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Abstract  
Background: The proportion of young people with mental health problems increases within 
the school, which places greater demands on school nurses and their ability to meet these pupils. 
Upbringing, family social position and living conditions are factors that affect the health of 
individuals. School nurses are included in student health and has an important role in mental 
health problems, both in terms of early identification and provide support to students as well as 
the promotion of health. School nurses are often alone in their profession within the individual 
school, which places high demands on the ability to work independently, make their own 
decisions and be confident in their area of expertise. Through their accessibility, the school 
nurse has a central position to identify and capture pupils with mental health problems and early 
provide of support to foster students' development and learning. Aim: The aim of this study is 
to describe the school nurse's work with young people's mental health problems within the 
school. Method: A systematic literature review. Searches conducted in Cinahl, PsycInfo, 
PsycArticles and ERIC resulted in six articles for review and analysis underlying the results. 
Results: The result presents four themes with related categories that emerged through analysis. 
These consist of: identification of mental illness, measures in mental health, health promotion 
of mental health/illness and collaboration around pupils with mental illness. Conclusion: By 
their position at the school, school nurses constitutes a key figure in identifying mental health 
problems among pupils through their accessibility, communication skills and the use of 
screening tools. Prevention and health promotion are important, but the time and the conditions 
specified for this purpose are lacking. 
 
Keywords school nursing, mental disorders, adolescents, health promotion, literature study. 



Sammanfattning 
 
Bakgrund: Andelen ungdomar med psykisk ohälsa ökar inom skolan, vilket ställer högre krav 
på skolsköterskor och deras kompetens att möta dessa elever. Uppväxt, familjens sociala 
ställning och levnadsvillkor är faktorer som påverkar hälsan hos individer. Skolsköterskor ingår 
i elevhälsan och har en viktig roll i arbetet med psykisk ohälsa, både vad gäller att tidigt 
identifiera och ge stöd till elever samt arbeta hälsofrämjande. Skolsköterskor är oftast ensamma 
i sin profession inom den enskilda skolan, vilket ställer höga krav på förmågan att kunna arbeta 
självständigt, fatta egna beslut och vara trygg inom sitt kunskapsområde. Genom sin 
tillgänglighet har skolsköterskan en centrala position för att kunna identifiera och fånga upp 
elever med psykisk ohälsa och tidigt kunna erbjuda stöd för att främja elevers utveckling och 
lärande. Syfte: Syftet är att beskriva skolsköterskans arbete med ungdomars psykiska ohälsa 
inom skolan. Metod: Systematisk litteraturstudie. Sökningar som utförts i Cinahl, PsycInfo, 
Psycarticles och ERIC resulterade i sex artiklar som efter granskning och analys ligger till grund 
för resultatet. Resultat: I resultatet presenteras fyra teman med tillhörande kategorier som 
framkommit genom analys. Dessa består av: av identifiering av psykisk ohälsa, åtgärder vid 
psykisk ohälsa, hälsofrämjande arbete kring psykisk hälsa/ohälsa samt samverkan runt elever 
med psykisk ohälsa. Konklusion: Skolsköterskor utgör, genom sin position på skolan, en 
nyckelperson vad gäller att identifiera psykisk ohälsa hos elever genom sin tillgänglighet, 
kommunikativa färdigheter och användning av screeningverktyg. Förebyggande och 
hälsofrämjande arbete är viktigt, men både tid och förutsättningar saknas för detta ändamål. 
 
 
Nyckelord: hälsofrämjande arbete, litteraturstudie, psykiska störningar, skolinriktad 
omvårdnad, ungdomar. 
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Inledning 
Andelen elever med psykisk ohälsa inom skolan har under de senaste årtiondena ökat, speciellt 
bland flickor. En förklaring tros vara att skolstressen har ökat i och med den reformerade 
grundskolan med tidigare nationella prov och betyg från årskurs sex. Även den snabba 
teknikutvecklingen har förändrat barns tillvaro. Andra orsaker beskrivs vara den ökade 
individualiseringen i samhället och en minskad framtidstro bland dagens ungdomar. Allt högre 
krav ställs på ungdomar att via utbildning kunna etablera sig på arbetsmarknaden och därmed 
kunna skaffa sig egen bostad (Folkhälsomyndigheten, 2014). Andra faktorer som påverkar 
barn- och ungdomars hälsa utgörs även av uppväxt, sociala omständigheter och levnadsvillkor, 
i vilka det finns stora skillnader (Socialstyrelsen, 2009; SOU 2010:80). Psykisk ohälsa hos 
ungdomar är viktigt att uppmärksamma både för att det innebär ett lidande för den enskilde 
individen och för att det medför konsekvenser som svårigheter att tillgodogöra sig skolarbete, 
etablera sig på arbetsmarknaden och bilda familj. Ur ett samhällsperspektiv är den ökande 
andelen ungdomar med psykisk ohälsa allvarligt och kan utgöra ett växande problem för 
samhället (Socialstyrelsen, 2013). Skolsköterskan utgör en viktig roll i arbetet med barn och 
ungdomar med eller har risk för att utveckla psykisk ohälsa (Skolverket & Socialstyrelsen, 
2014).  

 

Bakgrund 
Psykisk hälsa och ohälsa hos ungdomar 
Enligt Socialstyrelsen (2009) är hälsosituationen för svenska barn bland den bästa i världen. 
Spädbarnsdödligheten är låg, andelen ammade spädbarn är hög, låg andel barnolycksfall, hög 
andel vaccinerade barn och det är en relativt låg andel barn som under barndomen utsätts för 
fysisk bestraffning. Det finns ändå faktorer som påverkar barn- och ungdomars hälsa i vardagen 
som uppväxt, familjens sociala ställning och levnadsvillkor som barn växer upp skiljer sig åt 
och inverkar på deras hälsa och välbefinnande (Socialstyrelsen, 2009; SOU 2010:80). 
Relationen till föräldrar och vänner påverkar den självskattade hälsan liksom socialt stöd eller 
ansträngda relationer. Studier visar också att de barn och ungdomar som bor med en ensam 
förälder rapporterar sämre hälsa i jämförelse med de barn och ungdomar som bor med två 
föräldrar. Allra sämst mår de unga som är utsatta för någon form av kränkande behandling. Ca 
13 procent av 10- till 18- åringarna uppger att de regelbundet kränks på något sätt i skolan (SOU 
2010:80). Fram tills nyligen har självrapporteringen av psykiska och somatiska besvär hos 
skolelever under senare år minskat något, men i takt med stigande ålder ökar andelen ungdomar 
med upplevd psykisk ohälsa, speciellt bland flickor i åldrarna 13- 15 år (Folkhälsomyndigheten, 
2014). Trots att elevers trivsel i skolan har ökat sedan 1980- talet har andelen som upplever sig 
stressade över skolarbetet ökat kraftigt. Bland 13- åringar har andelen fyrdubblats under de 
senaste fyra åren medan det bland 15- åringar, som utgör den största gruppen, inte skett någon 
avsevärd förändring (Folkhälsomyndigheten, 2014).  Idag rapporterar allt fler ungdomar 
psykiska besvär i form av exempelvis oro eller ängslan, vilket utgör ett varningstecken för 
allvarlig psykisk sjukdom senare i livet, självmordsförsök och för tidig död. Ett samband kan 
även ses mellan tidiga självrapporterade psykiska besvär och senare problem med försörjning 
och familjebildning (Socialstyrelsen, 2013).  
 

Definition av begrepp 
Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är ett begrepp som enligt litteratur är svårt att definiera. Begreppet används ofta 
för att beteckna olika tillstånd som nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter. Ofta inkluderas även 
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olika former av värk och kan även beskrivas som psykosomatiska besvär 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Psykosocial stress kan bidra till kroppsliga spänningar, vilka i 
sin tur kan trigga upplevelse av fysisk smärta (Alfvén, 1997). Detta innebär att smärtsymtomen 
istället kan vara ett uttryck för psykosocial belastning. Symtom som nedstämdhet, oro och 
sömnsvårigheter blir vanligare bland ungdomar och ökar framför allt bland flickor (SOU 
2010:80). Psykosomatiska besvär hos barn och ungdomar sammankopplas också med 
bestående negativa hälsoeffekter senare i vuxen ålder och utgör enligt Ringback och Rosen 
(2005) en indikator på allvarlig psykisk ohälsa och för tidig död.  
 
Elevhälsa 
På regeringens uppdrag gjordes en kartläggning över skolhälsovårdens och elevvårdens 
verksamhet och funktion. Denna resulterade i att skolhälsovården och övriga elevvården slogs 
samman till en gemensam elevhälsa (SOU 2000:19), vilket nu finns formulerat i den nya 
skollagen (SFS 2010:800) som började användas 1 juli 2011. Det övergripande budskapet i 
skollagen är att främja alla barns och elevers utveckling och lärande men även att lärande och 
hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska inbegripa specialpedagogiska, psykosociala, 
psykologiska och medicinska kompetenser (Skolverket & Socialstyrelsen, 2014) och arbetet 
ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande med syfte att skapa en god miljö för elevers 
lärande samt vara ett stöd för elever att nå utbildningens mål (Borup, 2012). 

Elevhälsans uppdrag/ ansvar 
I skollagen (SFS 2010:800) framgår att eleverna i skolan ska ha tillgång till elevhälsa. 
Elevhälsan har en viktig roll i arbetet med barn och ungdomar med eller i riskzon för att utveckla 
psykisk ohälsa, både vad gäller det förebyggande hälsoarbetet som tidig upptäckt samt stöd till 
elever med tecken på psykisk ohälsa. Centralt är att alla verksamma inom skolan strävar efter 
att tidigt kunna identifiera tecken på psykisk ohälsa och behov av stöd innan problemen blir 
större. Det gemensamma uppdraget för skolans elevhälsa är att stödja elevernas kunskap och 
sociala utveckling, vilket kräver ett gott samarbete mellan samtliga inom skolan. Det är inte 
ovanligt att pedagoger känner sig osäkra i bemötandet av elever med psykisk ohälsa, vilka 
anpassningar som kan vara lämpliga och vilka krav eller förväntningar de kan ha på eleverna. 
Elevhälsan kan utifrån sina kompetenser vara ett stöd för pedagogerna och förtydliga vad elever 
med psykisk ohälsa kan ha för behov (Skolverket & Socialstyrelsen, 2014). 

