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Sammanfattning 
Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar i Sverige ökar och har blivit ett av det 

största folkhälsoproblemet i samhället. Skolsköterskor möter nästan alla barn under 

skolåren och har en central roll när det gäller att främja elevers hälsa. Skolsköterskor 

ägnar en tredjedel av sin arbetstid till att arbeta med elever som mår psykiskt dåligt på 

olika sätt. Syftet med den integrativa litteraturstudien var att beskriva skolsköterskors 

interventioner för att identifiera symtom och riskfaktorer i syfte att förebygga psykisk 

ohälsa hos skolelever. Resultatet från 12 artiklar visade att skolsköterskor har en 

central position i det förebyggande arbetet på skolor. En mer specifik utbildning 

efterfrågades av skolsköterskor för att tidigt identifiera symtom på psykisk ohälsa hos 

skolelever för att möta elevernas behov. Utmaningen för skolsköterskor är att 

åstadkomma ett bra samarbete med andra professioner för att tillsammans förebygga 

och minska psykisk ohälsa hos elever. Fortsatt forskning efterfrågas kring barn och 

ungdomars psykiska hälsa och på vad skolsköterskor bör göra för att förebygga 

uppkomsten av psykisk ohälsa. Det skulle medföra ökat välbefinnande och 

livskvalitet inte bara för den enskilda skoleleven utan för hela samhället.  
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Abstract 

Mental health problems among children and adolescents in Sweden has increased and 

has become one of the largest public health problems in society. School nurses meet 

almost all the pupils in school and have a central role promoting health. School nurses 

spend almost one third of their time at work to care for pupils who doesn’t feel 

mentally well. The aim of the integrative review was to describe school nurses 

interventions to identify symptoms and risk factors to prevent mental health problems 

in pupils. The results from 12 articles showed that the school nurses have a central 

position in preventive work at school. A specific education was requested for early 

identification of symptoms of mental health problems and to meet pupils needs. A 

challenge for school nurses is to contribute a good cooperation with other professions 

in order to prevent and alleviate mental health problems among the pupils. Further 

research is needed for children and adolescents mental health and what school nurses 

should do to prevent the occurrence of mental health problems. In this way, the 

wellbeing and quality of life would increase not only to the pupil, but also benefit the 

entire society. 
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Inledning 

Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar i Sverige har ökat avsevärt de senaste 

decennierna (Clausson, Köhler & Berg, 2008; Hagquist, 2010). Forskning visar att 

skolsköterskor har en central position som är fördelaktig i arbetet med att förebygga psykisk 

ohälsa hos barn och ungdomar (Mangat Bains & Diallo, 2015; Ravenna & Cleaver, 2015; 

Clausson, et al., 2008; Onnela, Vuokila-Oikkonen, Hurtig & Ebeling, 2014). Hälsofrämjande 

arbete och förebyggande insatser är en stor del av skolsköterskors roll för både fysisk och 

psykisk hälsa. Genom tidig identifiering av skolelevers välmående förebyggs risken att 

drabbas av psykisk ohälsa (Clausson et al., 2008; Ravenna & Cleaver, 2015). 

 

En del av skolsköterskors hälsofrämjande arbete handlar om förtroendeingivande samtal där 

känslig och ömtålig information behandlas (Clausson et al., 2008). Skolsköterskor har en stark 

sekretess och upplever därmed svårigheter i att dokumentera och rapportera vidare till andra 

professioner som finns i elevens närhet och vårdkedja (Sandman & Kjellström, 2013). 

Skolsköterskor kan med olika interventioner, motverka stort personligt lidande och samtidigt 

minska ekonomiska kostnader för samhället (Ravenna & Cleaver, 2015; Barnes, Courtney, 

Pratt & Walsh, 2004; Clausson et al., 2008). 

 

Bakgrund 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2008) beskriver hälsa som ett tillstånd av ett totalt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande. Begreppet hälsofrämjande arbete innebär att förbättra 

hälsan hos människor samt att bevara det hälsosamma. Individen ska kunna ta kontroll över 

sin hälsa och använda sina personliga resurser. I Förenta Nationernas (FN:s) barnkonvention 

står det beskrivet att barn har rätt till bästa möjliga hälsa samt rätt till liv, överlevnad och 

utveckling och att skolan ska hjälpa barnet att utvecklas (UNICEF, 2019). Under det senaste 

decenniet har andelen barn i åldern 10–17 år som fått en psykiatrisk diagnos av läkare inom 

den specialiserade vården eller förskrivits psykofarmaka ökat med 100 procent 

(Socialstyrelsen, 2019).  

 

Barns psykiska ohälsa och riskfaktorer 

Psykisk ohälsa hos barn kan visa sig med både kroppsliga och mentala symtom där 

sömnsvårigheter, huvudvärk, magbesvär och trötthet är exempel på somatiska symtom medan 

glömska, oro, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och aggressivitet är uttryck för mentala 

eller beteenderelaterade symtom (Hagquist, 2010). Av de elever som söker upp skolsköterskor 

för psykosomatiska symtom som huvudvärk och magont vid minst tre tillfällen under en tre 

månaders period visar det att 80 procent lider av ångest eller oro och att 40 procent känner sig 

nedstämda eller har depressiva besvär (Shannon, Berggren & Matthews, 2010). 

 

Studier som baserats på intervjuer med skolsköterskor visar att det är flera faktorer som bidrar 

till psykisk ohälsa och som påverkar skolelevernas psykiska hälsa negativt, till exempel 

osäkra hemförhållanden och stress i olika form (Clausson et al., 2008). 
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Psykiska besvär i ungdomsåren ger enligt Ling, Tiansheng och Reece (2018) en ökad risk att 

drabbas av självmordstankar och psykisk ohälsa även som vuxen. Forskning visar att låg 

socioekonomisk standard är en riskfaktor för att drabbas av psykisk ohälsa. Skolsköterskor 

bör vara uppmärksamma på vilken social miljö eleven har runt om sig, både vad gäller 

uppväxtförhållanden och bostadsmiljö. Elever kan påverkas av krav som ställs hemifrån, 

ibland beroende av vårdnadshavares krav på akademisk utbildning, men även de krav eleven 

har för att bidra till en bättre levnadsstandard för sig själv eller familjen (Östberg, Almquist, 

Folkesson, Låftman Brolin, Modin & Lindfors, 2015).  

 

Att uttrycka sig annorlunda och bli behandlad olika utifrån genusperspektiv är betydelsefullt 

för skolsköterskor att vara observanta på. Tidiga interventioner med att stödja elever när 

kulturella krav ställs, utifrån om eleven är pojke eller flicka, kan förhindra att psykisk ohälsa 

uppkommer. Att inte lyckas leva upp till sin familjs syn på vad som är manligt och kvinnligt 

innebär betydande risk för psykisk ohälsa (Östberg et al., 2015; Shannon et al., 2010). 

 

Barns psykiska hälsa och hälsofrämjande arbete  

Flera faktorer påverkar den psykiska hälsan positivt, som trygga och engagerade föräldrar, 

samarbete med skolpersonal i ett hälsosamt skolklimat samt en fungerande skolhälsovård med 

hög tillgänglighet av skolsköterskor som ger möjlighet till tidig upptäckt av ohälsa. Ett bra 

samarbete med övriga professioner i och utanför skolan är positivt för den psykiska hälsan. 

De här faktorerna ska finnas i åtanke när skolsköterskor planerar sitt arbete i hälsofrämjande 

och förbyggande syfte (Clausson et al., 2008; Mangat Bains & Diallo, 2015). 

