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Abstract 
Alkohol och droger är ett ökande problem bland 
högstadieungdomar. Allt fler högstadieungdomar provar på alkohol 
och droger med risk att fasta i ett beroende. Syftet med studien var 
att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att arbeta preventivt mot 
alkohol och droger bland högstadieungdomar. Studien har en 
kvalitativ ansats där datainsamlingen genomfördes med en 
fokusgruppdiskussion med sju skolsköterskor. Alla arbetade på 
högstadieskolor i samma kommun i Norrbotten. Analysen 
resulterade i fyra kategorier: förekomst av rökning, droger och 
alkohol, stöd till elever och föräldrar, påverkan genom information 
och samarbete med andra. I resultatet framkom att förekomsten av 
alkohol och droger är mera vanligt i dag än det var för 10 år sedan. 
Flerparten av de elever som använder droger började röka cigaretter 
redan på lågstadiet och det verkar som att rökning är inkörsporten 
till droger. Resultatet visar också att skolsköterskorna skulle vilja 
arbeta mer med förebyggande arbete med grupper av elever och att 
stödet till elever och föräldrar var viktigt. Det framkommer 
dessutom att informationen som finns är till stor del riktad till 
föräldrarna och att skolsköterskorna skulle vilja ha 
informationsmaterial som riktar sig till eleverna. Samarbetet med 
föräldrarna och andra yrkeskategorier som socialtjänsten, hälso- och 
sjukvården var också av stor vikt, men erfarenheten var att det kunde 
utvecklas. En av slutsatserna är att det är betydelsefullt med 
gruppsamverkan i det preventiva arbetet mot alkohol och droger 
bland högstadieungdomar. 
 

 

Nyckelord: skolsköterskor, förebyggande hälsoarbete, alkohol, droger, kvalitativ 

innehållsanalys, högstadieungdomar 
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Skolsköterskan är en nyckelperson i det preventiva arbetet inom skolhälsovården som 

omfattar alla barn och ungdomar i den obligatoriska skolan i Sverige. Med skolhälsovård 

menas insatser av bland annat skolsköterskan för att främja elevers hälsa. Socialstyrelsen 

anser att det är särskilt viktigt att skolhälsovården är tydlig i det hälsopreventiva arbetet. 

Skolsköterskan har en central roll inom skolhälsovården eftersom hon är tillgänglig för 

eleverna i deras vardagsmiljö liksom för föräldrar och skolpersonal. Därigenom får hon 

möjlighet att lära känna elevernas förhållanden, att samarbeta med övrig skolpersonal och 

delta i skolans fortlöpande elevvårdsarbete (Socialstyrelsen 2004).  

 

Skolsköterskan arbetar under skollagen (SFS 2010:800) som anger att skolhälsovårdens 

arbete ska vara preventivt, där uppdraget är att bevara hälsa och verka för sunda levnadsvanor 

hos eleverna. Det kan skolsköterskan uppnå genom att vid hälsoundersökningar och 

hälsobesök tidigt upptäcka problem eller symtom hos elever i behov av insatser. Elever i 

behov av särskilt stöd, elevers fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö samt 

livsstilsrelaterade hälsorisker bör vara prioriterade arbetsområden för skolsköterskan.  

 

Skolsköterskor har ofta en helhetsbild av högstadieungdomars hälsa eftersom hon träffat dem 

under flera år i skolan. Många av ungdomarna lär hon känna väl och kan därför på ett tidigt 

stadium upptäcka om någon av dem mår dåligt av någon orsak. I en studie av Clausson (2008) 

framkom det att skolsköterskorna hade en djup insikt i skolbarns hälsa vilket borde kunna tas 

tillvara på ett bättre sätt sett ur ett folkhälsoperspektiv både på nationellt nivå som på lokal 

nivå. Enligt Garzon, Ewald, Rutledge och Meadows (2006) var skolsköterskor i en unik 

position för att kunna hantera den växande trenden av användning av prestationshöjande 

medel bland barn och ungdomar. En betydelsefull roll som skolsköterskan har är identifiering 

av barn och ungdomar i riskgrupperna samt kunskapen på signaler och symtom om missbruk.  

 

Skolsköterskor är i en unik position för att identifiera och möta alkohol- och 

narkotikamissbruk bland högstadieungdomar, men de har behov av stöd från den egna 

professionen likväl som från politisk nivå. I en studie gjord i England av Croghan, Johnson 

och Aeyard (2004) upplevde 95 procent av skolsköterskorna brist på respekt inom den egna 

professionen men särskilt från dem som inte arbetade inom hälso- och sjukvården. De 

uttryckte ett behov av stöd från politisk nivå vid folkhälsoarbetet för barn och ungdomar som 

syftade till att minska rökning, alkohol- och narkotikamissbruk. 
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Enligt Socialstyrelsen (2004) beskriver många rapporter under det senaste decenniet att barn i 

skolåldern i ökad grad uppvisar levnadsvanor präglade av bland annat bruk av tobak, alkohol 

och narkotika. Detta medför en ökad risk för framtida livsrelaterade sjukdomar och 

hälsoproblem som bland annat missbruk, hjärt- och kärlsjukdomar samt självskadebeteende. 

 

Det framgår av WHO: s Global Status Report on Alcohol and Health (2011) att internationellt 

sett har Europa den högsta alkoholkonsumtionen i världen och alkohol är en del av de flesta 

länders kulturer. Alkohol är globalt sett en av de stora riskfaktorerna för sociala problem och 

fysiska skador samt sjukdomar. Fysiska skador är enligt rapporten den främsta dödsorsaken 

bland unga människor och många av dem är relaterade till alkohol. Ungdomar har rapporterat 

positiva associationer till alkohol, som bland annat minskad social hämning, men den mesta 

forskningen har dock fokuserat på det negativa som inkluderar organiserat skolk och att de 

hamnar efter i skolarbetet. Även oplanerade och oskyddade sexuella aktiviteter, konflikter 

med vänner, destruktivt beteende och att de hamnar i problem med polisen är andra negativa 

konsekvenser vilket Kan leda till en högre risk av alkohol- och narkotikamissbruk senare i 

livet (WHO, 2011). Alkoholförbrukningen internationellt sett var år 2005 lika med 6,13 liter 

ren alkohol som konsumeras per person som är 15 år eller äldre. En stor del av denna 

förbrukning cirka 30 procent eller 1,76 liter per person var antingen hemgjord, olagligt 

producerade eller sålda utanför lagens gränser (WHO, 2011). Alkoholkonsumtionen i Sverige 