Elevhälsan ska medverka till utveckling och kunskap på både organisation, grupp och 
individnivå. Elevhälsans arbete ska resultera i en skolmiljö som främjar utveckling och hälsa 
utan hinder för lärande, vilket innefattar att elevhälsan uppmärksammar psykisk ohälsa hos 
elever, utreder orsakerna och initierar lämpliga åtgärder. Detta möjliggör och främjar elevers 
fortsatta utveckling. Det är också viktigt att elevhälsan, när behov finns, även samverkar med 
externa instanser som BUP och socialtjänst vid psykisk ohälsa hos elever (Skolverket & 
Socialstyrelsen, 2014). 

Skolsköterskans profession  
Sjuksköterskan arbetar inom en rad olika verksamhetsområden och arbetsuppgifterna liksom 
ansvarsområden kan vara mycket varierande. Hur sjuksköterskans kunskap ska användas beror 
på i vilken organisation denne är verksam i och för skolsköterskan påverkas arbetet av den 
enskilda skolan och utbildningsväsendet. Samhällets hälsoutveckling avspeglas mycket i 
skolsköterskans arbete som tidigare varit inriktat på att förebygga sjukdomar. Idag ligger fokus 
på ett mer hälsofrämjande perspektiv. Skolsköterskan har möjlighet att tidigt identifiera och 
upptäcka problem hos elever eller elever som ligger i riskzon för ohälsa, utifrån sina 
erfarenheter och kunskaper om faktorer som påverkar hälsan. Detta sker oftast genom planerade 
eller spontana hälsobesök på skolsköterskans egen mottagning (Morberg, 2012b). 
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Skolsköterskans kunskapsområden består av hälsofrämjande omvårdnad i kombination med 
folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Dessa ligger till grund för skolsköterskans 
profession och yrkesutövning (Riksföreningen för skolsköterskor & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2011), och ska dagligen användas i mötet med barn och ungdomar 
liksom i samverkan med andra professioner (Morberg, 2012b). Hälsofrämjande omvårdnad 
fokuserar hälsa ur den enskildes perspektiv och innebär att människor är kapabla till hälsa och 
välbefinnande oavsett sjukdom och hälsotillstånd (Riksföreningen för skolsköterskor & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2011). Detta innebär att skolsköterskan ser eleven som en unik person 
med individuella behov och förväntningar samt har ett förhållningssätt som genomsyras av 
dialog, delaktighet och jämlikhet. Den hälsofrämjande aspekten innefattar också att 
skolsköterskan tillvaratar det friska hos elever, aktivt förebygger hälsorisker samt motiverar till 
förändrade levnadsvanor vid behov (Morberg, 2012b). Folkhälsovetenskap innefattar 
kunskaper som på varierande sätt studerar människa, hälsa, miljö och samhälle och bidrar med 
kunskap om hur hälsan ser ut hos befolkningen, dess bestämningsfaktorer samt folkhälsoarbete 
(Riksföreningen för skolsköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Utifrån sina 
kunskaper om hälsans bestämningsfaktorer ska skolsköterskan i sitt folkhälsoarbete arbeta med 
att förebygga sjukdom och främja hälsa hos elever på både individ- och gruppnivå. Detta är av 
central betydelse eftersom många av de vanor som utvecklas under skolåldern har bestående 
inverkan på hälsan i vuxen ålder (Morberg, 2012b). Medicinsk vetenskap innebär att 
skolsköterskan ska kunna göra medicinska bedömningar utifrån sitt kompetensområde, agera 
utefter avvikande resultat och kunna hantera läkemedel som används inom skolhälsovården 
som till exempel vaccinationer (Riksföreningen för skolsköterskor & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2011). 

Skolsköterskans professionella villkor inom elevhälsan och skolan 
Skolan har ett primärt uppdrag i samhället och skall erbjuda utbildning inom de olika 
skolformer som ingår i skolväsendet (Morberg, 2012b). I skollagen framgår att skolan ska 
främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (SFS 2010:800). 
Skolsköterskan ingår i elevhälsan tillsammans med övriga professionella, exempelvis 
skolläkare, kurator, psykolog, specialpedagog, rektor m.fl., vilka ska samverka för att alla 
elever ska få det stöd de är i behov av för att kunna nå kunskapskraven och målen för 
utbildningen. Skolsköterskan samverkar även externt med andra instanser som till exempel 
barnhälsovården, vårdcentralen och socialförvaltningen. Inom den enskilda skolan är 
skolsköterskan oftast ensam vilket ställer höga krav på förmågan att kunna arbeta självständigt, 
fatta egna beslut och vara väl förtrogen och trygg inom sitt eget kunskapsområde (Morberg, 
2012b). Ensamarbetet ger skolsköterskan möjlighet att planera och styra arbetet på ett 
självständigt sätt, men kan även innebära en känsla av osäkerhet, sårbarhet samt saknad av 
kollegor att kunna diskutera med, dela arbetet med och vidareutveckla verksamheten 
tillsammans med (Morberg, Dellve, Karlsson & Lagerström, 2006). Trots att skolsköterskan 
har en central roll inom skolan kan det vara svårt att vidmakthålla sin professionella roll i en 
kontext där kärnan utgörs av undervisning och lärande. Flera studier åskådliggör att det finns 
ett stort förtroende för skolsköterskans profession, men att den samtidigt kan uppfattas som 
otydlig av övrig personal inom skolan. Detta kan påverka det utrymme skolsköterskan får för 
att kunna utföra sitt arbete, vilket kan göra arbetet sårbart (Croghan, Johnson & Aveyard, 2004; 
Morberg et al., 2006). Skolsköterskans arbete har historiskt sett anpassats efter de hälsoproblem 
som funnits i samhället och som inverkat på barns och ungdomars hälsa. Allt eftersom samhället 
och elevers behov förändras måste skolsköterskans arbete utvecklas och anpassas till de 
hälsoproblem som elever uppvisar (Morberg, 2012b).  
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Skolsköterskans stödjande roll 
Att vara tillgänglig för elever under skoldagen utgör en central del i skolsköterskans arbete och 
elever ska lätt kunna komma i kontakt med skolsköterskan när behov finns av att ha en 
professionell vuxen att samtala med (Morberg, 2012b). Enligt Clancy (2010) bidrar 
skolsköterskan till elevers allmänna välbefinnande genom sin tillgänglighet. Även 
skolsköterskor själva anser att tillgängligheten är en förutsättning för deras stödjande roll både 
i förhållande till elever, vårdnadshavare och skolpersonal (Morberg et al. 2006). I 
skolsköterskans yrkesutövning finns en lång tradition att stödja elever i olika situationer utifrån 
ett holistiskt synsätt och utifrån denna helhetssyn även kunna företräda både elever och 
vårdnadshavare (Morberg, Lagerström & Dellve, 2012). Skolsköterskan värnar om alla elever 
men speciellt de elever som är i behov av särskilt stöd vid till exempel sjukdomstillstånd, 
problem i skolan eller socialt (Morberg, 2012b). Detta ställer krav skolsköterskans specifika 
kunskaper för att kunna utöva sitt yrke på bästa möjliga sätt (Riksföreningen för skolsköterskor 
& Svensk sjuksköterskeförening, 2011).  
Barn och ungdomar har en naturlig vilja att lära och skaffa sig nya kunskaper. Dock har denna 
lust en stark förbindelse till den enskildes välbefinnande och hälsa. De barn och ungdomar som 
lever under utsatta och problematiska sociala förhållanden känner sig otrygga i skolan och utgör 
också den grupp elever som inte når de uppsatta målen för utbildningen (SOU 2000:19). 
Skolsköterskan har i och med sin tillgänglighet en central position för att kunna identifiera dessa 
elever och fånga upp dem och tidigt föreslå stödjande åtgärder för att stödja deras utveckling 
och lärande (Puskar & Bernado, 2007). 

Teoretisk referensram 
Barns perspektiv och rättigheter 
Barnkonventionen eller konventionen om barns rättigheter är vägledande för arbetet inom 
elevhälsan (Skolverket & Socialstyrelsen, 2014). Konventionen antogs av Förenta Nationerna 
(FN) 1989 och är en samling regler och normer som ska skydda barn mot orättvisor och 
utnyttjande och ge alla barn möjlighet att vara delaktiga i beslut som påverkar deras liv (Borup, 
2012). Barnkonventionen behandlar bland annat barnets rätt att få sina grundläggande 
rättigheter och behov tillgodosedda som exempelvis rätten till hälso- och sjukvård och 
utbildning (Skolverket & Socialstyrelsen, 2014). Barnkonventionen innehåller fyra 
huvudprinciper: alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid 
alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt alla barn har rätt att 
uttrycka sin mening och få den respekterad (UNICEF, 2014).  

Skolsköterskor möter dagligen barn och ungdomar i sin yrkesroll och vid varje möte ska tre 
perspektiv tas i beaktande: barnperspektivet, barnets perspektiv samt barnrättsperspektivet. 
Barnperspektivet innebär att barnets bästa utgör fokus vid alla beslut och åtgärder som rör 
barnet. Barnets perspektiv innefattar att, med hänsyn till ålder och mognad, lyssna till barnets 
tankar, åsikter och erfarenheter och barnrättsperspektivet omfattar barnets juridiska status och 
förpliktelsen att vidta lämpliga åtgärder som krävs för att förverkliga barnets mänskliga 
rättigheter (Skolverket & Socialstyrelsen, 2014). 