 

Skolsköterskors interventioner och förebyggande arbete 

Skolsköterskornas förebyggande arbete varierar och beror mycket på hälsoutvecklingen i 

samhället. Tidigare inriktade sig åtgärderna på att förebygga sjukdomar medan insatserna idag 

har en tydligare hälsofrämjande roll. Skolsköterskors yrkesroll påverkas också av den 

enskilda skolan och dess behov. Elevernas familj och sociala position inverkar på 

arbetssituationen och skolsköterskors insatser (Clausson & Berg, 2008). Studier visar att 

skolsköterskor använder sig av flera olika metoder för att främja ungdomarnas psykiska hälsa. 

Metoderna kan vara regelbundna hälsosamtal, motiverande och stärkande intervjuer, 

individuell rådgivning, familjerådgivning och trygghetsskapande metoder genom att bekräfta 

och stärka ungdomarnas självförtroende (Clausson & Berg, 2008; Ravenna & Cleaver, 2015; 

Onnela et al., 2014).  

 

Hälsobesök är en del av det hälsofrämjande arbetet och ska erbjudas varje elev i grundskolan 

under vissa årskurser. Det innefattar allmänna hälsokontroller som till exempel tillväxt 

(Skollagen, SFS 2010:800). Skolsköterskorna har även specifika hälsosamtal med en 

stödjande och hälsofrämjande inriktning som baseras på elevens egna svar utifrån ett 

standardiserat åldersanpassat frågeformulär. Hälsosamtalet genomförs oftast i samband med 

hälsobesöket och tar upp frågor om trivsel, sömn och mat. De frågorna är betydelsefulla med 

tanke på elevens välbefinnande, men också för elevens lärande (Clausson et al., 2008; Barnes, 

Courtney, Pratt & Walsh, 2004). 
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Enligt Skollagen (SFS 2010:800) får skolsköterskor kontaktas för enklare sjukvårdsinsatser. 

Skolsköterskor ska finnas tillgängliga för spontana samtal och oplanerade kontakter genom 

den öppna mottagningen för att skapa en tryggplats att söka sig till, en form av säkerhetszon. 

Det är av värde för elevens välbefinnande om skolsköterskor tidigt upptäcker tecken på 

psykisk ohälsa under hälsosamtalen men även vid spontana besök kan tecken på psykisk 

ohälsa framkomma (Onnela et al., 2014; Ravenna & Cleaver, 2015; Carnevale, 2012). 

Skolsköterskor bör vara lyhörda för elever som söker för lindriga besvär som till exempel 

huvudvärk, men att den anledningen inte visar sig vara den egentliga orsaken till besöket 

(Clausson et al., 2008). Det är betydelsefullt när skolsköterskor har en öppen dörr in till 

mottagningen och har tid för spontana besök. Skolsköterskor kan då i ett tidigt skede 

uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa och snabbt sätta in åtgärder (Onnela et al., 2014; 

Ravenna & Cleaver, 2015; Carnevale, 2012). 

 

Skolsköterskor ingår i skolornas elevhälsa och har där en central roll med hälsofrämjande och 

förebyggande arbete med skolelevers fysiska och psykiska hälsa. Elevhälsan utgörs vanligtvis 

av skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, rektor och personal med kompetens 

att tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser (Skollagen, SFS 2010:800). I 

elevhälsoteamet har skolsköterskor den starkaste nivån av tystnadsplikt. Målsättningen med 

elevhälsoteam är att bibehålla eller förbättra elevers psykiska och fysiska välmående och 

undanröja hinder för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen i skolan. Det kan leda till insatser 

från skolläkaren och skolsköterskor, men kan även innebära preventivt arbete (Shannon et al., 

2010). Att skolsköterskor identifierar skolelevers mående avseende psykisk hälsa och ohälsa 

samt vilka bakgrundsfaktorer som förekommer, kan leda fram till identifiering av riskgrupper 

(Ravenna & Cleaver, 2015).  

 

Andra hälsofrämjande och förebyggande interventioner är samarbetet med lärare och rektor 

genom att delta på klasskonferenser, medverka i undervisningen samt att ha kontakt med 

vårdnadshavare (Mangat Bains & Diallo, 2015; Barnes et al., 2004; Ravenna & Cleaver, 

2015). Skolsköterskor samarbetar även med många andra professioner utanför skolan som till 

exempel personal inom barnhälsovården, barnpsykiatrin, närsjukvården, barnkliniken, 

socialförvaltningen, polisen och vårdcentralen (Barnes et al., 2004; Clausson et al., 2008). En 

hälsofrämjande och förebyggande skolverksamhet, där skolsköterskor synliggörs och 

framhävs i sin kompetens, är en välfungerande och välplanerad skola. Det kan inverka på 

skolans status och gynnar inte bara eleverna utan skapar också förutsättningar för att skolan 

ska klara sitt uppdrag (Clausson et al., 2008; Barnes et al., 2004). 
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Teoretisk referensram  

Betty Neuman har utvecklat en holistisk omvårdnadsteori som bygger på en systemmodell. 

Modellen utgår ifrån vissa grundläggande idéer om människan, hälsan, miljön och 

omvårdnad. Neuman menar att miljön innefattar olika stressorer som påverkar människan 

(Raile Alligood, 2017). Begreppet stressor innebär orsak eller orsaker till att stress uppstår hos 

individen. Det kan vara psykiska, sociala eller fysiska orsaker och förekommer överallt i 

vardagen. Negativ stress beror framför allt på psykosociala och psykologiska faktorer (von 

Thiele Schwarz, Lindfors & Lundberg, 2008). Neuman definierar stressorer som stimuli som 

orsakar obalans i en persons normala stabilitet. Personen kan drabbas av mer än en stressor på 

en och samma gång och stressorerna kan uppträda både inom och utanför personen. 

Stressorernas effekt beror på två faktorer, dels styrkan och dels antalet stressorer som 

påverkar människan samtidigt. Stressorerna består av tre delar enligt Neuman (Raile Alligood, 

2017), se figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Stressorer 

Neumans modell identifierar tre olika miljötyper som omger människan, se figur 2.   

  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Miljötyper 

Neuman anser att varje person med tiden utvecklar sitt egna mönster av effekter på miljön. 

Mönstret utgör systemets normala försvarslinje eller tillstånd av välbefinnande (Raile 

Alligood, 2017). 

Intrapersonliga stressorer - 

inre miljöbetingad 

interaktion som uppstår 

inom personen. 

Ex känslor. 

Interpersonliga stressorer - 

yttre miljöbetingad 

interaktion utanför 

personen, men i närheten. 

Ex karaktärer. 

Extrapersonliga stressorer 

- yttre miljöbetingad 

interaktion utanför 

personen och på̊ större 

avstånd. Ex miljön. 

Inre miljön: består av alla former av interaktiva influenser som finns i 

människan eller är begränsad helt till personen. 

Yttre miljön: består av influenser av interpersonell eller extra personell 

nivå. Påverkan ligger utanför personens gränser.  

 
Skapad miljö: personens försök att skapa en trygg omgivning som 

personen kan fungera i. Det främsta syftet med den skapade miljön är 

att upprätthålla systemets integritet. 
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Problemformulering  

Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar stort, vilket gör det till ett växande 

folkhälsoproblem i samhället. Eftersom psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i kroppsliga symtom 

är det av stor betydelse att skolsköterskorna finns tillgängliga för eleverna och möta deras 

behov. Tidig identifiering av psykisk ohälsa minskar lidandet för den enskilda individen och 

skolsköterskornas interventioner för att förebygga psykisk ohälsa är av stor betydelse att 

utforska vidare.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva skolsköterskors interventioner för att identifiera symtom och 

riskfaktorer i syfte att förebygga psykisk ohälsa hos skolelever.   

 

Metod 

Metoden som valdes för studien var en integrativ litteraturstudie. Den skapar ett djup i 

resultatet, ökar förståelsen för ämnet samt inkluderar både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Litteraturstudien utförs enligt Whittemore & Knafls (2005) fem steg, se figur 3. 