ökade bland ungdomar i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet. År 2007 rapporterade 

34 procent av pojkar och 28 procent av flickor i årskurs 9 att de inte druckit alkohol 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

Sedan 1995 har det regelbundet genomförts en europeisk kartläggning av narkotikabruket 

bland ungdomar i åldrarna 15–16 år inom ramen för ”The European School Survey project on 

Alcohol and Other Drugs” (ESPAD) i 35 europeiska länder. I denna undersökning från 2003 

uppgav över 90 procent av svenska ungdomar att de aldrig använt narkotika. Bland ungdomar 

i övriga Europa är andelen som aldrig testat narkotika ca 60 procent. I länder där många 

ungdomar har testat narkotika någon gång är det också vanligt att de har använt det flera 

gånger. Narkotikakonsumtionen i Sverige ökade under 1990-talet bland niondeklassare från 

att ha varit nere på 3 procent bland både pojkar och flickor till att år 2007 vara uppe i 6 

procent bland pojkarna och 5 procent bland flickorna (Socialstyrelsen, 2009).  
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Skolsköterskan möter många gånger högstadieungdomar som mår psykiskt dåligt och ofta 

kanske det beror på alkohol och droger. I en studie av Clausson, Petersson och Berg (2003) 

upplevde skolsköterskor att elever som dricker alkohol mår psykiskt dålig en lång tid efteråt. 

Sjuksköterskor menade att barnens livsstil kunde ses som en hälsofara. Olika livsstilar 

verkade påskyndas under skolåldern och alkohol och rökvanor var några av dessa. Missbruket 

ökade bland elever i tuffa familjeförhållanden där missbruk fanns och bland elever som kom 

från andra kulturer.  

 

I de fall där drogmissbruk har upptäckts är det betydelsefullt att skolsköterskan ser hur 

skolungdomen har det hemmavid och hur stödet är från familjen och vänner. Enligt Pirskanen, 

Pietilä, Halonen och Laukkanen (2006) ansåg skolsköterskor att droganvändning bland 

ungdomar var starkt associerat med vilket typ av föräldrastöd ungdomarna hade men även 

andra delar som moderns utbildning, rökvanor, ungdomarnas kunskaper om ämnet, 

kamratstöd och fritidsintressen. Bra stöd från skolsköterskan kunde kompensera bristande 

stöd från föräldrar, släkt och vänner. Vid intervjuer av ungdomarna var det viktigt att 

skolsköterskan hade utvecklat sin intervjuteknik för att få realistisk information av 

ungdomarna. Ungdomarna uppskattade skolsköterskors förmåga att ge råd och ta upp ämnen 

som alkohol och narkotika.  

 

Skolsköterskor är en yrkesgrupp som i allmänhet arbetar ensamma. Att ha ett bra samarbete 

mellan skolsköterskor och med övrig personal inom skolan samt ungdomarnas föräldrar är 

önskvärt. I en studie av Clausson et al. (2003) framkom att skolsköterskans arbetsuppgifter 

hade förändrats under 2000-talet till att idag vara mer fokuserat på relationsbaserade problem, 

där samarbetet med föräldrar och lärare är betydelsefullt. Enligt studien av Garzon et al. 

(2006) framkom det att skolsköterskorna ville få ett bra samarbete med lärare, föräldrar, 

elever, tränare och de lokala vårdgivarna för att på detta sätt kunna identifiera ungdomar i 

riskgrupper för missbruk. Genom ett bra samarbete kunde skolsköterskorna träffa eleverna 

regelbundet, så att de lättare kunde identifiera elever med risk för missbruksproblem.  

 

Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att användningen av alkohol och droger är ett problem som ökat 

bland högstadieungdomar. Allt fler högstadieungdomar provar på alkohol och droger med risk 

att fastna i ett beroende. Skolsköterskorna är ofta få i antal i förhållande till antalet elever och 

behöver därför stöd från alla parter som är inblandade i det preventiva arbetet med skolelever. 
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Det kan till exempel handla om stöd från den egna professionen, från politisk nivå och från 

lärare för att kunna hantera detta som är ett växande problem. Även om det finns viss kunskap 

om skolsköterskornas perspektiv i det preventiva arbetet med att förebygga användning av 

droger och alkohol bland skolelever är den begränsad och det finns därför ett behov av att 

ytterligare belysa deras erfarenhet i detta arbete.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att arbeta preventivt mot användning av 

alkohol och droger bland högstadieungdomar. 

 

Metod 

Studien har en kvalitativ ansats där datainsamlingen genomfördes med en 

fokusgruppdiskussion med skolsköterskor från en medelstor norrländsk stad. Vid kvalitativ 

ansats baseras kunskaperna om människan på att beskriva mänskliga erfarenheter som 

upplevs av människan själv (Polit & Beck, 2008, s 55). Fokusgruppdiskussioner är vanliga i 

studier om hälsoproblem och innebär en noggrann planerad diskussion som drar nytta av 

gruppdynamik för att komma åt rik information på ett effektivt sätt (Polit & Beck, 2008, s 

394-395). 

 

Kontext 

Arbetet med alkohol och droger inom den utvalda kommunen utgår ifrån en policy och 

handlingsplan, som omfattar både elever och personal och ska ge vägledning kring hur skolan 

ska förhålla sig till och arbeta mot droger. Policyn baserar sig på svensk lagstiftning, lokala 

styrdokument som till exempel kommunens drogpolitiska program och vedertagen forskning. 

Kommunens drogpolitiska program har tagits fram i samtal med många aktörer till exempel 

kommunala förvaltningar, näringslivet, polisen, ungdomar samt frivilliga organisationer. 

Metoden som de har använt sig av är Open space, vilket är en deltagarstyrd mötesform. 

Uppföljning av programmet sker årligen. Kommunen gör även drogundersökningar bland 

eleverna och den sista undersökningen gjordes år 2009 för att beskriva hur drogsituationen ser 

ut i kommunen. Arbetet genomförs med utgångspunkt från Skollagskommittén och 

Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården. Dessa riktlinjer utgör grunden för kommunens 

övergripande elevhälsoplan som i sin tur länkas ihop med områdets verksamhet genom så 

kallade elevhälsoteam, resursteam och centralt stödteam. Teamen består av skolsköterska, 
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kurator, specialpedagog och rektor. I elevhälsoteamen för årskurs 7‐9 ska även 

studievägledare ingå. Rektor är ansvarig för elevhälsoteamen. I resursteamet ingår områdets 

skolsköterskor, kuratorer och samordnare för specialpedagogik och de har områdeschef som 

ansvarig. Det centrala stödteamet (CST) arbetar på uppdrag vid alla skolor i kommunen och 

har en egen chef som verksamhetsansvarig. 