 

Problemformulering 
Psykisk ohälsa blir allt vanligare bland ungdomar och ökar i takt med stigande ålder. Andelen 
stressade är störst bland 15- åringar men har dock inte förändrats nämnvärt de senaste åren. Den 
ökande rapporteringen av psykisk ohälsa hos ungdomar kan ses som en varningssignal för 
allvarlig sjukdom i vuxenlivet och för tidig död. På sikt utgör den ökande andelen ungdomar 
med psykisk ohälsa ett folkhälsoproblem eftersom fler kommer vara i behov av psykiatrisk vård 
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och har försämrade möjligheter att etablera sig i samhället. I takt med att psykisk ohälsa blir 
allt vanligare hos elever inom skolan ökar också kraven på skolsköterskans kompetens att kunna 
stödja och hjälpa dessa elever till en bättre upplevd hälsa. Genom denna litteraturstudie vill jag 
tillföra kunskap och insikt gällande skolsköterskors arbete med psykisk ohälsa som kan bidra 
till utveckling och handlingsberedskap inom området. Detta för att skolsköterskor på bästa sätt 
ska kunna hjälpa och stödja elever att uppnå så god psykisk hälsa som möjligt för att främja 
elevers lärande och sociala utveckling, vilket på sikt även leder till förbättrad folkhälsa.  

 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att beskriva skolsköterskans arbete med ungdomars psykiska 
ohälsa utifrån frågeställningarna: 
a) Hur identifierar skolsköterskan psykisk ohälsa hos ungdomar? 
b) Hur åtgärdar skolsköterskan psykisk ohälsa? 
c) Hur kan skolsköterskan arbeta hälsofrämjande? 
d) Hur samverkar skolsköterskan med övrig personal för att främja/åtgärda psykisk hälsa/ 
ohälsa inom skolan? 
 

Metod 
Design 
En systematisk litteraturstudie som baserats på vetenskapliga publicerade artiklar och har en 
deskriptiv design. SBU:s (2014) handbok om utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvård, 
har varit vägledande under hela processen. Detta för att arbetet skulle bli så enhetligt, 
systematiskt och öppet som möjligt. Författaren har genomfört analysen induktivt, det vill säga 
en förutsättningslös analys av materialet (Polit & Beck, 2012). 
 

Systematisk litteratursökning 
En systematisk litteraturstudie innebär att forskningsresultat insamlas, granskats och vägts 
samman på ett vetenskapligt sätt. En systematisk litteratursökning har genomförts med stöd av 
SBU:s (2014) handbok för systematisk litteraturstudie. För att få en överblick över det aktuella 
området gjordes en inledande testsökning som föregick den egentliga litteratursökningen. 
Testsökning syftar till att bland annat ta reda på vilka termer som förekommer i titel och abstract 
och om frågeställningen är tillräckligt väldefinierad (SBU, 2014). Efter flera testsökningar där 
olika kombinationer av sökord prövats, valdes sökorden mental disorders, school nursing, 
adolescents, health promotion och identify. För att begränsa risken för att fel översättning 
gjordes av sökord mellan svenska och engelska användes även svenska MeSH.  Den egentliga 
litteratursökningen med mer preciserade sökningar gjordes sedan vid ett tillfälle i databaserna 
Cinahl, Psycarticles, PsycInfo och ERIC. Sökningarna dokumenterades löpande med studiens 
syfte i fokus.  Sökorden användes först var för sig för att sedan kombineras. Trunkeringar 
användes och beskrivs av Polit och Beck (2012) ge en vidare betydelse av orden. Även en teknik 
som kallas för boolesk söklogik brukades där de vanligaste operatorerna utgörs av AND, OR 
och NOT. I föreliggande studie användes endast AND när sökord kombinerades, vilket bidrog 
till en begränsning inom sökområdet för att bättre kunna ringa in aktuellt område (Polit & Beck, 
2012).  Sökningar i de olika databaserna med kombination av ovan angivna sökord resulterade 
i totalt 65 artiklar som granskades utefter titlar och abstract. Sökord, databaser och antal träffar 
presenteras i ett sökschema, tabell 1.  

 

5 
 



 
Tabell 1. Redovisning av databaser, sökord, antal träffar, antal lästa abstract, antal lästa samt 
analyserade och inkluderade artiklar. 

Databas  
Cinahl 
20151129 
Begränsningar 
Peer- reviewed, 
engelska, 
ungdomar 11-18 
år, artiklar 
publicerade från 
år 2005 

Sökord Träffar Lästa  
abstract 

Lästa  
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 Mental 
disorders* 

28 279    

#2 school nursing* 10 241    
#3 adolescents* 23 187    
#4 health 

promotion* 
24 697    

#5 identify* 64 385    
#6 #1 AND #2 

AND #3 
13 13 6 2 

#7 #1 AND #2 
AND #4 

19 19 8 2 

#8 #1 AND #2 
AND #5 

18 18 5 1 

Databas 
Proquest (sökte i 
Psycarticles, 
PsycInfo, ERIC) 
20151201 

     

#1 SU.EXACT 
(”mental 
disorders”) 

156 428    

#2 SU.EXACT 
(”school 
nursing”) 

38 181    

#3 adolescents* 68 680    
#4 #1 AND #2 

AND #3 
15 15 2 1 

Totalt   65 21 6 
SU.EXACT innebär att sökningen gjorts med ämnesord 
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Figur 1. Urvalsprocessen med inspiration från SBU (2014). 
 
  
 
     
 
    
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
  
 
    
     
 
 
 
 
 
Urval 
Urvalsprocessen har genomförts i enlighet med SBU:s (2014) handbok som innebär att sökning 
av relevant litteratur, urval och kvalitetsgranskning görs på ett systematiskt sätt, vilket 
illustreras i figur 1. 

Ett första urval gjordes vid sökningar i databaser i förhållande till uppsatta inklusions- och 
exklusionskriterier. För att undvika fakta som inte var relevanta för studien begränsades urvalet 
genom dessa kriterier (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterier för artiklar som skulle 
inbegripas i litteraturstudien var att de skulle vara vetenskapligt granskade, vara skrivna på 
svenska eller engelska, vara från år 2005- 2015 för att säkerställa aktuell forskning samt handla 
om skolsköterskors arbete med psykisk ohälsa hos ungdomar. Engelska ord och medicinska 
termer har översatts med hjälp av olika internetlexikon, som till exempel Nationalencyklopedin. 
Artiklar som exkluderades var artiklar äldre än år 2005, skrivna på annat språk än svenska och 
engelska samt inte var vetenskapligt granskade. Artiklar som saknade abstract lästes inte. 

Urvalet fortsatte sedan genom relevansbedömning i enlighet med SBU:s (2014) beskrivning av 
bedömning av en studies relevans. 65 artiklar låg till grund för relevansbedömningen som 
gjordes i två steg. I det första steget gjordes en grovsållning utifrån titlar och abstrakt, varav 21 
artiklar inkluderades för vidare läsning i fulltext. I steg två granskades de 21 artiklarna i fulltext, 
varav åtta artiklar bedömdes vara relevanta för syftet och inkluderades för vidare 
kvalitetsgranskning. 13 artiklar bedömdes inte vara relevanta och exkluderades.  

Vid kvalitetsgranskning användes SBU:s (2014) mall för kvalitetsgranskning (se bilaga II). 
Mallen är uppbyggd utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) beskrivning av 
evidensbaserad vård och kvalitetsgranskning. Studierna graderades utifrån dessa mallar från 

Titlar och Abstract 

65 

Fulltext 

21 

Kvalitetsgranskning 

Exkluderade 

44 

 

Exkluderade 

13 

 

Medelhög 

2 

Hög           

4 

Låg 

2 

Exkluderade 

2 
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låg, medelhög till hög kvalitet. Artiklar som motsvarade mer än 75 procent av 
kvalitetsindikatorerna betraktades vara av hög kvalitet. Studier som uppfyllde 50- 75 procent 
indikerade medelhög kvalitet och mindre än 50 procent bedömdes vara av låg kvalitet. Två av 
de åtta artiklarna exkluderades vid kvalitetsgranskningen och bedömdes vara av låg kvalitet. 15 
artiklar har totalt exkluderats antingen för att de inte svarade mot studiesyftet, 
inklusionskriterierna eller kvalitetsgranskningen. Sex artiklar har inkluderats för vidare analys, 
varav fyra bedömts vara av hög kvalitet och två av medelhög kvalitet vilka ligger till grund för 
resultatet. Artiklarna presenteras i bilaga I. 

Eftersom föreliggande studie är en systematisk litteraturstudie har forskningen som bearbetats 
redan genomgått etisk granskning. Etiska aspekter har dock ändå beaktats under hela processen 
(CODEX, 2015). Författaren har även haft ambitionen att förhålla sig objektivt till materialet 
för att inte personliga åsikter eller värderingar skulle komma att påverka resultatet. Enligt Polit 
och Beck (2012) ska en litteraturstudie vara så objektiv som möjligt och studier som motsäger 
det som från början antagits måste redovisas på likvärdigt sätt. 

 
Analys 
Alla sex artiklar som inkluderats, efter att ha genomgått relevansbedömning och 
kvalitetsgranskning, lästes upprepade gånger med fokus på resultat och skolsköterskans arbete 
med psykisk ohälsa hos elever. Detta för att få en överblick över de olika studiernas resultat 
och presenteras i en tabell (se bilaga II). Författaren använde sig av ett kodningssystem, vilket 
enligt Polit och Beck (2012) är ett användningsbart verktyg även vid litteraturstudier. 
Författaren försåg var och en av studiens frågeställningar med en egen färgkod. Artiklarna 
analyserades sedan och stycken som svarade mot frågeställningar försågs med aktuell färgkod. 
En färgkod i taget analyserades sedan för att kunna jämföras och eventuella likheter och 
skillnader identifierades. Detta kunde sedan bearbetas och abstraheras till en högre nivå för att 
kunna konstruera ett nytt resultat som motsvarade syftet och respektive frågeställning. 
 

Resultat 
Resultatet basers på sex artiklar, varav fyra bedöms vara av hög kvalitet och två av medelhög 
kvalitet (se bilaga I). Resultatet presenteras utifrån fyra teman, som representerar studiens 
ursprungliga frågeställningar, med tillhörande kategorier som växt fram vid analysen. De teman 
som ingår är: identifiering av psykisk ohälsa, åtgärder vid psykisk ohälsa, hälsofrämjande arbete 
kring psykisk hälsa/ ohälsa samt samverkan runt elever med psykisk ohälsa. En översikt av de 
teman och kategorier som framkommit presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Översikt teman och kategorier. 