 

 

 
 

 

Figur 3. Whittemore & Knafls (2005) fem steg. 
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Litteratursökning 

Sökningen startade med en osystematisk informationssökning för att skapa en övergripande 

bild för ämnet i syftet samt inhämta kunskap om aktuell forskning inom området. I andra 

steget togs hjälp av en informatiker från Högskolan i Halmstads bibliotek för att få stöd i 

sökningsprocessen. Därefter utfördes en systematisk litteratursökning med avsikt att undvika 

slumpartat resultat i litteraturstudien (Whittemore & Knafl, 2005). Databaserna som valdes ut 

var CINAHL, PubMed, PsycInfo, ERIC och Academic Search Elite, som samtliga innehåller 

ämnesområdena; omvårdnad, folkhälsovetenskap, medicin, psykologi samt sociologi, vilka i 

sin tur var utvalda för att besvara syftet. Sökord som valdes utifrån syftet var; school nurse, 

mental health, mental illness, prevention, intervention och pupil, se tabell 1, bilaga A. 

Thesaurus termer användes för sökorden school nurse och school health nursing i CINAHL, 

PsycInfo, ERIC och Academic Search Elite. MeSH-termer användes i PubMed för sökorden 

school nurse och school nursing. Trunkering användes på sökorden prevention, intervention 

och pupil, för att dels finna olika böjningsformer och dels omfatta fler träffar. Därmed 

undveks risken att missa relevanta artiklar. Frastextsökningar genomfördes av sökorden, 

mental health samt mental illness. Fritextsökning gjordes på sökorden; prevention, 

intervention samt pupil i samtliga databaser för att ytterligare bredda sökningen. För att 

kombinera sökorden användes den booleska termen AND. Sökningarna genomfördes med 

samma kombinationer av sökorden i alla utvalda databaser. För att validera sökprocessen 

utfördes samtliga sökningar både gemensamt av författarna och individuellt (Bettany-Saltikov 

& McSherry, 2016; Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2019). 

 

Urval 

Urvalsprocessen av relevant litteratur och kvalitetsgranskningen av denna, har utförts på ett 

systematiskt sätt, se figur 4. Av hänsyn till utvalda inklusions- och exlusionskriterier gjordes 

ett första urval vid sökning i databaser. Inklusionskriterierna för de artiklar som eftersträvades 

att ingå i resultatet var att de skulle vara på engelska granskade beträffande vetenskapligheten 

(peer rewieved), vara från 2012 till 2019 för att garantera aktuell forskning samt att inkludera 

något av sökorden school nurse eller mental health i studien. Exlusionskriterierna var de 

artiklar som handlade om skolsköterskor som enbart arbetar med elever över 15 år eftersom 

den integrativa litterastudien inriktade sig på skolelever i åldrarna 6-16 år. Exluderades gjorde 

även de artiklar där studien som presenterades inte var granskad av en etisk kommitté. 

Sökningsresultatet från databaserna ledde till sammanlagt 1471 träffar. I första urvalet lästes 

titeln på studien för att bedöma relevansen till syftet. 131 artiklar valdes ut. I nästa steg var 

abstrakt i fokus för granskning och diskussion. De 72 artiklar med innehåll som 

överensstämde bäst med syftets innehåll valdes ut. Utifrån Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2019) användes en relevansmall för att noggrant studera de 72 artiklarna. 

De artiklar som inte överensstämde med syftet, där skolsköterskor arbetade med elever på 

gymnasiet eller de artiklar som bedömdes vara av låg vetenskaplig kvalitet, valdes att 

exkluderas. Detta resulterade i 12 artiklar som utgjorde resultatet. De artiklarna var av hög 

vetenskaplig kvalitet och sammanföll väl med syftet.  

 

 



 

 

 

7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databassökning 

   

CINAHL  647 

PubMed  118 

PsycInfo  170 

ERIC  191 

Academic Search Elite 345  

 

 

Total  1471                                    
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Duplicates 43 

Title and abstract review    131  

Full-text articles assessed for eligibility    72 

Excluded  

Not relevant 59 S
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Excluded 

Not relevant 8 

Full-text articles second opinion assessed 51 

for eligibility  
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Studies included in the analysis  12 

Excluded 

Not relevant 43 

              Figur 4. Flödesschema enligt PRISMA.  
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Dataanalys 

I dataanalysen ingick fyra analyssteg som kallas datareducering, datasammanställning, 

datajämförelse och verifiering av slutsatser (Whittemore & Knafl, 2005). Analysen 

genomfördes utifrån ett deduktivt förhållningssätt enligt Graneheim, Lindgren & Lundman 

(2017) med utgångspunkt från Betty Neumans teori. I första analyssteget, datareduceringen, 

lästes resultatartiklarna igenom systematiskt av båda författarna och diskuterades för att sedan 

delas upp utifrån hur väl de motsvarade problemformuleringen och syftet. Artiklar med lika 

innehåll märktes ut med färgade lappar och lades för sig medan andra artiklar som inte 

svarade på syftet plockades bort. I andra analyssteget, datasammanställning, delades artiklarna 

upp efter likheter och därefter sammanställdes data. I tredje analyssteget, datajämförelse, 

kategoriserades artiklarna utifrån likheter och olikheter för att finna samhörighet och ett 

genomgående ämne. I fjärde analyssteget, verifiering av slutsatser, sammanställdes resultatet 

och vikt lades vid noggrannhet och även medvetenhet om vår egen förförståelse för att inte 

förvränga resultatet (Whittemore & Knafl, 2005). Slutligen framkom det tre kategorier som 

stämde in på för studiens utvalda teori. Det fick utgöra rubrikerna i resultatet, intrapersonliga 

stressorer (känslor), interpersonliga stressorer (karaktärer) och extrapersonliga stressorer 

(miljö), se figur 5.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen är en central forskningsetisk riktlinje som antogs av World Medical 

Association 1964. All forskning om människans hälsa lyder under etiska normer och skall 

följa etiska riktlinjer (World Medical Association, WMA, 2018). Det är av stor betydelse att 

personer som deltar i forskningsprojekt inte utsätts för skaderisker och att deras autonomi och 

personliga integritet respekteras. Riktlinjen hävdar att all forskning som utförs på människor 

ska följa etiska riktlinjer för att värna om människors grundläggande rättigheter så som 

värdighet, integritet, konfidentialitet och rätten till självbestämmande. Forskningspersonernas 

välbefinnande och rättigheter ska alltid ges företräde framför forskningsintresse (WMA, 

2018).  

 

För att få fram ny kunskap krävs forskning i olika form. I den integrativa litteraturstudien 

samlas forskningsresultat från flera olika studier där ett stort antal personer deltar. Personerna 

har gett sitt godkännande till den studie de tillfrågats om men har ingen vetskap om att 

resultatet kan slås ihop med andra studier för att få ett mer övergripande resultat. Det är noga 

att hålla sig till de resultat som presenteras från de olika studierna när sammanställningen görs 

så att resultaten inte förvrängs, vilket inte skulle vara etiskt korrekt (Sandman & Kjellström, 

2013). Studien kan även beröra elever med psykisk ohälsa och eftersom studien innefattar 

skolsköterskors arbete med barn och ungdomar kan det skapa mycket åsikter och känslor. I 

studien togs hänsyn i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR) och Lagen 

om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SFS 2018:218).  
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Det övervägande fördelaktiga med studien är att belysa ämnet och få ökad förståelse för dess 

angelägenhet inom skolhälsovården. Ur ett etiskt perspektiv är det betydelsefullt att inte 

skolsköterskor påverkas av egna personliga åsikter och värderingar i valet av interventioner. 

Skolsköterskor bör eftersträva att respektera elevernas och vårdnadshavares önskemål och ge 

råd och stöd med vetenskaplig grund utifrån sin profession, men även att inneha respekt för 

forskarna i de granskade artiklarna och det arbete som ligger till grund för studierna och dess 

resultat (Vetenskapsrådet, 2018).   