 

Deltagare 

Deltagarna i studien, sju skolsköterskor, inkluderades genom ett strategiskt urval där alla som 

arbetade med högstadieungdomar i en utvald kommun tillfrågades om medverkan. Alla sju 

tackade ja. Antalet deltagare baserades på förutsättningen att kunna genomföra 

fokusgruppsdiskussioner. Av praktiska skäl genomfördes diskussionerna i en fokusgrupp 

istället för att dela upp deltagarna i två grupper. Datainsamlingen genomfördes i samband 

med ett skolsköterskemöte där alla skolsköterskor i kommunen träffades. Enligt Polit och 

Beck (2008, s 394-395) har en fokusgrupp ungefär fyra eller flera deltagare. 

Inklusionskriterier för deltagande var att deltagarna skulle arbeta som skolsköterskor på 

högstadiet i den utvalda kommunen. Skolsköterskorna som deltog i studien var alla kvinnor i 

ålder 34-62 år och hade arbetat inom yrket mellan 2-40 år.  

 

Datainsamling 

Data samlades in genom en fokusgruppdiskussion. Enligt Polit och Beck (2008, s.394-395) 

innebär att arbeta med fokusgrupper att några människor under en begränsad tid diskuterar ett 

givet ämne med varandra. När deltagarna delar liknande bakgrund med varandra känner de 

sig vanligtvis mer tillfreds att framföra sina synpunkter Polit och Beck (2008, s 394-395). 

Enligt Kvale och Brinkmann (2010, s.166) är det viktigaste i en fokusgruppdiskussion att få 

fram en rik samling synpunkter på det som är gruppens fokus. Målet är inte att nå samförstånd 

eller finna lösningar på frågor som diskuteras, utan meningen är att föra fram olika 

uppfattningar i en fråga. 

 

Vi använd oss av en frågeguide (bilaga 1) för att inte missa något som var av betydelse för 

vårt syfte. Detta stöds av Polit och Beck (2008, s.394) som menar att användning av en 

semistrukturerad frågeguide vid fokusgruppsdiskussioner säkrar att så mycket som möjligt av 

den information som eftersträvas erhålls och samtidigt ger det deltagarna frihet att svara med 

egna ord. En av författarna fungerade som moderator och den andra var observatör som förde 
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anteckningar under intervjun för att stärka det inspelade. Polit och Beck (2008, s.395) menar 

att det är till fördel att vara två som intervjuar för att bättre kunna följa upp svaren från 

deltagarna. Fokus för diskussionen var det preventiva arbetet mot användning av alkohol och 

droger bland högstadieungdomar, hur det såg ut på de enskilda skolorna och hur 

skolsköterskorna upplevde stödet från lärarna, kuratorer, socialtjänsten och polisen. I den 

semistrukturerade gruppdiskussionen presenterades samma frågor till alla deltagare. 

Fokusgruppdiskussionen tog cirka 45 minuter, den spelades in på mp3 spelare och skrevs ut 

ordagrant. 

 

Analys 

Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att få kunskap och förståelse för ett fenomen. 

Därför är denna analysmetod lämplig inom omvårdnad och för att beskriva personliga 

erfarenheter. En kvalitativ innehållsanalys med både manifest och latent innehållsanalys har 

använts i denna studie inspirerad av Graneheim och Lundman (2003). Analysarbetet började 

med att författarna lyssnade igenom materialet åtskilliga gånger och sedan skrevs materialet 

ner ordagrant. Därefter lästes den nedskrivna texten igenom ett antal gånger för att få helheten 

i intervjun och sedan togs textenheter ut som motsvarade syftet. Efter det kondenserades 

textenheterna flera gånger utan att förlora kärnan i dem. Varje textenhet försågs med en kod 

som gjorde det möjligt att härleda den till ursprungstexten. De kondenserade textenheterna 

fördes samman i olika kategorier som beskrev textens innehåll. Denna kategorisering skedde i 

flera steg och pågick till dess att det inte var möjligt att sammanföra dem mer och de var 

ömsesidigt varandra uteslutande. Under hela analysarbetet gick författarna tillbaka till 

originaltexten för att inte tappa bort helheten och för att öka trovärdigheten i innehållet. 

Författarna diskuterade analysarbetet med sin handledare och med sina studiekamrater vid 

seminarium under tiden de arbetade med analysen. 

 

Etiska överväganden 

Alla deltagarna i studien fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte och 

genomförande, frivilligheten att delta samt rättigheten att dra sig ut studien utan att lämna 

någon förklaring (bilaga 2). Deltagarna fick även information om att inga data som 

identifierade dem skulle avslöjas eller att personuppgifter skulle lagras. Deltagarna lämnade 

sitt samtycke skriftligt (bilaga 3). 
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Fokusgrupp kan förutom nytta för forskningsområdet även ge deltagarna en positiv upplevelse 

när de får möjlighet att berätta och reflektera över sina erfarenheter. Fördelarna med att delta 

överväger för deltagarna. Författarna ansåg att ingen risk fanns med studien eftersom 

deltagarnas erfarenhet tas tillvara och kommer att användas för att ge kunskap och förbättra 

det preventiva arbetet med alkohol och droger hos högstadieungdomar. Skolsköterskorna får 

hjälp att hitta nya sätt att arbeta preventivt med alkohol och droger. Nyttan i ett vidare 

perspektiv är att de får möjligheten att diskutera detta ämne med människor i den egna 

professionen. En forskningsetisk prövning gjordes av en deltagare i den etiska gruppen vid 

Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap innan arbetet med fokusgrupperna 

startas. 

 

Resultat 

Analysen av fokusgruppdiskussion mellan skolsköterskor resulterade i fyra kategorier (tabell 

1) som presenteras nedan och illustreras med citat från fokusgruppen.  

 

Tabell 1. Översikt över kategorier (n=4) 

Kategorier   

Förekomst av rökning, droger och alkohol 

Stöd till elever och föräldrar 

Påverkan genom information 

Samarbete med andra 

 

 

Förekomst av rökning, droger och alkohol 

Skolsköterskorna beskriver en erfarenhet av att det är vanligare med droger nu än för 10 år 

sedan. De upplever att vissa elever visar tydliga tecken på droganvändning medan andra är 

duktiga på att dölja det. Det finns erfarenhet av att möta elever som uppfattas som otänkbara 

användare av droger fastän det senare kan visa sig att de är det. Skolsköterskorna har 

erfarenhet att elever som använder droger redan har börjat med rökning på mellanstadiet. 