Teman Kategorier 
Identifiering av psykisk ohälsa Kommunikation och tillgänglighet 

Användning av screeningverktyg 
Åtgärder vid psykisk ohälsa Stödjande åtgärder 

Vidareremittering  
Hälsofrämjande arbete kring psykisk hälsa/ ohälsa Förebyggande aktiviteter 

Trygg och säker skolmiljö 
Samverkan runt elever med psykisk ohälsa Tillgång till support 

Extern samverkan 
Göra eleven och familjen delaktiga 

8 
 



Identifiering av psykisk ohälsa 
Skolsköterskor kunde identifiera psykisk ohälsa hos elever på flera olika sätt. Det kunde 
exempelvis vara genom att elever själva tog kontakt med skolsköterskan, genom 
elevhälsomöten där nya elever uppmärksammades varje vecka, genom observation, genom 
samråd med lärare och föräldrar, samtalsmetoder eller användning av olika screeningverktyg 
(Allison, Nativio, Mitchell, Ren och Yuhasz, 2014; Bartlett, 2015; Membride, McFadyen & 
Atkinson, 2015; Pryjmachuk, Graham, Haddad,  & Tylee, 2011; Puolakka, Kiikkala, 
Haapasalo-Pesu, & Paavilainen, 2011; Wilson, Furnivall, Barbour, Connelly, Bryce, Phin & 
Stallard, 2007). Allison, Bartlett, Prym, Wilson). De vanligaste psykiska problem som framkom 
och som frambringade mest oro hos skolsköterskor var självskadebeteende, ätstörningar, 
missbruk, depression, ångest och beteendeproblem (Bartlett, 2015; Pryjmachuk et al., 2011; 
Wilson et al., 2007). 

Kommunikation och tillgänglighet 
Skolsköterskor hade genom sin position i skolans verksamhet goda förutsättningar att kunna 
identifiera psykisk ohälsa bland ungdomar i skolan. Att observera elever utgjorde en stor del av 
arbetet (Bartlett, 2015; Membride et al., 2015; Pryjmachuk et al., 2011; Wilson et al., 2007). 
Skolsköterskor ansågs vara värdefulla resurser inom skolan när det gällde att uppmärksamma 
de elever som var sårbara för eller visade symtom på psykisk ohälsa (Allison et al., 2014; 
Membride et al., 2015). Att vara tillgänglig för elever var ett annat sätt för skolsköterskor att 
kunna identifiera psykisk ohälsa. Tillgängligheten gav dem möjlighet att över tid kunna bygga 
förtroendefulla relationer till eleverna. Genom att ha tillgång till elevers dagliga liv fanns gott 
om tillfällen för skolsköterskor att kunna observera och bedöma elevers hanteringsförmåga i 
olika situationer (Bartlett, 2015; Pryjmachuk et al., 2011; Puolakka et al., 2011). När problem 
uppstod eller misstänktes var det viktigt för skolsköterskor att direkt ta itu med dem. Det var 
vanligt att det var pedagogen som uppmärksammade problem och som i sin tur tog kontakt med 
skolsköterska eller elevhälsan. Elever kunde också ibland själva ta kontakt med skolsköterskan 
eller elevhälsan, men ärenden kunde likväl komma från föräldrar eller andra vårdnadshavare 
(Puolakka et al., 2011; Membride et al., 2015). 

Förmågan att kunna kommunicera och skapa mellanmänskliga relationer till eleverna utgjorde 
en viktig del för skolsköterskorna i arbetet, speciellt förmågan att kunna lyssna ansågs vara av 
avgörande betydelse för att kunna identifiera psykisk ohälsa hos elever. Att kunna ge elever tid 
och sin odelade uppmärksamhet var enligt skolsköterskor ibland tillräckligt för en del elever 
och precis vad de behövde (Bartlett, 2015; Pryjmachuk et al., 2011). För att skolsköterskor 
skulle kunna identifiera, ge råd och stödja elever med psykisk ohälsa, var de viktigt att kunna 
upprätthålla en pågående och öppen kommunikation med både elever och övrig personal på 
skolan. Detta innebar för skolsköterskor att de behövde spendera tillräckligt med tid med elever 
för att möjliggöra identifiering av eventuella beteendeförändringar som skulle kunna tyda på 
psykisk ohälsa (Bartlett, 2015; Membride et al., 2015). 

Användning av screeningverktyg 
Skolsköterskor ansåg att användning av screeningverktyg var en bra hjälp i arbetet med att 
identifiera psykisk ohälsa eller misstanke om psykisk ohälsa hos ungdomar. Genom användning 
av screeningverktyg i kombination med intervju kunde skolsköterskor uppmärksamma behov 
hos elever som annars kanske inte hade framkommit (Allison et al., 2014; Puolakka et al, 2011). 
Detta öppnade även upp möjligheter för skolsköterskor att kunna samtala med elever och deras 
föräldrar på ett mer djupare plan om allvarligare frågor och situationer som var aktuella i elevers 
livssituation. Att använda sig av screeningverktyg var betydelsefullt för skolsköterskorna 
eftersom de då tidigare kunde uppmärksamma och identifiera psykisk ohälsa och därmed kunde 
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hänvisa vidare de elever som bedömdes vara i behov av mer specialiserad psykiatrisk vård 
(Allison et al., 2014; Membride et al., 2015). 

 

Åtgärder vid psykisk ohälsa 
Att snabbt kunna agera och vidta lämplig åtgärd vid uppdagad psykisk ohälsa hos elever var 
viktigt för skolsköterskor. Dock framkom försvårande omständigheter, främst i form av brist 
på resurser och bristande kommunikation (Allison et al., 2014; Bartlett, 2015; Membride et al., 
2015; Pryjmachuk et al., 2011; Puolakka et al., 2011; Wilson et al., 2007). 

Stödjande åtgärder 
Det var viktigt för skolsköterskor att snabbt kunna agera när de fick kännedom om psykisk 
ohälsa eller när det fanns misstanke om psykisk ohälsa hos elever. Skolsköterskorna kunde då 
erbjuda stöd, rådgivning, kartläggning, hjälpa att hitta copingstrategier såväl som att 
kommunicera, samverka med föräldrar och övrig personal på skolan samt remittera elever 
vidare till mer specialiserad psykiatrisk vård (Bartlett, 2015; Membride et al., 2015; 
Pryjmachuk et al., 2011; Puolakka et al., 2011; Wilson et al., 2007). 

Stödjande åtgärder som sjuksköterskorna tillhandahöll var främst på individnivå med hjälp av 
till exempel informationsbroschyrer och arbetsblad. Många skolsköterskor var dock eniga om 
att det fanns en brist gällande de resurser som fanns tillgängliga för dem i arbetet för att kunna 
stödja elever med psykisk ohälsa (Bartlett, 2015; Membride et al., 2015; Wilson et al., 2007). 
Skolsköterskor ansåg att det i arbetet med psykisk ohälsa var viktigt med vissa grundläggande 
egenskaper som kommunikativa färdigheter och social förmåga. Att kunna lyssna var en 
avgörande egenskap för att kunna stödja elever, även fast de ibland saknade förtroende för sin 
arbetsprestation (Bartlett, 2015; Pryjmachuk et al., 2011). Skolsköterskor lyfte fram både den 
höga arbetsbelastningen, tidsfaktorn och bemanning som problem, vilka utgjorde ett stort 
hinder för dem arbetet i att kunna tillhandahålla adekvat och effektiv hjälp och stöd till elever 
och upplevdes av många som stressande (Bartlett, 2015; Membride et al., 2015; Pryjmachuk et 
al., 2011; Puolakka et al., 2011; Wilson et al., 2007). Vissa ansåg att den dåliga bemanningen 
och den ineffektiva användningen av tiden bättre skulle kunnat utnyttjas genom hälsofrämjande 
arbete för att minska stigmatisering och främja en öppen dialog hos elever (Bartlett, 2015; 
Membride et al., 2015). Ett annat problem som lyftes fram av skolsköterskor i en studie var de 
långa lov som inträffade mellan terminerna. Elever som skolsköterskor träffade på regelbunden 
basis under längre tidsperioder blev ofta utan stöd under sommarlovet, vilket kunde medföra 
att elever försämrats i sin psykiska ohälsa vid terminsstart (Pryjmachuk et al., 2011). 

Vidareremittering 
De flesta skolsköterskor kände sig trygga med att remittera elever vidare till annan lämplig 
instans när de inte själva kände sig kapabla att hantera elevers problematik. De kunde remittera 
elever vidare till mer specialiserad psykiatrisk vård, socialtjänst eller ungdomsmottagning om 
de ansåg att eleven var i behov av det (Membride et al., 2015; Pryjmachuk et al., 2011; Puolakka 
et al., 2011; Wilson et al., 2007;). Vissa skolsköterskor upplevde sig dock frustrerade över att 
remisser de skickat ofta tillbakavisades eller krävde föräldrars medgivande, vilket medförde att 
de upplevde svårigheter med att hjälpa eleven till rätt instans (Allison et al., 2014; Bartlett, 
2015; Pryjmachuk et al., 2011; Wilson et al., 2007).   

Skolsköterskor saknade ibland tillförsikt i sin yrkesutövning och arbetet med psykisk ohälsa 
och var oroliga över att kunskaper och skicklighet saknades inom området. Oron kunde handla 
om att inte veta att de gjorde på rätt sätt eller sa de rätta sakerna och egentligen inte om själva 
arbetet med psykisk ohälsa i sig. Skolsköterskor kände sig också överväldigade av antalet elever 
och komplexiteten i de fall de mötte (Membride et al., 2015; Pryjmachuk et al., 2011; Puolakka 
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et al., 2011; Wilson et al., 2007). Det fanns situationer som upplevdes som mer riskfyllda än 
andra: när elever hade problem med självskadebeteende, ätstörningar och missbruk. 
Skolsköterskorna hade i dessa situationer dåligt förtroende och tillförsikt till sina egna förmågor 
att kunna handskas med problemen, och kände sig ibland obekväma med arbetet. Osäkerheten 
förknippades med kunskapsbrist och de kände sig mer trygga med preventivt arbete och mildare 
former av psykisk ohälsa (Allison et al., 2014; Bartlett, 2015; Membride et al., 2015; 
Pryjmachuk et al., 2011; Puolakka et al., 2011; Wilson et al., 2007) 

 

Hälsofrämjande arbete kring psykisk hälsa/ ohälsa 
De flesta skolsköterskor ansåg att skolan utgjorde en viktig och central arena för arbetet kring 
psykisk hälsa och ohälsa hos elever, speciellt hälsofrämjande arbete, även om det tydliggjordes 
att allt arbete inte kunde utföras, eller skulle utföras, inom skolans ramar. Skolsköterskor befann 
sig i en form av nyckelposition för att arbeta med psykisk ohälsa inom skolan där många 
interaktioner pågick och det var lätt för dem att skapa kontakter (Bartlett, 2015; Membride et 
al., 2015; Pryjmachuk et al., 2011; Puolakka et al., 2011).  