 

Resultat  

Grunden för resultatet utgick ifrån 12 artiklar, åtta kvalitativa och fyra kvantitativa. Länderna 

som artiklarna i resultatet baserats på var sex stycken från Sverige, tre stycken från Norge, två 

från USA och en från Storbritannien. Tio stycken av artiklarna hade en population som bestod 

av enbart skolsköterskor, en av studierna hade skolelever som undersökningsgrupp och en 

hade både skolsköterskor och elever i sitt material. Resultatet bearbetades utifrån Betty 

Neumans omvårdnadsteori med tre kategorier, se figur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Kategorier. 

 

Känslor  

Runt 20 procent av alla tonåringar innehar någon form av psykisk ohälsa som skulle kunna 

diagnostiseras. Nästan en tredjedel av alla skolelever i USA kände sig ledsna eller uppgivna 

nästan varje dag i minst två eller flera veckor i följd. Majoriteten av alla barn och unga med 

psykisk ohälsa fick inte hjälp för sina symtom och de enstaka som fick hjälp och stöd fick det 

ifrån skolhälsovården (Allison, Nativio, Mitchell, Ren & Yuhasz, 2014).  

 

Rädsla och oro var vanligt förekommande i barndomen, men när känslorna fortsatte i 

ungdomen kunde det istället leda till depression och ångest.  

Interventioner för att identifiera de tre 

stressorerna i det förebyggande arbetet med 

psykisk ohälsa 

 

Miljö 
Känslor 

Karaktärer 
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Svårigheterna i att definiera psykisk ohälsa var att distinktionen mellan beteendeproblem och 

mentala hälsoproblem ofta var otydliga. Inlärningssvårigheter och återkommande frånvaro var 

tidiga signaler på psykiska hälsoproblem hos skolelever och det var enkla symtom för 

skolpersonalen att identifiera som psykisk ohälsa medan depression, ångest och 

självmordstankar var mycket svårare (Allison et al., 2014; Pryjmachuk, Graham, Haddad & 

Tylee, 2012). Skoleleverna upplevde sina psykiska besvär med kroppsliga tecken som 

magsmärta, huvudvärk, trötthet och aggression (Allison et al., 2014; Pryjmachuk et al., 2012). 

Ångest var det vanligaste besväret gällande psykisk ohälsa som eleverna sökte för hos 

skolsköterskorna och åtta procent av tonåringarna hade ångestproblematik och symtom som 

började i sexårsåldern. Ångestsymtom i barndomen var den vanligaste formen av psykisk 

ohälsa i barn- och ungdomsåren (Allison et al., 2014).  

 

De obligatoriska arbetsuppgifterna med basprogrammet och avsaknad av en plats för att tala 

ostört, gjorde också att skolsköterskorna upplevde att de inte kunde lindra och förebygga 

besvären som de önskade (Muggeo & Ginsburg, 2019). För att främja psykisk hälsa 

eftersträvar skolsköterskorna att skapa förtroendefulla relationer med eleverna genom att 

finnas tillgängliga, vara pålitliga samt inneha transparens (Larsson, Björk, Ekebergh & 

Johansson Sundler, 2013; Rosvall & Nilsson, 2016; Dina & Pajalic, 2014).  

 

Karaktärer 

Ett tvåvägs förhållande skapades mellan skolprestation och mentala hälsoproblem. Barn med 

psykisk ohälsa hade en ökad risk att få dåligt skolresultat och barn med inlärningssvårigheter 

hade högre risk att drabbas av psykisk ohälsa (Allison et al., 2014; Larsson et al., 2013). Det 

förekom att elever hade psykiska besvär trots att de inte var frånvarande från skolan, speciellt 

de ambitiösa eleverna. En del av de högpresterande eleverna led av stress och ångest men 

undvek att ta kontakt med skolhälsovården eftersom de upplevde att lektionstiden missades 

när möten med skolsköterskorna inplanerades. Förebyggande aktiviteter i grupp, med olika 

samarbetsövningar, visade sig användbara för att nå eleverna som var ambitiösa (Rosvall & 

Nilsson, 2016). Eleverna kände höga krav på skolprestation och att få bra betyg, men även på 

att ha höga krav för att vara social med vänner. Skolsköterskorna ansåg att det var angeläget 

att stärka eleverna för att klara stress och krav som är en del av livet. Flera små problem som 

kamratrelationer, sömnsvårigheter och ledsamhet kunde lösas på ett tidigt plan med stöttning 

och hjälp av skolsköterskorna (Skundberg-Kletthagen & Larsen Moen, 2017; Pryjmachuk et 

al., 2012).  

 

Skolsköterskorna strävade efter ett fungerande samarbete mellan elever, lärare, föräldrar och 

andra kollegor. För att framgångsrikt arbeta med att förebygga psykisk ohälsa, framkom att 

förståelse och bra samarbete med andra professioner var betydelsefullt. Genom ökad kunskap 

och kännedom om de olika professionernas roller samt att samarbeta med andra 

yrkesverksamma, ledde till att tidigare kunna identifiera elever i riskzonen för psykisk ohälsa 

(Reuterswärd & Hylander, 2017; Larsson et al., 2013).  
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Skolsköterskorna upplevde att andra yrkesprofessioner, i till exempel elevhälsoteamet, hade 

oklara uppfattningar och förväntningar på skolsköterskornas roll (Reuterswärd & Hylander, 

2017).  

 

Skolor styrdes av skolverket och Skollagen (SFS 2010:218) och utbudet samt uppbyggnad av 

elevhälsoteamet kunde se olika ut på olika skolor, vilket i sin tur påverkade stödet till eleverna 

med psykisk ohälsa. De team som hade en drivande, engagerad och intresserad rektor hade 

bäst utfall för elevhälsomötenas resultat (Dahlen Granrud, Anderzèn-Carlsson, Bisholt & 

Myhrene Steffenak, 2019). Dock kände en del skolsköterskor att det saknades struktur för 

mötena och somliga skolsköterskor fick ofta kämpa för att bli sedda och att bli inkluderade i 

teamet. En del kände sig utanför eftersom de hade ett helt annat yrke och kompetensområde 

än det pedagogiska. När skolsköterskorna samarbetade med yrkesgrupper styrda av Hälso-och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30), var det enklare att genomföra åtgärder och när både 

skolsköterskor och skolläkaren var närvarande vid elevhälsomötena, bidrog det till 

utvecklande falldiskussioner och ett lönsamt resultat i arbetet kring elever med psykisk ohälsa 

(Dahlen Granrud et al., 2019; Reuterswärd & Hylander, 2017). 

 

En intervention som presenterades i Allison et al. (2014) studie från USA var likt de nordiska 

skolornas elevhälsoteam men var mer strukturerad. Skolsköterskorna i studien var 

medlemmar i ett Student Assistance Program (SAP) team, vilket bestod av fyra olika faser 

som inkluderade remisser, teamplanering, interventioner och rekommendationer samt 

uppföljning och stöd. SAP teamet inleddes med att söka fakta genom diskussioner med 

remissutföraren, vilket oftast var skolsköterskor, som initierade kontakt med föräldrar och 

elevsamtal. Det hölls därefter en konferens med föräldrar, elev och teammedlemmarna. Stöd 

och förslag till en handlingsplan presenterades. Föräldrar och elev kunde välja mellan att få 

stöd via samhället eller det skolbaserade program som fanns. Det programmet var särskilt 

utformat för att i skolmiljön tillgodose eleven med psykisk ohälsa och dennes familj rätt stöd 

och behandling.  