Detta tolkar de som att rökningen är en inkörsport till användning av olika sorters droger.  

 

Och det är med rökningen…. det är där man måste börja….att få dem att inte börja röka…..för dom allra  flesta 

som använder droger dom har ju börjat med rökning….på mellanstadiet  redan… 
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En erfarenhet som beskrivs av skolsköterskorna är att eleverna ofta står utanför skolans 

område och röker för där vet de att skolsköterskan inte kan komma åt dem. Skolsköterskorna 

beskriver även att de har träffat på elever som säger att det är inte så farligt att röka. 

Skolsköterskorna har erfarenhet av att elever som börjar röka i tidig ålder vanligtvis har andra 

bekymmer som till exempel koncentrationssvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter. De 

upplever att dessa elever ofta har mer problem när de blir äldre och att det är vanligare att 

dessa elever börjar med missbruk och brottslighet i vuxen ålder. Det fanns också en erfarenhet 

att elever som använder tobak i tidig ålder vanligtvis har stora sociala problem och där 

föräldrar inte sätter gränser och argumenterar med sina barn utan istället förser de barnen med 

snus och cigaretter. När elever börjar missbruka så finns en erfarenhet att de ofta kommer från 

hem där föräldrarna själva är missbrukare. De beskriver att föräldrar som har eller har haft 

missbruksproblem inte har samma tyngd i sin argumentation gentemot sin tonåring. 

Skolsköterskorna har erfarenheten att i områden som är mer socialt belastade finns det fler 

föräldrar som missbrukar. Utbredningen av droger och vilka som för dagen är mest populära 

skiljer sig åt mellan rektorsområdena. Skolsköterskorna upplever att droger och alkohol är ett 

stort område som det är svårt att vara uppdaterad om vad som händer och ger exempel på den 

ökade förekomsten av nätdroger och anabola steroider. De betonar att idag har det preventiva 

arbetet mot alkohol och droger blivit lite försummat.  

 

Skolsköterskorna beskriver att vid hälsosamtalen i årskurs sju är det många elever som svarar 

att de troligen skulle ta bestämt avstånd från droger. Svaret såg de som ett tecken på att 

eleverna har en liberal inställning till droger och att det har skett en attitydförändring bland 

eleverna som gör dem mera disponerade för missbruk. De berättar att eleverna får kunskap 

om droger på Internet och det saknas motpol som kan balansera informationen. 

Skolsköterskorna beskriver att de är insatta i att droger förekommer, symtommässigt har de 

starka misstankar om att vissa elever använder droger på ett eller annat sätt. De erfar att det 

svåra med de nya drogerna är att de går ut ur kroppen snabbt, vilket gör det svårare för 

skolsköterskorna att identifiera elever som använder droger. 

 

….om det har gått bra upp till åttan och så plötsligt händer det någonting  med eleven i nian, betygen rasar 

frånvaron alltihopa blir förändrat…då är det är ju nästan alltid  droger..… 

 

Skolsköterskorna upplever att det inte är många elever i årskurs sju som har druckit alkohol 

och menar att de elever som gör det har oftast blivit bjudna av sina egna föräldrar i hemmet. 
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Skolsköterskorna har erfarenhet av att det har hänt att någon elev kommit berusad till skolan. 

De beskriver att föräldrar som själva drack alkohol i nian oftare tycker att det är normalt att 

deras barn dricker alkohol i nian. Skolsköterskorna upplever att det inte är användning av 

alkohol som är mest vanlig utan andra droger av olika slag förekommer mer. Detta ser 

skolsköterskorna som ett stort problem. Skolsköterskorna upplever att så länge eleverna är i 

grundskolan är det möjligt att ha uppsikt på dem som använder droger och möjlighet att 

påverka dem, men när de kommer till gymnasiet är det betydligt svårare. 

 

Stöd till elever och föräldrar 

Skolsköterskorna beskriver att de finns på skolan som stöd för eleverna och kan hänvisa 

eleverna till bland annat socialtjänsten eller andra myndigheter utanför skolan för att få hjälp 

att sluta med droger om det behövs. De har erfarenhet av att elever som använder droger eller 

alkohol ofta inte är motiverade att sluta själva och därför försöker skolsköterskorna ge stöd till 

föräldrarna så att de kan hjälpa sina barn. 

 

Skolsköterskorna poängterar vikten av stöd till elever som kommer från socialt belastade hem. 

Dessa elever riskerar att söka upp miljöer där droger finns, vilket ökar risken för att elever ska 

prova på droger av något slag. Ett stöd kan vara att stimulera föräldrarna att stödja sina barn 

att delta i fritidsaktiviteter. Enligt skolsköterskorna har inte alla föräldrar möjlighet att stötta 

sina barn på ett bra sätt.  

 

Skolsköterskorna beskriver erfarenheten av att föräldrars gränssättning försvåras av att det 

idag finns mer att dra gränser mot. Dessutom känner många föräldrar en osäkerhet inför hur 

det ska förhindra att deras barn provar på droger. För att möta det behovet erbjuder 

skolsköterskorna föräldrautbildning. Under denna utbildning försöker skolsköterskan vara ett 

stöd för föräldrarna och lära dem att sätta gränser för sina barn. Enligt skolsköterskornas 

erfarenhet är det viktigt att föräldrarna har en dialog och att de vågar diskutera med sina barn. 

 

…det handlar inte om att ens föräldrar är dåliga…. Men det finns så mycket… så att man måste hela tiden ha 

det här stödet utifrån…att vad ska jag göra hur ska…jag hantera det här??… 

 

Skolsköterskorna berättar att för att de ska kunna bedriva ett bra stöd till enskilda elever och 

skapa en relation med eleverna krävs kontinuitet när det gäller möten med elever. Både 

skolsköterskor och lärare behöver en god relation med elever för att kunna göra ett bra jobb. 
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Tyvärr blir det ofta bara punktinsatser på grund av den höga arbetsbelastningen som 

skolsköterskan har. Skolsköterskorna stödjer eleverna genom att försöka motivera dem på 

olika sätt. De beskriver ett sätt som förekommer på skolorna är att elever i sjuan får satsa 

pengar i obligationer som sedan utlottas när de går i nian. Skolsköterskorna berättar att 

eleverna har möjlighet att vinna fina priser om de inte har börjat snusa eller röka cigaretter. 