Förebyggande aktiviteter 
Skolsköterskor betraktade det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kring psykisk ohälsa 
som oerhört viktigt och att skolan var en utmärkt plats för detta ändamål. Skolsköterskor var 
positivt inställda till arbetet med psykisk ohälsa, framför allt ur ett hälsofrämjande perspektiv 
och kände sig trygga i detta arbete. De var engagerade i att tillhandahålla stöd till elever med 
sårbarhet för psykisk ohälsa i syfte att motverka och förebygga denna typ av ohälsa. Detta arbete 
utgjorde en allt mer ökande andel av det preventiva arbetet för skolsköterskor (Bartlett, 2015; 
Membride et al., 2015; Pryjmachuk et al., 2011; Puolakka et al., 2011). 

Trots skolsköterskors positiva inställning fanns hinder för arbetet i form av begränsningar och 
bristande stöd, vilket ofta innebar att deras roll var mer reaktiv än proaktiv. Skolsköterskor 
upplevde att de inte gavs de tidsmässiga förutsättningar som behövdes för att kunna bedriva ett 
hälsofrämjande arbete. Tillgången till stöd kunde dock variera beroende på i vilken kommun 
de var verksamma i (Bartlett, 2015; Membride et al., 2015; Pryjmachuk et al., 2011; Puolakka 
et al., 2011).  En del skolsköterskor uttryckte en förtvivlan över sitt arbete i dagens verklighet 
och menade då att rutinuppgifter och nationella mål försvårade deras folkhälsoarbete och 
förmågan att möta elevers behov (Bartlett, 2015; Membride et al., 2015; Puolakka et al., 2011). 
Bortsett från screening och bevakning fanns en frustration hos skolsköterskor över att de inte 
hade möjlighet att kunna vidta alla de aktiviteter som de skulle vilja göra. En orsak som 
inkräktade på skolsköterskors förutsättningar att kunna arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande utgjordes av det ökande arbetet med att skydda utsatta elever. Skolsköterskor 
hade blivit allt mer involverade i olika fallkonferenser, medverkade i centrala grupper och 
hanterade skriftliga omdömen. Detta medförde för skolsköterskor en markant ökning av det 
administrativa arbetet som tog upp en markant andel av deras tid (Bartlett, 2015; Membride et 
al., 2015; Pryjmachuk et al., 2011). 

Samtliga studier vittnade om att skolsköterskor ansåg det som viktigt att arbeta förebyggande. 
Ett exempel från en studie innefattade att vara aktiv vid skolans föräldramöten där 
skolsköterskor kunde kommunicera om aktuella aktiviteter, som ett sätt att öka föräldrars 
kännedom om preventiva och hälsofrämjande aspekter, förfaranden och tillgängliga externa 
instanser. Dessa aktiviteter kunde innefatta information om till exempel olika bestämmelser 
eller föreskrifter, information om elevhälsan eller sekretessbestämmelser. För skolsköterskor 
var det var extra viktigt att uppmärksamma elevers hälsa omkring övergångsfasen, det vill säga 
när de skulle gå vidare från grundskolan, över till gymnasiet. (Puolakka et al., 2011). 
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Skolsköterskor beskrev att det fanns professionella krav för att de skulle kunna arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande, identifiera, ge råd och stöd gällande psykisk ohälsa. Detta 
omfattade att de var i behov av att få träning och klinisk handledning inom området. En del 
skolsköterskor förordade gemensam utbildning som inkluderade både elevhälsan och skolans 
personal, vilket de tyckte fungerade särskilt väl i relation till hälsofrämjande arbete och tidigt 
ingripande. (Bartlett, 2015; Membride et al., 2015; Pryjmachuk et al., 2011; Puolakka et al., 
2011; Wilson et al., 2007).  

Trygg och säker skolmiljö 
För skolsköterskor innebar det hälsofrämjande arbetet gällande psykisk hälsa och ohälsa att 
verka för en trygg och säker skolmiljö och skapa en god atmosfär och gemenskap mellan elever 
och stödja elevers olika styrkor. Detta arbete kunde innefatta aktiviteter som fokuserade på både 
fysiska och sociala aspekter inom skolan, att känna igen elevers svårigheter i tid för att kunna 
bistå med stöd, hjälp, samverkan och kommunikation. Det var även angeläget för 
skolsköterskor att de var synliga och tillgängliga för elever (Bartlett, 2015; Puolakka et al., 
2011). Skolsköterskor betraktade också skolans filosofi, skolpersonals attityd, relationen 
mellan skolpersonal och skolsköterska som bärande för deras preventiva och hälsofrämjande 
arbete (Pryjmachuk et al., 2011). Det hälsofrämjande arbetet inkluderade även för 
skolsköterskor att visa uppskattning, att bevara tron på framtiden samt skapa en positiv självbild 
hos elever. Skolsköterskor betonade även vikten av att de förde dialog med elever kring 
frågeställningar som rör psykisk ohälsa, detta för att försöka normalisera och motverka 
stigmatisering (Pryjmachuk et al., 2011; Puolakka et al., 2011). 

 

Samverkan runt elever med psykisk ohälsa 
Skolsköterskor samverkade kring elever med psykisk ohälsa ur fler aspekter. Det kunde vara 
med olika professionella externt, internt med anställda inom skolan samt med elever och 
föräldrar. Det fanns även barriärer för samverkan som exempelvis dåligt fungerande 
kommunikation (Bartlett, 2015; Membride et al., 2015; Pryjmachuk et al., 2011; Puolakka et 
al., 2011; Wilson et al., 2007).  

Tillgång till support 
En del skolsköterskor hade tillgång till en psykiatrisjuksköterska som på regelbunden basis 
närvarade en stund på elevhälsoteamets möten. Denna tid avsattes då för att diskutera de fall 
som var aktuella och som hade uppmärksammats på skolan och beskrevs utgöra ett mycket 
värdefullt stöd för skolsköterskor i arbetet med elevers psykiska ohälsa. Andra skolsköterskor 
beskrev tillgången till psykiatrisjuksköterska som mer sporadisk, och som fanns närvarande på 
skolan endast vid enstaka tillfällen (Bartlett, 2015; Membride et al., 2015; Pryjmachuk et al., 
2011). I en studie uppgav skolsköterskor helt avsaknad av specialiststöd lokalt, vilket utgjorde 
en stor oro för skolsköterskor eftersom de hade att göra med elever som uppvisade allvarliga 
känslomässiga eller beteendemässiga svårigheter som självskadebeteende, aggressivitet, 
missbruk, depression och suicidala tankar. Detta kunde frambringa känslor av maktlöshet och 
frustration hos skolsköterskor eftersom saknade snabb tillgång till specialiserat stöd (Bartlett, 
2015; Wilson et al., 2007). Det var viktigt för skolsköterskor att ha tillgång till stöd hos 
specialistpsykiatrin i arbetet med elevers psykiska ohälsa, oavsett om det var via telefon eller 
bokade möten på plats. Det gav dem ökade kunskaper och färdigheter i sina bedömningar och 
åtgärder. Det fungerade också som vägledning och stöd för skolsköterskor och var till hjälp för 
att kunna skilja mellan vad som var normalpsykologiska reaktioner och vilka som var reaktioner 
på stress och symtom som motiverade vidareremittering, inklusive självskadebeteende, 
ätstörningar och depression (Bartlett, 2015; Membride et al., 2015). I en studie uttryckte 
skolsköterskor en önskan om att kunna upprätta en form av direktkontakt med 
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specialistpsykiatrin för att snabbare kunna få råd och stöd i hur de skall hantera vissa 
problembeteenden och tillstånd hos elever (Wilson et al., 2007).  

Extern samverkan 
Skolsköterskor samverkade med flera externa instanser som exempelvis specialistpsykiatrin, 
socialtjänst och ungdomsmottagning men även med skolans personal som rektor, kurator och 
pedagoger samt föräldrar. De flesta skolsköterskor kände sig trygga med att remittera elever 
vidare till annan lämplig instans när de inte själva kände sig kapabla att hantera elevers 
problematik (Bartlett, 2015; Membride et al., 2015; Pryjmachuk et al., 2011; Puolakka et al., 
2011; Wilson et al., 2007). Det fanns dock hinder för denna remittering vilket utgjordes av att 
det var svårt att komma i kontakt med externa instanser, speciellt specialistpsykiatrin, vilket 
kunde medföra långa dröjsmål för elever (Bartlett, 2015; Pryjmachuk et al., 2011; Wilson et al., 
2007). Skolsköterskor upplevde sig också frustrerade över när remisser avvisades utan 
förklaring eller föräldramedgivande krävdes, vilket försvårade arbetet och medförde långa 
väntetider. De fick heller sällan, eller knapphändig, feedback gällande utvecklingen hos de 
elever som remitterats över till specialistpsykiatrin och beskrev uttalade brister i 
kommunikationen mellan instanserna (Pryjmachuk et al., 2011; Wilson et al., 2007). För de 
skolsköterskor som hade en god samverkan med externa instanser handlade det oftast om goda 
relationer med specifika individer. När sedan dessa individer inte längre arbetade kvar eller vid 
en omorganisation tenderade samverkan att upplösas. De flesta skolsköterskor hade 
förväntningar på att specialistvården skulle ta initiativ och erbjuda handledning och utbildning 
i psykisk ohälsa, men detta förekom sällan. Många skolsköterskor uttryckte behov av bättre 
fungerande kommunikation, gärna i form av gemensamma möten där information kan utbytas, 
aktuella frågor, metoder och åtgärder kan diskuteras för att förbättra elevers psykiska ohälsa 
(Bartlett, 2015; Pryjmachuk et al., 2011; Puolakka et al., 2011). 

