en kombination av tillvägagångssätt, med 

experimentella studier som bygger på observation. Studien ger dock extra stöd 

och en utvecklingsriktning för skolsköterskan, i deras arbete med psykisk hälsa. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Medelhög kvalitet 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Pigozi, P. L., & Jones Bartoli, A. (2016). School nurses’ experiences in dealing 

with bullying situations among students.  Journal of School Nursing, 32(3), 177-

185. doi: 10.1177/1059840515613140  

Land  

Databas 
Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att få en ökad förståelse av skolsköterskans erfarenhet av 

mobbning bland elever. Hur skolsköterskan identifierar mobbing och hur de ger 

stöd.   

Metod:  

Design 
Kvalitativ metod 

Intervjustudie 

Urval 12 skolsköterskor 

Datainsamling Semistrukturerade djupintervjuer  

Dataanalys Intervjuerna som spelats in transkriberades. De transkriberade intervjuerna 

lyssnades noggrant igenom två gånger av båda författarna. Sedan kodades datan 

för att finna subkategorier och kategorier. 

Bortfall Bortfall redovisat 

Slutsats Fem huvudteman sågs i analysen: att förstå mobbning, hur mobbning identifieras, 

strategier, stöd från arbetsplatsen och skolsköterskans roll. Skolsköterskan har 

kunskap om mobbning och är kapabla att hjälpa eleverna med stöd av dialog. 

Men de upplever att de behöver träning och mer tid för att ge rätt hjälp till 

eleverna. Skolsköterskan måste arbeta mer aktivt med mobbning i skolan och 

behöver stöd genom att utöka bemanningen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög kvalitet 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

Referens Hilli, Y., & Wasshede, K. (2017). Swedish school nurses’ perspectives on caring 

for and promoting the health of adolescents with mental health problems – A 

qualitative study. Clinical Nursing Studies, 5(3), doi: 10.5430/cns.v5n3p1 

Land  

Databas 
Sverige 

Google Scholar 

Syfte Syftet med studien var att utforska svenska skolsköterskors erfarenhet av att 

hantera och promotera hälsa hos studenter med psykisk ohälsa.  

Metod:  

Design 
Kvalitativ metod 

Deskriptiv design 

Urval Åtta skolsköterskor 

Datainsamling Intervjuer 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall Bortfall redovisat 

Slutsats Skolsköterskorna har en nyckelroll i att ta hand om och promotera psykisk hälsa 

hos eleverna. Studien stärker bevis för att hälsosamtal är viktigt. Det är viktigt att 

tilldela tillräckliga resurser för hälsosamtal, då psykisk ohälsa ofta identifieras 

under de mötena. Ett omsorgsfullt och pålitligt förhållande mellan skolsköterska 

och eleven är en förutsättning för en hälsodialog. Det är av vikt att 

skolsköterskorna har rätt kunskap och förstår vikten av att skapa omsorgsfulla 

relationer. Studien visar vidare att kraven hos skolsköterskor har förändrats över 

tiden.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög kvalitet 
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