 

Tystnadsplikt beskrevs som problematiskt av skolsköterskorna eftersom de hade en starkare 

nivå av sekretess och var styrd under betydligt hårdare regelverk än de övriga professionerna i 

elevhälsoteamet och bland övrig skolpersonal. Att skolsköterskorna inte kunde prata fritt på 

mötena ledde till känslor av ensamhet, påverkade samarbetet och att eleven inte fick den hjälp 

som var önskvärd. Det blev också en negativ stämning när de andra deltagarna i teamet ville 

ha reda på mer fakta än vad skolsköterskorna kunde delge dem med hänsyn till sekretessen. 

Vid vissa tillfällen hade skolsköterskorna, speciellt de som var nya i yrket, känt sig pressade 

till att säga mer om eleven än vad som var tillåtet. Genom att skolsköterskorna bad föräldrar 

och/eller elever om tillåtelse att få delge informationen om eleverna underlättade det för 

mötets utfall (Dahlen Granrud et al., 2019; Reuterswärd & Hylander, 2017).  

 

Personliga händelser som föräldrars skilsmässa, problem i kompisrelationer och sexuell 

läggning, var källor till stress (Pryjmachuk et al., 2012). Kommunikationen mellan föräldrar 

och unga var komplicerad när de inte ville belasta föräldrarna med mer problem än vad de 

redan hade.  
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I familjer där en förälder hade en psykisk sjukdom märkte skolsköterskor att det påverkade de 

ungas känslomässiga och sociala anpassning. Därför var det betydelsefullt för skolsköterskor 

att inkludera familjen i åtgärderna för eleven (Skundberg-Kletthagen & Larsen Moen, 2017).  

 

När skolsköterskorna associerade symtom på psykisk ohälsa var det vanligare med stress och 

smärtsymtom hos flickor än hos pojkar (Rosvall & Nilsson, 2016). Det varierade även med 

vilka orsaker flickor och pojkar sökte skolsköterskor för. Pojkar kontaktade skolsköterskorna 

för att mäta sig eller för att få hjälp med drogproblem, sömnsvårigheter och självmordstankar 

medan flickorna sökte för psykiska besvär som dålig självkänsla, ångest och depression. 

Flickorna kom oftast själva och pojkarna i grupp (Skundberg-Kletthagen & Larsen Moen, 

2017; Rosvall & Nilsson, 2016). De elever som var svåra att nå var särskilt pojkar och det var 

även mycket svårare att inleda ett hälsofrämjande samtal med pojkar. Få skolsköterskor hade 

en speciell intervention för att identifiera psykisk ohälsa hos elever och de interventionerna 

som fanns var fokuserade på flickor (Rosvall & Nilsson, 2016).  

 

Miljö  

Skolsköterskor verksamma i områden med låg socioekonomisk standard upplevde en högre 

risk för psykisk ohälsa bland sina elever än de skolsköterskor som var verksamma i områden 

med hög socioekonomisk standard (Ellertsson, Garmy & Clausson, 2017; Rosvall & Nilsson, 

2016). Elever som bytte skola hade en högre nivå av stress vilket också var en ökad tendens 

att drabbas av psykisk ohälsa. Likaså de elever som hade besvär med posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD), vilket var mer vanligt i områden med socioekonomiskt lägre standard. 

 

En förebyggande intervention var att skapa säkerhetszoner för både elever, föräldrar och 

lärare. Säkerhetszoner kunde vara i skolsköterskors väntrum för eleverna, att vara tillgänglig 

via telefon för föräldrarna och att ge information och utarbeta handlingsplaner för lärarna 

(Reuterswärd & Hylander, 2017). Att vara tillgänglig, närvarande och synlig var centralt för 

att bygga relationer och skapa förtroende med eleverna, men även med övriga yrkesgrupper 

på skolan. Tillgängligheten visade sig också genom att ha en öppen dörr in till 

mottagningsrummet (Dahlen Granrud et al., 2019; Skundberg-Kletthagen & Larsen Moen, 

2017; Larsson et al., 2013).  

 

Ett screeningverktyg som tidigt kunde identifiera symtom på depression och ångest var 

önskvärt av skolsköterskorna, eftersom skolrelaterade problem annars kunde förvärras för 

eleverna (Allison et al., 2014). Skolsköterskorna utvärderade elevernas hälsa utifrån en enkät 

som eleverna fick fylla i och beroende på vad svaren visade gjordes ett hälsosamtal hos 

skolsköterskorna. Hälsosamtalet var frivilligt men informationen i kallelsen inför samtalet 

utformades som att det var obligatoriskt. Skolsköterskorna ansåg att hälsosamtalet var mycket 

viktigt för att komma i kontakt med samtliga elever eftersom en del av eleverna annars var 

svåra att nå fram till, särskilt när det gällde samtal kring psykisk hälsa (Rosvall & Nilsson, 

2016; Reuterswärd & Hylander, 2017).  
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Skolsköterskorna arbetade förebyggande och åtgärdande med elever både i grupp och 

individuellt. Några elever var mer benägna till att prata om psykisk ohälsa än andra och det 

var skillnad i hur skolsköterskorna bemötte de olika grupperna och vilka interventioner de 

kunde använda. Interventionerna fokuserade mer på psykiska faktorer än på sociala (Rosvall 

& Nilsson, 2016). 

 

Skolsköterskorna i studien ägnade mer än 25 procent av deras arbetstid och fler än 60 procent 

av skolsköterskorna i studien ägnade mer än 50 procent av sin arbetstid för att arbeta med 

elever med psykiska eller emotionella besvär. Det som var skolsköterskorna till störst hjälp i 

deras arbete var handledning, stöd och samarbete med barnpsykiatriska specialistvården. De 

som hade lägst yrkeserfarenhet av att arbeta som skolsköterskor hade störst behov av stöd när 

det gällde snabba bedömningar samt åtgärder av elever med psykisk ohälsa (Larsen Moen & 

Skundberg-Kletthagen, 2018).  

 

Skundberg-Kletthagen och Larsen Moen (2017) hävdar att skolsköterskorna hade brist på 

självkänsla och saknad av relevant utbildning i området psykisk ohälsa och framförallt med 

elever med ångestsymtom. De saknade också verktyg att använda i sitt arbete med eleverna  

med psykisk ohälsa. Skolsköterskorna bekräftade vilken central roll de har i arbetet med 

ungdomar med fokusering på deras psykiska hälsa. Det ansågs önskvärt att arbeta 

hälsofrämjande i större grad om skolsköterskorna haft mer tid då det var av betydelse att 

finnas tillgänglig för eleverna och stärka deras självkänsla (Dahlen Granrud et al., 2019; 

Skundberg-Kletthagen & Larsen Moen, 2017). Mentala hälsoproblem var sällan orsak till 

remittering till specialistvård, utan det var oftare svårigheter med koncentration, sociala 

situationer, inlärning samt uppmärksamhet. Barn som hade ett utåtagerande och aggressivt 

beteende i tidig ålder hade ökad risk att få komplicerade psykiska besvär längre fram i livet 

(Allison et al., 2014). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Enligt Whittemore och Knafl (2005) erbjuder en integrativ litteraturstudie forskarna att 

kombinera data både från teoretisk litteratur samt empiriska studier. Genom att använda den 

integrativa metoden gav det ett bredare spektrum till att besvara syftet genom att definiera 

olika begrepp, granska teorier samt analysera metodologiska frågeställningar om ett speciellt 

ämne (Whittemore & Knafl, 2005). En brist som identifierats i valet av denna metod var 

saknaden av relevant och strukturerad litteratur över metodbeskrivningen. 