Göra eleven och familjen delaktiga 
När skolsköterskor identifierat elever med misstanke om psykisk ohälsa var det viktigt att 
involvera och göra både eleven och dennes föräldrar delaktiga. Att samverka med föräldrar var 
viktigt, både för att kunna identifiera psykisk ohälsa i form av känslomässiga eller 
beteendemässiga problem men också för att få support och underlätta remittering (Bartlett, 
2015; Pryjmachuk et al., 2011; Puolakka et al., 2011, Wilson et al., 2007). Samverkan och 
kontakten mellan hemmet, skolan och externa vårdinstanser var beroende av elevers personliga 
åsikter och tillstånd, men även av de professionella och föräldrar. Ibland fick inte skolsköterskor 
tillgång till viktig information om elever som remitterats externt eftersom eleven eller föräldrar 
inte hade gett sitt medgivande för att konfidentiell information skulle kunna delges skolan och 
kunde därför inte ta del av den utvärdering och behandling som var aktuella för eleven (Allison 
et al., 2014; Wilson et al., 2007). 

Relationen mellan skolsköterskor och elever kunde grundas på elevers vetskap om att det fanns 
en sekretess och det som yttrades stannade dem emellan. Elever kunde ibland neka 
skolsköterskor att kontakta föräldrar, men det kunde även vara så att föräldrar nekade 
skolsköterskan tillåtelse att undersöka eller behandla eleven. Det vanligaste var ändå enligt 
skolsköterskor att föräldrar var väl medvetna om sitt barns problem och vilka former av hjälp 
som fann tillgängliga. I vissa fall såg skolsköterskor en förbättring så snart föräldrar blev 
involverade i samarbetet kring elever (Pryjmachuk et al., 2011; Puolakka et al., 2011 Wilson et 
al., 2007). Skolsköterskor uppgav att det ibland kunde vara svårt att samverka med föräldrar. 
De kunde uppleva föräldrar som väldigt påträngande eftersom de ofta hade en förväntan om en 
omedelbar förändring gällande sitt barn. Det kunde också vara svårt för skolsköterskor att få 
föräldrar att fullfölja deras råd, vilket spekulerades kunna bero på föräldrars svårighet att kunna 
se sin egen del ur ett övergripande perspektiv. Ett exempel kunde vara när skolsköterskan, på 
föräldrars initiativ, skrivit en remiss till annan instans. När föräldrar sedan fick hem ett 
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frågeformulär, som kunde omfatta även personliga frågor till och om dem som föräldrar, kunde 
de ångra sig och avsäga sig vidare hjälp (Bartlett, 2015; Pryjmachuk et al., 2011; Puolakka et 
al., 2011; Wilson et al., 2007). 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Litteraturstudie med strukturerad sökning valdes som metod eftersom den lämpar sig bra för att 
få reda på tillgänglig och aktuell kunskap inom området. Fördelar med metoden utgörs av att 
risker för att slump eller godtycklighet påverkar slutsatserna är minimerade (SBU, 2014). 
Specifika frågeställningar och inklusionskriterier begränsade syftet vilket begränsade 
förutsättningarna för ett allt för rikligt utfall. Vid den egentliga sökningen valdes databaserna 
Medline och Academic Search Elite bort då de endast genererade artiklar som inte svarade mot 
syftet eller dubbletter. Eftersom författaren ensam utfört både relevansbedömning och 
kvalitetsgranskning kan artiklar ha förbisetts. Enligt SBU (2014) bör detta utföras av två 
oberoende granskare för att säkra relevans och kvalitet. Detta kan mycket väl ha påverkat 
urvalet av artiklar och således även resultatet. Dock anser författaren att utfallet av artiklar som 
motsvarar syfte och inklusionskriterier var sparsamt förekommande, vilket indikerar att 
området ytterligare behöver studeras. 

Vid kvalitetsgranskning exkluderades ytterligare två artiklar eftersom författaren vid tillfället 
upptäcker att studiedesignen inte är relevant vilket medför låg kvalitetsgradering. Detta innebär 
att endast sex artiklar ligger till grund för resultatet, vilket kan anses vara något sparsamt. Dock 
finns, enligt Forsberg och Wengström (2013), inga uppsatta regler över hur många artiklar som 
måste ingå i en litteraturstudie även om det bästa alltid är att hitta och inkludera allt relevant 
material inom ett specifikt område. Detta är emellertid inte alltid möjligt på grund av 
ekonomiska och praktiska skäl. Willman et al. (2006) framhåller dessutom att denna typ av 
kvalitetsgranskning med poängsättning medför viss risk för att faktorer överskattas respektive 
underskattas, vilket även kan vara fallet i föreliggande studie. Författaren anser även att SBU:s 
(2014) granskningsmallar inte är helt enkla då kriterierna ibland är svårtolkade. 
Urvalsprocessen presenteras i ett flödesschema för att ge läsaren en tydlig överblick, vilket 
minskar risken för missförstånd. Av de sex inkluderade artiklarna är fyra av hög kvalitet och 
två av medelhög kvalitet. En artikel utgörs dessutom av en litteraturstudie, vilket kan 
ifrågasättas då innehållet redan tidigare abstraherats till en högre nivå. Trots det valde 
författaren att behålla artikeln då den tillför betydelsefull och viktig information om 
skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa hos skolelever. Studiens resultat kan även ha 
påverkats av det begränsade antalet databaser, vilka sökord som valts samt kombinationen av 
dessa. För att översättningen från svenska till engelska skulle bli så korrekt som möjligt har 
svenska MeSH använts, vilket var till hjälp i arbetet med att hitta relevanta sökord. Sökorden 
har initialt använts var för sig för att sedan kombineras och ringa in det aktuella området. Om 
studien utförs på nytt kan troligtvis fler relevanta sökord identifieras, vilket kan generera 
ytterligare aktuell och användbar forskning. Litteraturstudien innefattar artiklar från Skottland, 
USA, England, Finland, vilket utgör liten geografisk spridning med få kulturer. 

Under bearbetning och analys av artiklarna har översättning från engelska till svenska 
genomförts efter författarens egen förmåga, dock så noggrant som möjligt. Vissa engelska 
termer kan emellertid inte översättas korrekt och författaren har ibland fått göra tolkningar 
varvid misstolkningar kan förekomma både vad gäller språk och innehåll. Risken för 
feltolkningar kan dock minska om det finns två oberoende författare som läser materialet var 
för sig. Syftet med dataanalys är enligt Forsberg och Wengström (2013) att tillägna sig kunskap 

14 
 



om vissa företeelser, ge uttryck åt dess variation för att slutligen komma åt och kunna beskriva 
den centrala kärnan. Avsikten är att kunna beskriva det som framkommer och redogöra för hur 
detta sker. Användning av färgmarkering för var och en av frågeställningarna gör det enkelt att 
kunna analysera likheter och skillnader och tillför en struktur i arbetsprocessen. Polit och Beck 
(2012) beskriver kodningssystem som ett utmärkt verktyg i analys av litteraturstudier. Om 
föreliggande studie istället skulle genomföras empiriskt skulle troligtvis liknande resultat 
framträda eftersom det uppkommit många likheter i analysen av artiklarna, vilket tyder på en 
viss samstämmighet i hur skolsköterskor erfar sitt arbete inom området. Eftersom en 
litteraturstudie sammantaget innefattar fler informanter medför den ändå ett större 
kunskapsvärde i jämförelse med en empirisk studie. En empirisk studie kunde i motsats 
frambringat en mer nyanserad och djupare förståelse för ett fenomen (Polit & Beck, 2012). 

Att ha ett gott etiskt förhållningssätt är betydelsefullt i förhållande till vetenskaplig forskning 
och artiklar som inkluderats i studien bör ha genomgått en etisk prövning eller föra ett tydligt 
etiskt resonemang. Detta för att minska risken för att individers integritet kränks (Polit & Beck, 
2012). Forskare är skyldiga att följa de etiska principerna som reglerar forskning på människor 
samt de etiska riktlinjer som består av krav som forskaren har gentemot deltagarna (Nothern 
Nurses’ federation, 2003; World Medical Association, 2013). 

 

Studiens trovärdighet 
En studies trovärdighet bestäms med utgångspunkt i begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, 
överförbarhet och möjlighet att styrka och bekräfta resultat (Polit & Beck, 2012). Sex artiklar 
ligger till grund i föreliggande studies resultat, vilket kan uppfattas som begränsat och påverka 
studiens trovärdighet. En större mängd data hade sannolikt ökat trovärdigheten. Metodvalet 
medför ändå en ökad trovärdighet då processen genomförts systematiskt och är enkel att följa.  

Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet syftar till att tolkning av data och analys skett på ett korrekt sätt och en noggrann 
beskrivning av analysen stärker därför studiens tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012). Alla artiklar 
som ligger till grund i föreliggande studies resultat har kvalitetsgranskats utifrån SBU:s (2014) 
granskningsmallar vilket ökar tillförlitligheten. Dock finns risk för att studier över- eller 
underskattats då författaren genomfört granskningsprocessen ensam Willman et al., (2006). 
Strävan har trots det varit att behålla en objektivitet och ett kritiskt förhållningsätt gentemot 
artiklar vid kvalitetsgranskning. 

Pålitlighet 
Pålitlighet gäller materialet och dess varaktighet över tid och sammanhang, men även 
forskarens påverkan på materialet. Pålitligheten grundar sig även på vilka metoder som använts 
och att resultatet som presenteras svarar mot det i förväg formulerade syftet (Polit & Beck, 
2012). I föreliggande studie beskrivs processen på ett tydligt sätt, vilket ökar studiens 
pålitlighet. Författaren har heller inte haft några förutfattade meningar eller teorier om vad 
studien ska visa, och risken för att egna föreställningar påverkat analysen och därmed resultatet 
är därför liten. Individer och faktorer i och omkring skolan varierar dock över tid och kontext 
varför föreliggande studies giltighet över tid är begränsad. 
 