Tanken med detta är att om eleverna håller sig borta från tobak mellan sjuan och nian kanske 

de också håller dem borta från andra droger. Vissa av skolsköterskorna erbjuder elever 

rökavvänjningskurser och några använder motiverande samtal i det preventiva arbetet.  

 

Skolsköterskorna beskriver att det är vid hälsosamtalen i sjuan som de ger det största stödet 

till eleverna. De berättar att vid dessa samtal frågar de eleven om han/hon använder alkohol 

eller droger, om de skulle säga bestämt nej, troligen nej, eller kanske ja om de blir erbjuden 

narkotika. Utifrån elevens svar försöker skolsköterskorna stödja eleven. 

 

…ja då frågar många hur tänker du där??? ..nej det är aldrig???...nej det är ingen som har frågat…och jag vet 

inte hur jag skulle ställa mig till det ????... eleverna verkar främmande för frågan i sig.. varför skulle någon 

fråga om jag skulle ta narkotika???... 

 

Skolsköterskorna berättar att en strategi de använder för att påverka elevernas inställning till 

att avstå droger är att fokuserar på de positiva delarna vid hälsosamtalen. De har erfarenhet att 

de elever som påverkas att tänka negativt om att avstå från droger, ofta brukar påverka andra 

elever att tänka likadant. Skolsköterskorna har erfarenhet av att det blir en positiv anda och 

det blir lättare för eleven att välja rätt. De berättar att det är av vikt att ställa frågorna till 

eleverna om droganvändning eftersom det ibland kan vara lättare att prata med skolsköterskan 

än sina föräldrar. Eleverna behöver få veta att skolsköterskorna vill hjälpa dem på alla sätt och 

känna att skolsköterskorna inte dömer dem. 

 

Påverkan genom information 

Skolsköterskorna beskriver en erfarenhet av att det är svårare att informera och ändra 

elevernas attityder i sjunde klass eftersom då har en del elever redan börjat använda alkohol 

och droger.  De upplever att det finns ett behov av nytänkande hos både lärare, föräldrar, 

socialtjänsten och vårdcentral som innebär att eleverna ska få information löpande genom 

skolåren för att kunna bygga på kunskapen hos eleverna. Motivet till nytänkandet är att 

användningen av droger och alkohol förefaller krypa ner i åldrarna. Skolsköterskorna 
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bedömer att information skulle ge gott resultat om de började med information redan i trean 

där erfarenheten är att i den åldern finns en möjlighet att ändra attityden till droger och 

alkohol. Skolsköterskornas erfarenhet är att elever från årskurs tre ofta är intresserad av 

information och är lättare att påverka än elever som går i årskurs sju. 

 

…ska vi tänka ..ska vi tänka preventivt så måste vi tänka att börja… innan…ja alltså….att förändra människors 

beteende..mmm…i ett tidigt stadium…så att vi lär oss tänka annorlunda… ja mmm…vi kan inte börja i 7:an när 

det redan har hänt..mm..det går inte förändra då…mmm ja precis… 

 

Det finns en erfarenhet hos skolsköterskorna av behov av mycket bredare material om droger 

som de kan använda vid information till eleverna. Informationen som finns idag riktar sig till 

föräldrarna i första hand och innehåller information om att föräldrarna ska vara restriktiv med 

att bjuda eleverna på alkohol eller förse dem med snus eller cigaretter hemma. De har 

erfarenhet av att det behövs mer och annan information till föräldrarna när eleven har börjat 

visa tecken som till exempel att betygen försämras, eller att eleven har börjat skolka från 

skolan, vilket skolsköterskorna berättar kan vara tecken på att eleven använder droger.  

 

Skolsköterskorna berättar att i den valda kommunen har skolledningen bestämt att ÖPP 

(Örebro prevention program) ska vara en del av den ordinarie verksamheten inom 

kommunens högstadieskolor. Det är lärarna som ger den informationen och delger föräldrarna 

på föräldramöten. De har erfarenhet av att det är svårt att komma in i klasserna och informera 

om droger på grund av att lärarna också har pressade scheman. Några av skolsköterskorna har 

erfarenhet av motstånd från lärare när de vill informera i klasserna om rökning, detta eftersom 

lärarna tycker att det är väl inte viktigt därför att flera elever redan röker. Skolsköterskorna 

har erfarenhet av att det alltid är meningsfullt att informera om rökning och andra droger 

eftersom det kan leda till stora hälsoproblem för eleven och samhället. 

 

..ja då stöter man på patrull…det är väl kanske inte alla som resonerar så..nej..men tanken finns..liksom åsikten 

finns att det inte är någon idé… 

 

Skolsköterskorna förstår att politikerna tycker att det är viktigt med preventivt drogarbete i 

skolorna, men de upplever att de inte får resurser för att kunna utföra det. De förutsätter att 

om de skulle vara fler skolsköterskor skulle de kunna göra mycket bättre insatser än i dag och 

därmed få mer tid att informera eleverna. De berättar att de har vissa lagstadgade riktlinjer 

som de måste följa och idag finns det bara tid till att göra det som är lagstadgat. 
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Samarbete med andra 

Det finns en erfarenhet bland skolsköterskorna att bakom elevernas drogproblem finns andra 

problem och att det är viktigt att arbeta med andra som ett team, till exempel med kuratorerna. 

De berättar att de arbetar tillsammans med elevhälsoteamen på många skolor och i de teamen 

resonerar de både kring elevens hem- och skolsituation, inte bara kring droger.  

 

I det arbetet finns en erfarenhet att samarbetet med föräldrarna är betydelsefullt i det 

preventiva arbetet och framförallt när det upptäcks att en elev använder droger. De berättar 

om vikten av att ha ett bra samarbete mellan sig, eleven och föräldern, eftersom föräldrarna 

ofta är de sista att upptäcka vad deras barn gör. Skolsköterskorna beskriver det är svårt att 

samarbeta med föräldrarna när de inte vill förändra sina barns livsstil. Det är svårt att påverka 

föräldrar som inte är samarbetsvilliga. I de fall när föräldrarna inte vill ha någon hjälp gör 

skolsköterskorna en anmälan till socialtjänsten. Skolsköterskorna berättar att när föräldrarna 

kontaktar dem vid misstanke om att eleven använder droger, hänvisar de ofta föräldrarna 

vidare till vårdcentralen eller socialtjänsten.  