 

Sökordet school nurse begränsade antalet träffar vilket gjorde att det utfördes en 

sökkombination tillsammans med ett i taget av sökorden mental health, mental illness. Genom 

att kombinera sökordet school nurse med mental health avgränsades sökningsresultatet till att 

handla om skolsköterskor och psykisk ohälsa. För sökordet school nurse användes en 

indexterm i de olika databaserna, vilket smalnade av sökningarna till området skolhälsovård.  
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En stor del av resultatartiklarna återkom vid de olika sökningarna i databaserna vilket tyder på 

att sökorden och sökordskombinationerna var korrekta för att besvara syftet med studien 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). I resultatet ingick både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar för att skapa en så bred bild av ämnet som möjligt. Genom att beskriva 

skolsköterskornas förebyggande arbete med psykisk ohälsa samt hur skolsköterskorna 

identifierar symtom fångade vi in olika kategorier i resultatet. De 12 artiklarna, som kom att 

utgöra resultatet, kompletterade varandra med att beskriva problematiken för skolsköterskorna 

att arbeta inom området psykisk ohälsa. En kvalitativ metod gav en mer djupgående kunskap 

medans kvantitativa metoder gav ett mer generaliserande och omfattande material. De 

vetenskapliga studierna var genomförda i flera olika länder vilket ökade bredden på resultatet. 

Flertalet av artiklarna hade ett ursprung från Sverige och Norge med liknande uppbyggnad av 

skolsystem, vilket bidrog till en stark trovärdighet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). De 

fem databaser som användes vid sökningarna var utvalda för ämnesområdena, omvårdnad, 

folkhälsovetenskap, medicin, psykologi samt sociologi, och det fanns därmed en risk att 

resultatet påverkades genom att vissa databaser exkluderades. Ett tidsintervall av artiklarna i 

resultatet begränsades till sju år, eftersom författarna önskade ett aktuellt forskningsresultat. 

Genom att i tidigt skede av studien sökt efter ämnet i fritext hade en del artiklar påträffats där 

innehållet motsvarade syftet men där åldern på studien föll utanför tidsintervallet. De 

relevanta artiklarna som exkluderades i studien på grund av ålder användes i bakgrund och 

diskussion istället. Resultatet av de systematiska sökningarna i databaserna redovisas i tabell 

2, se bilaga B. Övervägande kvinnliga skolsköterskor har deltagit i studierna som artiklarna 

redovisat. Detta kan ha bidragit till ett visst genusinriktat resultat. Alla resultatartiklar hade 

hög vetenskaplig kvalitet vilket ökade validiteten på litteraturstudien (Bettany-Saltikov & 

McSherry, 2016; SBU, 2014). 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet knyter an till litteraturstudiens syfte och diskuteras utifrån Betty Neumans 

holistiska omvårdnadsteori som utgår ifrån vissa grundläggande idéer om människan, hälsan, 

miljön och omvårdnad (Raile Alligood, 2017). 

 

Nästan en tredjedel av alla elever känner sig ofta ledsna och uppgivna enligt Allison et al., 

(2014) och eftersom det är tidiga signaler på psykisk ohälsa måste eleverna uppmärksammas 

av skolsköterskorna. Det är ofta som skolsköterskor ger stöd och råd bland eleverna med de 

här symtomen. Tillgängligheten för möten och spontana samtal är av stor betydelse eftersom 

det är de tidiga upptäckterna på psykisk ohälsa som är viktiga för att påskynda insatserna 

(Clausson et al., 2008). Många elever upplever en inre stress i form av oro, ångest och 

depression som i flera studier visar sig vara de största anledningarna till kontakt med 

skolsköterskorna (Muggeo & Ginsburg, 2019; Rosvall & Nilsson, 2016; Larsson et al., 2013; 

Allison et al., 2014; Pryjmachuk et al., 2012). Eftersom symtomen är starkt kopplade till 

psykisk ohälsa och orsakar mycket lidande är det centralt att skolsköterskorna 

uppmärksammar signalerna som eleverna ger. Resultatet visar att besöken hos 

skolsköterskorna inte alltid bidrar till något positivt. Ambitiösa elever med höga krav kan 

uppleva ökad stress och oro när de missar lektioner för att gå till skolsköterskorna.  
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Ett besök som egentligen är till för att främja den psykiska hälsan och minska oron blev en 

tvärtomeffekt, vilket är vanligt bland högpresterande elever, särskilt från områden som har 

hög socioekonomisk standard (Ellertsson et al., 2017; Rosvall & Nilsson, 2016). 

Förebyggande aktiviteter i grupp var mer framgångsrikt för dessa elever eftersom de då inte 

missade lektionstid. Exempel på aktiviteter kan vara samarbetsövningar i kombination med 

individuella möten (Rosvall & Nilsson, 2016).  

 

Det är betydelsefullt att skolsköterskor visar tillgänglighet och öppenhet i mötet med eleven 

vilket gör att en relation och förtroende bättre skapas. Det blir sedan en grund för att främja 

psykisk hälsa (Larsson et al., 2013; Rosvall & Nilsson, 2016; Dahlen Granrud et al., 2019; 

Skundberg-Kletthagen & Larsen Moen, 2017). Skolsköterskors erfarenheter av att identifiera 

psykisk ohälsa och att samarbeta med andra professioner och vårdnadshavare är av betydande 

effekt (Dina & Pajalic, 2014). Något som uppfattas som en stor fördel i arbetet med att 

förebygga psykisk ohälsa är att öka förståelsen och samarbetet med andra professioner både 

inom och utanför skolhälsovården (Reuterswärd & Hylander, 2017). Skolsköterskors roll är 

för en del yrkesgrupper oklar och därför eftersträvas öppen och rak kommunikation för att 

minska risken för missförstånd. Vårdnadshavares delaktighet bör eftersträvas, i de fall där det 

är lämpligt. Psykisk ohälsa påverkar inte bara den drabbade eleven utan även de anhöriga 

(Dahlen Granrud et al., 2019; Reuterswärd & Hylander, 2017; Larsson et al., 2013). 

Skolsköterskors sekretess är ibland ett hinder i det förebyggande arbete men genom att fråga 

vårdnadshavare och elev om samtycke att få dela med sig av informationen underlättas inte 

bara interventionerna för att förhindra psykisk ohälsa utan även känslan av ensamhet hos 

skolsköterskor (Reuterswärd & Hylander, 2017; Dahlen Granrud et al., 2019).  

 

Via regelbundna hälsosamtal, motiverande intervjuer och individuell rådgivning upplevde 

skolsköterskorna att de kan skapa förtroende och nå framsteg i arbetet med att lindra psykisk 

ohälsa (Dina & Pajalic, 2014; Rosvall & Nilsson, 2016; Skundberg-Kletthagen & Larsen 

Moen, 2017; Dahlen Granrud et al., 2019). Det är betydelsefullt att alla elever kommer på de 

hälsosamtal som erbjuds i det lagstadgade basprogrammet som finns enligt Skollagen (SFS 

2010:800). De symtom som kan leda till psykisk ohälsa fångas ofta upp i samtalen med 

eleverna och för att skolsköterskorna ska kunna hjälpa eleverna på bästa sätt är samtalen av 

vikt. En intervention som presenterades i Allison et al. (2014) studie från USA är väldigt likt 

de nordiska skolornas elevhälsoteam men är mer strukturerad. Föräldrar och elev kunde välja 

mellan att få stöd via samhället eller det skolbaserade program som fanns. Det programmet 

var särskilt utformat för att i skolmiljön tillgodose eleven med psykisk ohälsa och dennes 

familj rätt stöd och behandling.  