Överförbarhet 
Överförbarhet innefattar resultatets överförbarhet till andra populationer och sammanhang. 
Detta underlättas av en tydlig beskrivning av urval, metod, analys och de kontexter som varit 
utmärkande för studien för att läsaren ska kunna avgöra studiens överförbarhet (Polit & Beck, 
2012). Föreliggande studie har en tydlig beskrivning av forskningsprocessen vilket ökar 

15 
 



möjligheterna för studiens överförbarhet. Datamaterialet som ligger till grund för analys är dock 
begränsat och den geografiska spridningen är liten, vilket innebär att studien inte avspeglar 
mångkulturella aspekter och kan inte överföras till andra länder med andra kulturer. Studien 
borde till viss del vara överförbar inom västerländska kulturer, där någorlunda samma 
sjukvårdssystem och utbildning finns. Detta är dock upp till läsaren att bedöma. 

Möjlighet till att styrka och bekräfta resultat 
Att styrka och bekräfta resultat innefattar att det finns en objektivitet. Analys och resultat ska 
inte påverkas av författarens egna värderingar eller förväntningar och resultatet ska spegla 
verkligheten i materialet (Polit & Beck, 2012). Författarens egen erfarenhet härstammar från 
arbete som sjuksköterska inom psykiatrisk slutenvård för vuxna och har endast kortvarigt 
arbetat som skolsköterska inom skolan. Författaren har i samband med skrivandet införskaffat 
sig aktuella kunskaper kring bakgrund och tidigare forskning inom området. Minimalt med 
egna erfarenheter som skolsköterska styrker det faktum att ett objektivt förhållningssätt har 
kunnat vidmakthållas genom hela processen. 

 

Resultat diskussion 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att beskriva skolsköterskors arbete med 
psykisk ohälsa hos elever inom skolan. Resultatet presenteras utifrån fyra teman med 
tillhörande kategorier som framkommit genom analys av datamaterialet. Aktuella teman består 
av identifiering av psykisk ohälsa, åtgärder vid psykisk ohälsa, hälsofrämjande arbete kring 
psykisk hälsa/ohälsa samt samverkan runt elever med psykisk ohälsa.  

I resultatet framkommer att skolsköterskor genom sin position i skolan har goda förutsättningar 
att kunna identifiera psykisk ohälsa hos elever, ha en rådgivande funktion och kunna stödja 
dem. Detta förutsätter att det finns en pågående och öppen kommunikation som omfattar både 
elever och övrig personal på skolan. En förutsättning för att skolsköterskor ska kunna 
upprätthålla en sådan kommunikation innefattar att de hinner spendera tillräckligt med tid 
tillsammans med elever i syfte att kunna observera och uppmärksamma eventuella 
beteendeförändringar. Att skolsköterskor kan ge elever tillräckligt med tid och sin odelade 
uppmärksamhet kan ibland räcka och vara avgörande för elevers välbefinnande. Arnesdotter, 
Olander och Ragneskog (2008) understryker att goda relationer mellan skolsköterskor och 
elever bygger på öppenhet och ärlighet och det är av stor betydelse att elever känner sig lyssnade 
på. Barnkonventionen anger på motsvarande sätt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening 
och få den respekterad (UNICEF, 2014). Även Platt (2014) styrker detta och tillägger att 
skolsköterskor genom sina observationer och kommunikativa färdigheter, tillsammans med 
screeningverktyg, kan identifiera elever i riskzon för eller som har pågående oupptäckt psykisk 
ohälsa. Detta är viktigt eftersom tidig upptäckt och behandling kan begränsa den skadande 
effekten på elevers förmåga att lära, skapa hälsosamma relationer och utveckla en positiv 
självkänsla, vilket även är betydelsefullt ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. McDougall 
(2011) instämmer och betonar vikten av tidiga insatser som kan förebygga psykiska 
hälsoproblem senare i livet och då generera både ökad livslängd, social funktion, ekonomisk 
produktivitet och livskvalitet. 

Att observera och vara tillgänglig framkommer i resultatet som en viktig del för skolsköterskor 
i sitt arbete. Genom sin tillgänglighet och tillgång till elevers dagliga liv finns gott om tillfällen 
för skolsköterskor att observera och bedöma hur elever hanterar problem i sin vardag. Detta ger 
dem även möjlighet att över tid kunna skapa goda och förtroendefulla relationer till elever. Både 
Morberg (2012b) och DeSocio, Elder och Puckett (2008) understryker att skolsköterskor 
befinner sig i en nyckelposition inom skolans kontext med goda förutsättningar att kunna 
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identifiera psykisk ohälsa hos elever. Tillgänglighet för elever under skoldagen utgör en central 
del i arbetet, vilket underlättar för elever att komma i kontakt med skolsköterskan om behov 
finns. Clancy (2010) framhåller på motsvarande sätt skolsköterskors tillgänglighet som en 
viktig faktor och som bidrar till elevers allmängiltiga välbefinnande. Bartlett (2015) lyfter 
däremot fram aspekten att skolsköterskor för närvarande varken har utrymme eller stöd för att 
tillhandahålla effektivitet vad gäller tidig identifiering, råd och stöd till elever med psykisk 
ohälsa som en del i en holistisk hälso- och sjukvård. Detta betyder dock inte att de inte är 
kapabla, om de ges lämpliga resurser till att erbjuda omfattande och pålitligt stöd gällande 
psykisk ohälsa. Resultatet beskriver i likhet med detta att begränsningar i form av både tid och 
stöd ofta innebär ett mer reaktivt, än proaktivt, arbete för skolsköterskor. Allt mer tid går åt till 
rutinuppgifter, olika möten och administrativt arbete. 

Trots bristande resurser framkommer det i resultatet att det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet är en viktig del för skolsköterskor i arbetet och att skolan utgör en utmärkt plats för detta 
ändamål. Framförallt ur ett hälsofrämjande perspektiv är skolsköterskor positivt inställda till att 
arbeta med psykisk ohälsa. Detta överensstämmer med distriktssköterskans kompetens som 
omfattar just att distriktssköterskan ska bedriva ett hälsofrämjande arbete på individ- grupp och 
samhällsnivå för människor i alla åldrar (Distriktssköterskeföreningen i Sverige & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008). Skolsköterskors roll inom skolan ska enligt skollagen (SFS 
2010:800) främst vara förebyggande och hälsofrämjande, vilket enligt författaren inte 
inrymmer åtgärder som kan likställas med specialiserad vård och behandling. Trots 
skolsköterskors positiva inställning till hälsofrämjande och förebyggande arbete visar resultatet 
på dåliga tidsmässiga förutsättningar för att kunna bedriva detta arbete. Detta kan såklart variera 
mellan olika arbetsgivare och kommuner. Skolsköterskor känner sig frustrerade över att inte ha 
möjlighet att realisera alla de aktiviteter som de skulle vilja genomföra. Enligt Reuterswärd och 
Lagerström (2010) är det viktigt att skolsköterskor får stöd av ledningen och ges tidsmässiga 
möjligheter för att kunna inhämta nya vetenskapliga kunskaper för att kunna utveckla det 
hälsofrämjande arbetet. Tall (2011) framhåller likaså att det finns höga krav på att 
skolsköterskor ska arbeta hälsofrämjande, men utan ordentliga investeringar och 
rekryteringsstrategier kommer detta inte kunna fullföljas. 

Resultatet beskriver att skolsköterskors hälsofrämjande arbete innefattar att verka för en trygg 
och säker skolmiljö samt skapa en god atmosfär mellan elever. Arbetet kan bestå av aktiviteter 
som fokuserar på både fysiska och sociala aspekter inom skolan. Platt (2014) betonar vikten av 
att skolsköterskor är uppmärksamma på faktorer i elevers omgivning eftersom en negativ miljö, 
tillsammans med genetiska faktorer, främjar utveckling av psykisk ohälsa. Mobbing skapar 
exempelvis extrema stressnivåer hos individer, vilket kan orsaka psykisk ohälsa i form av 
exempelvis depression och ångest hos elever som har genetisk sårbarhet för att utveckla psykisk 
ohälsa. Skolsköterskan kan, genom att be läraren uppmärksamma de ungdomar som utsätts för 
mobbing, identifiera denna grupp. Detta i linje med vad som anges i barnkonventionen om alla 
barns lika värde (UNICEF, 2014). Även de som mobbar kan uppleva sig mobbade och båda 
grupperna kan behöva ett ingripande (Platt, 2015). I resultatet framgår även att skolans filosofi, 
skolpersonalens attityd och relationen mellan skolpersonal och skolsköterska anses som 
bärande för skolsköterskor i deras förebyggande och hälsofrämjande arbete. Detta lyfter även 
Pihlblad och Åberg (2011) fram och menar att relationerna och kvalitén i skolan är centralt för 
elevers upplevelse av hälsa och trygghet. Elevers känsla av trygghet i skolan kan bilda grund 
för elevers utvecklande av skyddsfaktorer. Aspekter av detta framkommer också i föreliggande 
resultat där skolsköterskor betonar vikten av att föra dialog med elever angående 
frågeställningar som berör psykisk ohälsa i syfte att försöka normalisera och motverka 
stigmatisering. 
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I resultatet framkommer att det finns brister vad gäller skolsköterskors samverkan och 
kommunikation med externa instanser. När skolsköterskor anser att den psykiska 
problematiken blir allt för komplex och avancerad känner de sig tryggast med att remittera 
elever vidare till mer specialiserad psykiatrisk vård. Detta är vanligt när elever har problem med 
självskadebeteende, ätstörningar eller missbruk. Dock beskriver skolsköterskor svårigheter 
med att komma i kontakt med specialistvården, vilket gör att väntetiden kan bli lång för elever. 
Morberg (2012b) lyfter fram denna aspekt att skolsköterskor oftast är ensamma i sin profession 
på skolan vilket medför höga krav på självständigt arbete och att kunna fatta egna beslut. Detta 
fordrar att skolsköterskor är trygga och väl förtrogna inom sitt yrkesområde. Likaså framhåller 
Morberg et al., (2006) att detta ensamarbete kan generera känslor som osäkerhet, sårbarhet samt 
avsaknad av kollegor för att kunna reflektera med och utveckla verksamheten med. I resultatet 
framkommer även att skolsköterskor känner sig frustrerade över när remisser, som de skickat, 
avvisas utan någon förklaring. Skolsköterskor får likaså sällan återkoppling ens på elever som 
de framgångsrikt remitterat vidare. Detta försämrar möjligheterna för skolsköterskor att göra 
ett bra arbete. En frågeställning som uppstår i samband med detta är hur skolsköterskor ska 
kunna erbjuda elever med problematisk psykiatrisk ohälsa adekvat stöd när de inte har 
tillräckligt med specialiserad utbildning inom området samtidigt som remisser avisas? Enligt 
barnkonventionen ska också barnets bästa beaktas vid alla beslut som rör barnet (UNICEF, 
2014). Resultatet speglar tydligt skolsköterskors behov av att få kunskap och utbildning 
beträffande psykisk ohälsa hos ungdomar. Skolsköterskor upplever sin kunskap om psykisk 
ohälsa som begränsad vilket gör att de känner sig osäkra, ibland även obekväma, i detta arbete. 
Detta utgör en orsak till att skolsköterskor känner sig mer trygga med det preventiva och 
hälsofrämjande arbetet. Haddad et al. (2010) pekar i sin studie ut sex områden som 
skolsköterskor upplever att de behöver mer kunskap inom, vilka består av emotionella problem, 
psykiska symtom, psykosomatiska symtom, relationssvårigheter, förändrat beteende och 
självskadebeteende hos barn. 