 

Skolsköterskornas erfarenhet är att samarbetet med socialtjänsten och vårdcentralen inte alltid 

är så bra och att de saknar en återkoppling från dem om hur det gått för elever som de har 

hänvisat vidare. Skolsköterskorna berättar att det är viktigt med återkoppling då de alltid 

arbetar för elevens bästa och polis och socialtjänsten har stor kunskap inom drogområdet. De 

berättar att områdespoliserna som idag finns i skolan informerar i klasserna ibland, men 

skolsköterskorna har inga egna träffar med dem. Skolsköterskorna upplever att det skulle vara 

bra att få ta del av informationen för att få en helhetsbild av hur drogbruket i deras 

rektorsområde ser ut.  

 

De upplever att idrottsföreningarna har tagit ett stort ansvar och att de styrande inom 

styrketräningen antagit en policy om att vara en drogfri anläggning. Deras erfarenhet är att de 

har ett bra och nära samarbete med idrottsföreningarna. Det betyder mycket att ha ett bra 

samarbete med en engagerad idrottsförening på skolan eftersom det kan få eleverna att 

intressera sig för idrott och på detta sätt engagera och intressera eleverna att leva sunt, 

hälsosamt och drogfritt. 
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..men där kan vi direkt gå till de här killarna direkt i …X..IF..mm och de.. så att säga kan fånga upp honom 

ja..mm..och det är ju kanonbra!!.. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att arbeta preventivt 

mot alkohol och droger bland högstadieungdomar. Analysarbetet resulterade i fyra kategorier: 

förekomst av rökning, droger och alkohol, stöd till elever och förälder, påverkan genom 

information och samarbete med andra. Av dessa områden är det viktigt att diskutera och 

ytterligare belysa stöd till elever och föräldrar, påverkan genom information och samarbete 

med andra. Resultatet gav en bild av att skolsköterskorna tyckte att arbetet med att stödja 

enskilda elever som hade missbruks- och drogproblem gick bra att hantera i det system som 

finns idag. När det gällde preventivt arbete på gruppnivå hade skolsköterskorna erfarenheten 

att stödet från lärare, politiker och andra myndigheter var viktigt. De såg dock många brister i 

det system som finns när det gällde att arbeta preventivt med elever på gruppnivå. 

Skolsköterskorna skulle vilja arbeta med information av droger och alkohol redan från årskurs 

tre. För att kunna göra det behövs bland annat bra informationsmaterial riktat till eleverna, det 

som finns är i första hand riktad till föräldrarna. Områden att utveckla skulle kunna vara 

samarbetet med socialtjänst och vårdcentralerna när det gällde enskilda elever som 

missbrukade. Ett annat område som kan utvecklas är att fler föreningar aktivt finns med i det 

preventiva arbetet mot alkohol och droger, och inte bara idrottsföreningarna som 

skolsköterskorna tycker de har ett bra samarbete med i dag. 

 

I det preventiva arbetet bland enskilda elever fanns en erfarenhet av att eleverna inte var så 

motiverade att själva sluta med sitt missbruk, därför försökte skolsköterskorna stödja 

föräldrarna så att de själva kunde stödja sina barn. En viktig roll för skolsköterskorna var att 

finnas som stöd för eleverna och föräldrarna allt efter det behov som fanns. Det gällde även i 

deras kontakt med andra myndigheter som bland annat socialtjänsten och vårdcentralen. 

Skolsköterskorna tyckte att de gav sitt största stöd vid hälsosamtalen genom att de fokuserade 

på de positiva delarna. På detta sätt kunde de påverka elevernas attityder till alkohol och 

droger och deras erfarenhet var att det blev en positiv anda och lättare för eleven att välja rätt. 

Arnesdotter, Olander och Ragneskog (2008) beskriver att för att det hälsofrämjande arbetet 

ska få genomslagskraft måste arbetet betona elevens styrkor och potential. Om skolsköterskan 

möter eleven med omtanke och kompetens är det större sannolikhet att de återvänder för mer 

stöd. Genom hälsosamtalen kan skolsköterskan tillvarata elevernas egna styrkor och resurser.  
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Enligt studien upplevde skolsköterskorna hur betydelsefullt det var med stöd för elever som 

kom från socialt sviktande hem och som inte hade det stöd från föräldrarna som de var i 

behov av. I en studie av Mäenpää och Åstedt-Kurki (2008) framkom det att föräldrarna 

behöver mera stöd för att hitta styrkan för att klara av sitt ansvar som förälder och detta kunde 

ske genom att skolsköterskorna hade egna föräldramöten eller kunde delta vid ett 

föräldramöte i klasserna. Enligt Pirskanen et al. (2006) är ett stöd från skolsköterskan 

betydelsefullt och kunde kompensera bristande stöd från föräldrarna. Riksföreningen för 

skolsköterskor (2010) beskriver att varje elev ska ges möjlighet att få rådgivning, samtal och 

stimulans utifrån elevens egna behov. Skolsköterskan ansvarsområde är bland annat att vid 

behov förmedla annan professionell kontakt till eleven. I studien av Pirskanen, Laukkanen, 

Pietilä (2007) beskriver skolsköterskor att de använder ett verktyg som heter ADSUME 

(Adolosent’s Substance Use Measurement) för bedömning av missbruk hos unga personer i 

sitt preventiva arbete. Tillsammans med eleven poängsätter de elevens grad av missbruk. 

Utifrån poängresultatet gör skolsköterskan och eleven upp en individuell plan som innefattar 

bland annat återkommande möten med skolsköterskan, där eleven får stöd genom 

motiverande samtal att sluta med sitt missbruk. Med hjälp av ADSUME blir det en mer 

produktiv dialog och eleven får motivation till att engagera sig genom denna självutvärdering. 

Mullersdorf, Martinson Zuccato, Nimborg och Eriksson (2010) beskriver hur skolsköterskor 

stödjer eleven med hjälp av handledning. Vid handledningen samtalar de med eleven om 

övergripande områden som berör alla elever som till exempel fördelarna med en hälsosam 

livsstil. De beskriver också att det är viktigt de tar ett steg i taget för att stödja eleven och 

bevara motivationen uppe så eleven kan få en ökad förståelse för och kunskap om att göra 

nödvändiga förändringar gällande sitt beteende.  