 

En riskfaktor för psykisk ohälsa är att bo i ett område med låg socioekonomisk standard 

(Ellertsson et al., 2017; Rosvall & Nilsson, 2016; Allison et al., 2014). Genom att 

skolsköterskorna uppmärksammar skolelevers uppväxtmiljö kan de rikta hälsofrämjande 

insatser för elever från de bostadsområdena (Ellertsson et al., 2017).  
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Eftersom skolsköterskorna har en central roll i det hälsofrämjande arbetet som bygger på tidig 

identifiering av elever med risk för psykisk ohälsa och genom att bygga upp ett nätverk kring 

barn och ungdomar som växer upp i områden med låg socioekonomisk standard minskar 

därmed risken för att hamna i kriminalitet, psykisk sjukdom, tidig graviditet och fattigdom 

och det är av samhällsekonomisk aspekt mycket värdefullt med det förebyggande arbetet 

(Reuterswärd & Hylander, 2017). Flera skolsköterskor erfar att det finns möjligheter att hjälpa 

eleverna med symtom på psykisk ohälsa men tidsbrist, brist på relevant utbildning och 

avsaknad av evidensbaserade protokoll gör att hjälpen blir försenad eller i värsta fall uteblir 

(Muggeo & Ginsburg, 2019; Dina & Pajalic, 2014; Larsen Moen & Skundberg-Kletthagen, 

2018; Rosvall & Nilsson, 2016). Eftersom de flesta skolsköterskor anser att deras arbete är 

mycket betydelsefullt för eleven, anhöriga och inte minst i samhället känns det skrämmande. 

 

Konklusion  

Den integrativa litteraturstudien visade att skolsköterskorna hade en central position som var 

fördelaktig i arbetet mot psykisk ohälsa. Skolsköterskorna upplevde att handledning, stöd och 

att skapa förtroendefulla relationer var betydelsefullt. Det ansågs värdefullt att samarbeta med 

elever, lärare, föräldrar och andra professioner för att nå framgång i arbetet med psykisk 

ohälsa. Skolsköterskors öppna mottagning var en intervention som var relevant för tidig 

identifiering av symtom på psykisk ohälsa hos skolelever.  

 

Implikation  

Eftersom den psykiska ohälsan ökar i samhället är det av stor betydelse med fortsatt forskning 

kring skolelevers välbefinnande och vad skolsköterskor behöver för framtida kunskap och 

interventioner för att förebygga att psykisk ohälsa uppkommer. Välbefinnandet och 

livskvaliteten kommer då att öka inte bara för den enskilda eleven utan även för hela 

samhället. Resultatet av studien kan användas för att belysa behovet av utbildning för tidig 

identifiering av symtom på psykisk ohälsa och för att kunna möta elevernas behov. Framtida 

utveckling inom området kan vara att implementera ett elektroniskt screeningverktyg för 

skolsköterskorna att använda i det förebyggande arbetet och samtidigt få statistik över 

problematiken. 

 

Självständighetsdeklaration 

Emma Jeppsson och Helena Wiberg har i lika stor omfattning bidragit till alla delar av denna 

uppsats.
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Bilaga A 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord CINAHL PsycInfo Pubmed ERIC Academic 

Search Elite 

Skolsköterska CINAHL 

Headings (CH) 

”school health 

nursing” 

Thesaurus 

Mainsubject Exact 

(ME) ”school 

nurses” 

MeSH term 

”school nursing” 

Mainsubject 

Exact (ME) 

”school nurses” 

DE ”School 

nursing”  

Intervention Intervention* 

(fritext-sökning) 

Intervention* 

(fritext-sökning) 

Intervention* 

(fritext-sökning) 

Intervention* 

(fritext-sökning) 

Intervention* 

(fritext-sökning) 

Psykisk ohälsa ”Mental illness” 

(frassökning) 

”Mental illness” 

(frassökning) 

”Mental illness” 

(frassökning) 

”Mental illness” 

(frassökning) 

”Mental illness” 

(frassökning) 

Mental hälsa ”Mental health” 

(frassökning) 

”Mental health” 

(frassökning) 

”Mental health” 

(frassökning) 

”Mental health” 

(frassökning) 

”Mental health” 

(frassökning) 

Skolelev Pupil* (fritext-

sökning) 

Pupil* (fritext-

sökning) 

Pupil* (fritext-

sökning) 

Pupil* (fritext-

sökning) 

Pupil* (fritext-

sökning) 

Prevention Prevention* 

(fritext-sökning) 

Prevention* 

(fritext-sökning) 

Prevention* 

(fritext-sökning) 

Prevention* 

(fritext-sökning) 

Prevention* 

(fritext-sökning) 



 

 

 

 

Bilaga B 

Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum Databas Sökord/Limits/Boolska 

operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-10-04 CINAHL (CH ”School health nursing”) 

AND ”Mental health” Limit 

2012-2019, Peer reviewed, 

English 

107 12 8 3(3*) 

2019-10-04 CINAHL (CH ”School health nursing”) 

AND ”Mental illness” Limit 

2012-2019, Peer reviewed, 

English 

24 2 2 2(2*) 

2019-10-04 CINAHL (CH ”School health nursing”) 

AND Intervention* Limit 

2012-2019, Peer reviewed, 

English 

143 5 3 0(2*) 

2019-10-04 CINAHL (CH ”School health nursing”) 

AND Prevention* Limit 2012-

2019, Peer reviewed, English 

331 6 3 1(2*) 

2019-10-04 CINAHL (CH ”School health nursing”) 

AND Pupil* Limit 2012-2019, 

Peer reviewed, English 

42 8 2 1(2*) 

2019-10-04 PsycInfo (ME ”School nurses”) AND 

”Mental health” Limit 2012-

2019, Peer reviewed, English  

40 7 5 0(4*) 

2019-10-04 PsycInfo (ME ”School nurses”) AND 

”Mental illness” Limit 2012-

2019, Peer reviewed, English,  

8 2 1 0(1*) 

2019-10-04 PsycInfo (ME ”School nurses”) AND 

Intervention* Limit 2012-2019, 

Peer reviewed, English 

76 4 2 0(2*) 

2019-10-04 PsycInfo (ME ”School nurses”) AND 

Prevention* Limit 2012-2019, 

Peer reviewed, English 

42 4 1 0 

2019-10-04 PsycInfo (ME ”School nurses”) AND 

Pupil* Limit 2012-2019, Peer 

reviewed, English 

4 1 1 0(1*) 

 



 

 

 

 

2019-10-04 PubMed (”School Nursing”[MeSH]) 

AND ”Mental health” Limit 

2012-2019, English 

27 5 4 0(1*) 

2019-10-04 PubMed (”School Nursing”[MeSH]) 

AND ”Mental illness” Limit 

2012-2019, English 

18 0 0 0 

2019-10-04 PubMed (”School Nursing”[MeSH]) 

AND Intervention* Limit 

2012-2019, English 

30 1 0 0 

2019-10-04 PubMed (”School Nursing”[MeSH]) 

AND Prevention* Limit 2012-

2019, English 

34 1 1 0(1*) 

2019-10-04 PubMed (”School Nursing”[MeSH]) 

AND Pupil* Limit 2012-2019, 

English 

9 0 0 0 

2019-10-04 ERIC (ME ”School Nurses”) AND 

”Mental health” Limit 2012-

2019, Peer reviewed, English  

33 15 8 2(4*) 

2019-10-04 ERIC (ME ”School Nurses”) AND 

”Mental illness” Limit 2012-

2019, Peer reviewed, English  

2 1 1 0(1*) 

2019-10-04 ERIC (ME ”School Nurses”) AND 

Intervention* Limit 2012-2019, 

Peer reviewed, English 

92 10 4 0(2*) 

2019-10-04 ERIC (ME ”School Nurses”) AND 

Prevention* Limit 2012-2019, 

Peer reviewed, English 

62 5 2 0(1*) 

2019-10-04 ERIC (ME ”School Nurses”) AND 

Pupil* Limit 2012-2019, Peer 

reviewed, English 

2 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2019-10-04 Academic 

Search Elite 

(DE ”School Nursing”) AND 

”Mental health” Limit 2012-

2019, Academic journal, 

English  

61 15 8 1(4*) 

2019-10-04 Academic 

Search Elite 

(DE ”School Nursing”) AND 

”Mental illness” Limit 2012-

2019, Academic journal, 

English 

16 1 1 0(1*) 

2019-10-04 Academic 

Search Elite 

(DE ”School Nursing”) AND 

Intervention* Limit 2012-2019, 

Academic journal, English 

84 10 4 0(2*) 

2019-10-04 Academic 

Search Elite 

(DE ”School Nursing”) AND 

Prevention* Limit 2012-2019, 

Academic journal, English 

125 8 4 0(3*) 

2019-10-04 Academic 

Search Elite 

(DE ”School Nursing”) AND 

Pupil* Limit 2012-2019, 

Academic journal, English 

59 8 7 2(4*) 

  Summa 1471 131 72 12 

(*) antal dubbletter från tidigare sökningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga C 
Tabell 3. Artikelöversikt på artiklar som utgör resultatet.  
 