 

Konklusion  
Psykisk ohälsa hos elever blir allt vanligare, vilket ställer ökade krav på skolsköterskan i sin 
yrkesroll. Studien kan fungera informativt och vägledande för skolsköterskor i sitt arbete med 
psykisk ohälsa hos elever och utgöra ett stöd för vidare utveckling inom området. 
Skolsköterskor utgör, genom sin position på skolan, nyckelpersoner vad gäller att identifiera 
psykisk ohälsa hos elever genom sin tillgänglighet, sina kommunikativa färdigheter och 
användning av screeningverktyg. Förebyggande och hälsofrämjande arbete är viktigt, men både 
tid och förutsättningar saknas för detta ändamål. Mer resurser behöver avsättas för 
skolsköterskor i syfte att kunna bedriva ett hälsofrämjande arbete, vilket gynnar både elevers 
välbefinnande och skolsköterskors möjlighet att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Dessutom 
är skolsköterskor i behov av ökad kunskap och utbildning inom området, vilket skulle medföra 
ökad trygghet och handlingsberedskap för dem i sitt arbete med elevers psykiska ohälsa. 

 

Kliniska implikationer 
Psykisk ohälsa hos ungdomar inom skolan ökar och allt fler skolsköterskor arbetar med psykisk 
ohälsa i ökad omfattning. Eftersom skolsköterskor tydligt uttrycker en kunskapsbrist inom 
området psykisk ohälsa kan ökad kunskap och utbildning vara värdefullt för denna 
yrkeskategori i sitt dagliga arbete. Genom utbildning kan skolsköterskor få ökad kunskap inom 
området och en ökad tillförsikt i sitt arbete, vilket kan generera en förhöjd handlingsberedskap 
för skolsköterskor att kunna möta och stödja elever med psykisk ohälsa. Det är även viktigt att 
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skolsköterskor får tillräckligt med tid avsatt för att kunna bedriva ett hälsofrämjande arbete i 
enlighet med kompetensbeskrivningen för distriktsköterska (Distriktssköterskeföreningen i 
Sverige & Svensk sjuksköterskeförening, 2008), något som efterfrågas av skolsköterskor men 
idag saknas.  Detta kan även utgöra en viktig åtgärd för att i framtiden bättre kunna stärka 
skolsköterskors roll inom skolan och elevhälsan. Viktigt är likaså att skapa forum för 
kommunikation där skolsköterskor kan få tillgång till specialiserat stöd, vilket är betydelsefullt 
eftersom de många gånger saknar kollegor att vända sig till. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom utfallet av artiklar som motsvarar syftet i föreliggande studie är sparsamt 
förekommande indikeras att området är i behov av ytterligare forskning. Eftersom psykisk 
ohälsa hos ungdomar inom skolan ökar och fortsätter att öka i vissa åldersgrupper vore det även 
intressant med studier som fokuserar på hur skolsköterskors arbete med psykisk ohälsa inom 
elevhälsan och skolan ser ut i Sverige. Andra aspekter som skulle vara centrala att belysa är 
samarbetet mellan professioner kring elever med psykisk ohälsa, både mellan elevhälsa och 
övrig skolpersonal men också skolsköterskors samverkan med externa instanser, som 
specialistpsykiatrin, och hur samverkan skulle kunna utvecklas och förbättras. 
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Bilaga I 

Översikt av analyserade artiklar som ligger till grund för resultatet. 

Författare 
Årtal 

Syfte Metod Urval  Resultat Studiekvalitet 

Allison, V. L., 
Nativio, D. G., 
Mitchell, A. M., 
Ren, D., & 
Yuhasz, J.   
År 2014 

Hur 
skolsköterskor 
initierade 
användning av två 
validerade 
screeningverktyg 
för att identifiera 
ångest och 
depression 

Sex skolsköterskor 
med master- 
examen fick 
använda 
screeningverktygen 
på sex olika skolor 
i en storstad. 

Sex skolor 
valdes för sin 
väl fungerande 
elevhälsa. 

Fler elevers 
psykiska ohälsa 
identifierades. 
Alla 
skolsköterskor 
var positiva till 
screeningverk- 
tygen. 

 
Medelhög 

Bartlett, H.  
År 2015 

Att utforska 
skolsköterskans 
roll i arbetet med 
barns psykiska 
ohälsa. 

Litteraturstudie. 8 artiklar låg 
till grund för 
analysen. 

Att identifiera, 
ge råd och stödja 
elever med 
psykisk ohälsa 
kräver en 
kontinuerlig och 
öppen 
kommunikation 
för att bygga och 
bibehålla 
förtroendefulla 
relationer. 

Hög 

Membride, H., 
McFadyen, J., & 
Atkinson, J. År 
2015 

Att ge en inblick i 
skolsköterskors 
dagliga arbete 
med psykisk 
ohälsa hos elever. 

Semi-strukturerade 
intervjuer. 

16 
skolsköterskor 
som arbetat 
minst ett år i tre 
lokala 
kommuner. 

Viktigt att 
skolsköterskor 
får adekvat 
utbildning, 
träning och stöd 
för att kunna 
möta elevers 
behov. 

 
Medelhög 

Pryjmachuk, S., 
Graham, T., 
Haddad, M., & 
Tylee, A.  
År 2011 

Undersöka 
skolsköterskors 
syn på ungdomars 
psykiska ohälsa 
och möjligheten 
att engagera sig i 
detta arbete. 

Fokusgrupps- 
intervjuer 

33 
skolsköterskor 
från fyra olika 
skolsköterske- 
team i England 

Skolsköterskors 
arbete bör 
fokusera på 
hälsofrämjande 
arbete, 
bedömning, 
remittering och 
tidiga 
förebyggande 
åtgärder. 

 
Hög 

Puolakka, K., 
Kiikkala, I., 
Haapasalo-Pesu, 
K., & 
Paavilainen, E. 
År 2011 

Beskriva begrepp 
som används i det 
hälsofrämjande 
arbetet med 
psykisk ohälsa 
hos högstadie- 
elever 

Intervjuer och 
grupp- PM. 

Väsentliga 
personer för det 
hälsofrämjande 
arbetet inom 
skolan 

Viktigt i det 
hälsofrämjande 
arbetet är skol- 
miljön, 
personalresurser, 
elever och deras 
familjer och att 
arbeta för att 
främja psykisk 
hälsa. 

 
Hög 

Wilson, P., 
Furnivall, J., 
Barbour, R., 
Connelly, G., 
Bryce, G., Phin, 
L., & Stallard, 
A.  
År 2007 

Beskriva 
arbetsbelastningen 
och identifiera 
utmaningar, 
hinder och 
resurser.  

Frågeformulär. 
Både kvantitativa 
svar och 
fritextbeskrivning 
av erfarenheter. 

100 
skolsköterskor 
och 71 övriga 
aktiva inom 
elevhälsan. 

Arbetet med 
psykisk ohälsa 
kräver mycket 
tid. Saknar 
specifik 
utbildning inom 
området. 

 
Hög 

 
 

 
 



Bilaga II 
 
Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  
– patientupplevelser  
(Med inspiration från SBU). 
 
Anvisningar:  
• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten.  
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.  

 
Ja Nej Oklart Ej tillämpl  

 
1. Syfte  
a) Utgår studien från en väldefinierad  
problemformulering/frågeställning?  
Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc):  
 
2. Urval  
a) Är urvalet relevant?  
b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?  
c) Är kontexten tydligt beskriven?  
d) Finns relevant etiskt resonemang?  
e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?  
Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc):  
 
3. Datainsamling  
a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?  
b) Är datainsamlingen relevant?  
c) Råder datamättnad?  
d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  
i relation till datainsamlingen?  
Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc):  
 
4. Analys  
a) Är analysen tydligt beskriven?  
b) Är analysförfarandet relevant i relation  
till datainsamlingsmetoden?  
c) Råder analysmättnad?  
d) Har forskaren hanterat sin egen  
förförståelse i relation till analysen?  
Kommentarer (analys, analysmättnad etc):  
 
5. Resultat  
a) Är resultatet logiskt?  
b) Är resultatet begripligt?  
c) Är resultatet tydligt beskrivet?  
d) Redovisas resultatet i förhållande  
till en teoretisk referensram?  
e) Genereras hypotes/teori/modell?  
f) Är resultatet överförbart till ett  
liknande sammanhang (kontext)?  
g) Är resultatet överförbart till ett  
annat sammanhang (kontext)?  
Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc) 
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