 

Resultatet i denna studie visar att skolsköterskorna ville arbeta mer på gruppnivå och ge 

information löpande genom skolåren för att kunna bygga på kunskaperna hos eleverna och 

föräldrarna. De upplevde att tillfällena var få och informationen ges nästan bara vid 

hälsosamtalen. Skolsköterskorna upplevde att informationen var riktat till föräldrarna och de 

uttryckte ett behov av mer och bredare material att använda vid information om droger till 

eleverna. Enligt Socialstyrelsen (2004) är det framför allt viktigt för skolhälsovården att 

uppmärksamma elever som behöver särskilt stöd, elevernas fysiska, psykiska och sociala 

arbetsmiljö samt så kallade livsstilsrelaterade hälsorisker eftersom de tycker det är angeläget 

att hälsoarbetet utförs i samarbete med elever, föräldrar och pedagoger samt att det ska ske 
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löpande genom skolåren. I studie av Reuterswärd och Lagerström (2009) beskriver 

skolsköterskor att när organisationen inte fungerar brister det i tillgång på material att arbeta 

med, men i en välfungerande organisation finns det tillgång till mer material och information 

för ett preventiv arbete. Det är viktigt att förstå att funktionen som skolsköterskan har kräver 

en bra organisation, utan den är det svårare att arbeta preventivt på gruppnivå därför bör det 

finnas en tydlig organisatorisk struktur med en tydlig ansvarsfördelning.  

 

I resultatet framkom svårigheter att komma in i klasserna och informera på grund av att 

lärarna hade pressade scheman. Några av skolsköterskorna hade erfarenhet av negativ attityd 

från lärare som hade uttryckt att det var inte viktigt att informera i klasserna eftersom det 

fanns elever som redan rökte. Skolsköterskorna tyckte dock att det alltid var meningsfullt att 

informera eleverna eftersom rökning och droger kan leda till hälsoproblem. Enligt Woolfson, 

Woolfsson och Bryce (2008) kan information om en hälsofrämjande livsstil ges av både lärare 

och andra professioner som till exempel skolsköterskan. Informationen bör ges till alla elever 

både i vanlig klassgrupp, genom samtal, diskussioner, rollspel och genom filmer. De betonar 

att informationen ska vara anpassad till elevernas ålder och behoven som finns inom den 

enskilda skolan samt att informationen ska ske årligen. Om eleverna får träffa någon som har 

erfarenhet och har varit missbrukare kan eleverna få lättare att ta till sig informationen 

(Woolfson et al., 2008). 

 

I resultatet framkom att skolsköterskorna hade svårigheter när föräldrarna inte var 

samarbetsvilliga och hur skolsköterskorna ofta hänvisade föräldrarna vidare till socialtjänsten 

eller vårdcentralen. Enligt Mäenpää och Åstedt-Kurki (2008) är föräldrarnas förnekande ett 

hinder i samarbetet med skolsköterskan, men när det fungerar väl är föräldrarna lyhörda för 

vad skolsköterskan berättar. För att samarbetet ska vara ärligt, öppet och konfidentiellt, krävs 

det att skolsköterskan lyssnar, är flexibel och visar respekt för föräldrarna. Genom att bjuda in 

föräldrarna till hälsosamtalet i fyran kan ett samarbete främja en sundare livsstil hos eleven. I 

studie av Bernardo, Matthews, Kaufmann och Yang (2008) framkommer det att det behövs ett 

bra samarbete mellan skolsköterskan, familjen och lärarna för att främja en sund livsstil hos 

elever. I en studie av Kruger, Toker, Radjenovic, Comeaux och Macha (2009) beskriver 

sjuksköterskor att skolämnena prioriterades och det gjorde det svårt för dem att få komma ut 

och informera i klasserna. För att samordna och skapa gynnsamma förutsättningar för 

eleverna bör sjuksköterskor ha ett nära samarbete med lärarna när det handlar om information 

till eleverna. De upplevde att i skolans värld var de i minoritet och tyckte det fanns ett behov 
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av en skolsköterska på varje skola. I en studie av Clausson et al. (2003) beskriver 

skolsköterskor att den viktigaste faktorn till elevernas hälsa är familjen eftersom deras 

välbefinnande och livskvalitet förmedlas genom familjen och det är viktigt att skolsköterskan 

är medveten om elevens situation för att bättre kunna stödja eleven. De beskriver att det är 

viktigt att initiera samarbete och ett nätverk med andra professioner som tillsammans med 

eleven och deras föräldrar främjar elevens hälsa.  

 

I föreliggande studie framkom dessutom att skolsköterskorna tyckte att samarbetet med 

områdespoliserna och idrottsföreningarna fungerade bra. Poliserna informerade i klasserna 

och idrottsföreningarna har numera tagit ett stort ansvar då de antagit en drogfri policy inom 

sina verksamheter. Bernardo et al (2008) beskriver att för att kunna främja en sund livsstil och 

genomföra effektiva hälsofrämjande åtgärder bör skolsköterskor samarbeta med andra 

yrkesgrupper som till exempel polis och idrottsföreningar.  

 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes med fokusgruppmetod där data samlades in genom interaktiva 

diskussioner som styrdes av en moderator. Författarna tycker att det är en styrka att ha varit 

två för då har en kunnat vara moderator och ställt frågor medan den andra har kunnat 

observera och ta anteckningar samt komma med följdfrågor. Att ha skickat ut 

diskussionsguide innan träffen med gruppen var till stor hjälp under genomförande av 

fokusgruppen eftersom skolsköterskorna hann förbereda svar på frågorna. Kritik mot att 

skicka ut frågorna innan kan vara att diskussionen kan anses som styrd, att det inte blev 

spontana svar. Polit och Beck (2009, s.394 – 395) säger att nyckeln till en verksam 

fokusgrupp är den följd av frågeställningar som ställs för att styra diskussionen. 

Fokusgruppdiskussion spelades in på mp3 spelare för att kunna fånga alla delar av samtalet. 

Målet för fokusgruppdiskussionen är inte att nå samförstånd om de frågor som diskuteras utan 

att föra fram olika uppfattningar i en fråga menar Kvale och Brinkmann (2010, s 166) och vi 

anser att det målet uppfylldes. Textmaterialet är hämtat från en fokusgruppdiskussion med sju 

deltagare vilket kan betraktas som litet material. Det visade sig dock vid analysen och 

sammanställningen av resultatet att datamaterialet var rikligt och varierat vilket talar för att 

datamaterialet var tillräckligt för att besvara studiens syfte. 
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Ett problem som uppkom vid transkriberingen av den inspelade diskussionen var att de ibland 

pratade i munnen på varandra vilket kan ha lett till att viktigt innehåll har gått förlorat. 

Författarna hjälptes åt under diskussionen genom att de båda lyssnade genom hela 

diskussionen för att kunna tyda och för att undvika enskilda tolkningar av text samt att de var 

noggranna under genomlyssningen av diskussionen. Författarna var under analysarbetet noga 

med att vara textnära för att inte tappa text. Vid kondenseringen togs textenheter som inte 

svarade mot syftet bort. Författarna gick tillbaka till ursprungsmaterialet för att kontrollera sig 

under hela analysarbetet så att inget gick förlorat. Vid kategorisering är det viktigt att inte gå 

för snabbt fram för att inte missa värdefull information enligt Graneheim och Lundman 

(2003). 

 

Tillförlitligheten i kvalitativa studier ska granskas utifrån begrepp som pålitlighet, 

trovärdighet och överförbarhet. Pålitlighet är där en klar och tydlig beskrivning av 

forskningen görs och läsarna ska kunna följa de olika stegen i analysarbetet. Trovärdigheten 

ska säkerställas genom att studiens syfte ska finnas med under hela analysarbetet och genom 

att författarna under hela arbetet diskuterar med varandra. Trovärdigheten stärks ytterligare då 

studiens deltagare arbetat inom yrket i varierande antal år då det anses bidra till en rikare 

variation av det ämne som diskuterats enligt Graneheim och Lundman (2003). Trovärdigheten 

stärks ytterligare genom att författarna valt att visa citat från transkriberad text i resultatet. 

Processen att genomföra studien har beskrivits noggrant och arbetet har varit systematiskt. I 

enlighet med Graneheim och Lundman (2003) har författarna har under studiens gång haft 

hjälp av handledare och kurskamrater vid seminarier vilket sammantaget stärker studiens 

trovärdighet. Graneheim och Lundman (2003) menar att en kvalitativ studie alltid måste 

bedömas utifrån det sammanhang som den genomförts. Överförbarheten av studiens resultat 

stärks genom att andra studier genomförda i liknande kontext och med liknande metodansats 

har resultat som styrker dem. Detta har författarna kunnat visa på i resultatdiskussionen. 

 

Slutsats 

En slutsats som kan dras av studiens resultat är att skolsköterskan har en viktig roll i att ge 

stöd till både elever och föräldrar i det preventiva arbetet mot alkohol och droger bland 

högstadieungdomar. Skolsköterskan har en viktig funktion i detta arbete på grund av att hon 

har en direkt och vardaglig kontakt med elever. För att kunna utföra det preventiva arbetet 
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krävs att skolsköterskan har tillgång till material, stöd från skolorganisationen samt att hon 

har ett organiserat samarbete med olika myndigheter. 

 

Områden att utveckla är informationen till skolbarnen tidigt i åldrarna, bland annat genom att 

utveckla bra material som riktar sig speciellt till eleverna. Det är viktigt att arbeta preventivt 

mot alkohol och droger i skolorna och att börja med det redan i de lägre klasserna. Ett annat 

utvecklingsområde är nära samarbetet med andra myndigheter så att det preventiva arbetet 

kan initieras redan när missbruk upptäcks.  

 

Denna studie visar på hur betydelsefullt det är att alla berörda parter arbetar tillsammans på 

gruppnivå i det preventiva arbetet mot alkohol och droger bland eleverna. Därför borde det 

prioriteras mer än vad det görs idag, eftersom barnen är vår framtid. 
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Förslag till intervjuguide     Bilaga 1 

 

Inledande frågor 

 

• Presentation av deltagarna 

• Hur länge har Ni arbetat som skolsköterskor? 

• Erfarenhet av alkohol och droger inom Er skola, varierar det i förekomst? 

• Hur arbetar Ni preventivt när det gäller alkohol och droger? 

 

 

Följdfrågor 

• Hur upplever Ni stödet från andra ex lärare, tränare, elevvårdsteam, socialtjänst/polis, 

kurator eller VC när det handlar om alkohol och droger inom skolan? 

• Kontakten med skolbarnen när det upptäcks missbruk? 

• Vid misstanke om användande av alkohol och droger, hur gör Ni? 

• Kontakt med föräldrar? 
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Förfrågan om medverkan vid forskningsstudie   Bilaga 2 
 
Många högstadieungdomar kommer någon gång i kontakt med alkohol eller droger under 

skolgången och skolsköterskan är en viktig del av det förebyggande arbetet. Syftet med 

studien är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av det preventiva arbetet mot alkohol och 

droger bland högstadieungdomar. Du arbetar som skolsköterska i Luleå kommun och 

tillfrågas därför om du vill delta i studien. I studien genomförs datainsamlig i form av en 

fokusgruppträff som kommer att ta cirka en timme att delta i. Samtalen spelas in, analyseras 

och sammanställs till en rapport. Rapporten skrivs på ett sådant sätt att ingen utomstående kan 

härleda vem som sagt vad. Inga personuppgifter lagras i samband med studien. Ditt 

deltagande är frivilligt och du får när som helst avbryta ditt deltagande i studien. Studien 

kommer att genomföras under perioden 2011-04-08 till och med 2011-10-27.  

 

Studien är ett studentarbete som genomförs inom ramen för specialistutbildning till 

distriktssköterska vid Luleå tekniska universitet. Studien kommer sedan att publiceras på 

LTU;s hemsida (www.ltu.se) under länken http:epubl.ltu.se/index.shtml för läsning under 

våren 2012. 

 

 

Har du frågor hör av dig till någon av de nedanstående.  

 

Eirin Antonsen Öhman Susanne Sandberg Stefan Sävenstedt (handledare) 

 

Leg. Sjuksköterska              Leg. Sjuksköterska            Universitetslektor, Luleå Tekniska 

   Universitet 

eirant-8@student.ltu.se usuino-6@student.ltu.se stefan.savenstedt@ltu.se 

 
070-604 35 18 070-239 17 97 0920-49 39 19 
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Förfrågan om medverkan i forskningsstudie   Bilaga 3 
 
 
 
För dig som arbetar som skolsköterska inom grundskolan åk 4-9 
 
Jag har informerats om syftet med studien och fått ta del av medföljande skriftlig information. 

Jag är intresserad av att delta som intervjuperson i projektet. Jag är medveten om att mitt 

deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst och utan förklaring kan avbryta mitt 

deltagande. 

 

Vad god kryssa för alternativ enligt din önskan 

 

 

O  Ja tack, jag önskar delta i studien 

 

 

O  Jag godkänner att bli uppringd för ytterligare information 

 

 

 

 

Namn:________________________________________________________________ 

 

 

 

Telefonnummer:________________________________________________________ 

 

 

 

E-post:_______________________________________________________________ 

 

Returnera denna svarstalong i bifogat kuvert till författaren. 

 
 

 