 

Författare, år, land, 

kvalitetsbedömning 

Forskningsfokus/Syfte Metod, urval och analys  Resultat och slutsats 

Allison, V. L., Nativio, D. G., Mitchell, 

A. M., Ren, D., & Yuhasz. (2014). 

USA. Hög kvalité.  

Studien utforskade hur 

skolsköterskor tog ett nytt initiativ 

till att använda två validerade 

screeningverktyg för att 

identifiera symtom på depression 

och ångest hos skolelever.   

Kvantitativ studie. Två 

screeningverktyg användes till 

projektet. Ett för att identifiera 

depression och ett för att 

identifiera ångest. Sex skolor 

var utvalda till projektet. Det 

användes from åk 6 till åk 9.  

Totalt deltog 182 skolelever i studien. 57 stycken totalt, 

visade positivt testresultat. 21 stycken hade positivt 

resultat för depression, 50 stycken visade positivt för 

ångest och 14 stycken hade positivt på båda testen. Det 

var övervägande flickor som förekom i de positiva 

resultaten.  

Dahlen Granrud, M., Anderzén-

Carlsson, A., Bisholt, B., & Myhrene 

Steffenak, A. K. (2019). Norge. Hög 

kvalité.  

Syftet var att beskriva variationen 

bland skolsköterskors upplevelser 

av tvärprofessionellt samarbete 

gällande skolelevers psykiska 

ohälsa.   

Kvalitativ intervjustudie med en 

deskriptivdesign och 

fenomenografisk ansats. 18 

skolsköterskor intervjuades, de 

arbetade på skolor med olika 

geografiska och 

socioekonomiska 

förutsättningar. 

Analysen resulterade i tre deskriptiva kategorier baserade 

på åtta identifierade uppfattningar. Skolsköterskor 

beskrev att de hade begränsningar i samarbetet, var 

beroende av både rektor och lärare för att genomföra ett 

bra arbete i teamet. Skolsköterskorna behövde göra sig 

själva och deras kompetens synliga.    

Dina, F., & Pajalic, Z. (2014). Sverige. 

Hög kvalité. 

Syftet var att beskriva hur svenska 

skolsköterskor upplever arbetet 

med elever som har psykisk 

ohälsa. 

Deskriptiv design med en 

kvalitativ ansats. Individuella 

intervjuer med skolsköterskor 

(n=10). Kvalitativ 

innehållsanalys. 2012 -2013. 

Resultatet visade att skolsköterskorna använde sig av 

olika interventioner i sitt arbete med elever med psykisk 

ohälsa. De använde sig av regelbundna hälsosamtal, 

motiverande intervjuer, individuell rådgivning och 

familjerådgivning för att skapa förtroende och öka 

elevernas självförtroende. Studien visade behovet av 

ytterligare forskning om skolbarns upplevelse av att få 

hjälp och stöd från skolsköterskor. 



 

 

 

 

Ellertsson, A.S., Garmy, P., & 

Clausson, E. K. (2017). Sverige. Hög 

kvalité. 

Syftet med studien var att 

undersöka svenska 

skolsköterskors uppfattning om 

skolbarns hälsa. 

Kvantitativ metod.                                                                     

Retrospektiv tvärsnittsstudie. 

181 enkäter. Studien är baserad 

på två nationella undersökningar 

där skolsköterskor svarade på 

frågor om skolbarns hälsa 2015 

(n=181) och 2005 (n=129). 

Resultatet visade att fysisk och psykisk hälsa hos 

skolbarn i högriskområden för låg socioekonomisk 

standard upplevdes som värre än hos barn i 

lågriskområden. En systematisk dokumentation och 

rapportering av skolbarns hälsa kan vara ett sätt att få 

mer resurser och visa behovet av ökat stöd inom 

exempelvis högriskområden. 

Larsen Moen, Ø., & Skundberg-

Kletthagen, H. (2018). Norge. Hög 

kvalité. 

Syftet med studien var att 

beskriva och undersöka 

skolsköterskors upplevelser av 

inkludering och deras attityder av 

psykisk ohälsa i arbetet på 

skolorna. 

Tvärsnittsstudie med 284 

deltagande skolsköterskor från 

163 kommuner i Norge. 

Undersökningen utfördes med 

hjälp av ett frågeformulär om 

attityder om depression.  

Skolsköterskorna rapporterade olika nivåer av 

självkänsla och tiden de spenderade på att arbeta med 

området inom psykisk ohälsa. Skolsköterskorna önskade 

mer utbildning och kurser inom ämnet. 

Larsson, M., Björk, M., Ekebergh, M., 

& Johansson Sundler, A. (2013). 

Sverige. Hög kvalité.  

Syftet med studien var att belysa 

skolsköterskors erfarenheter när 

det gäller att främja elevernas 

hälsa och välbefinnande. 

Skolsköterskor (n=17) 

intervjuades både i grupp och 

individuellt. 

För att uppnå målet att förbättra elevernas hälsa kräver 

skolsköterskor flexibilitet i sitt arbete och i strävan att 

göra skillnad upplever många skolsköterskor stora 

utmaningar. Skolsköterskor kan ge elever kunskap och 

hälsorådgivning anpassade till individuella behov och ge 

den enskilda eleven möjlighet att delta i sin egen 

hälsoutveckling. 

Muggeo, M. A., & Ginsburg, G. S. 

(2019). USA. Hög kvalité.  

Syftet med denna studie var att 

undersöka skolsköterskors 

uppfattning om förekomsten av 

ångest bland studenter, 

användning av 

bedömningsverktyg och 

användningen av evidensbaserade 

psykosociala interventioner mot 

psykisk ohälsa. 

Anonym enkätundersökning 

administrerades till 

skolsköterskor (n=93) som 

deltog i en 

skolsköterskekonferens i en stat 

i New England. 

Resultatet visade att majoriteten av skolsköterskorna 

uppfattade ångest som den vanligaste orsaken till psykisk 

ohälsa hos studenterna. Dessutom rapporterade 

majoriteten av skolsköterskorna att de inte använde något 

formellt screeningverktyg eller interventionsprotokoll 

och uppgav att de ville utöka sin kunskap i förebyggande 

arbete mot psykisk ohälsa. Resultatet från denna 

undersökning kan användas för att planera hur luckor i 

skolsköterskeutbildningen bäst kan fyllas och förbättra 

skolsköterskornas förmåga att stödja studenter med 

psykisk ohälsa. 



 

 

 

 

Pryjmachuk, S., Graham, T., Haddad, 

M., & Tylee, A. (2012). Storbritannien. 

Hög kvalité.  

Syftet var att utforska 

skolsköterskors uppfattningar om 

psykisk ohälsa och besvär hos 

unga människor och arbetet med 

denna grupp.   

En kvalitativ design med 

nyttjandet av fokusgrupp 

metodik. 33 skolsköterskor 

intervjuades. De var medvetet 

utvalda från fyra olika 

skolskötersketeam från två olika 

engelska städer. Det skapades 

olika fokusgrupper. 

Datamaterialet spelades in på 

band, transkriberades och 

analyserades med struktur. 

Fyra huvudämnen dök upp från innehållet i det 

insamlade materialet. Skolsköterskor värderade sitt 

arbete med psykisk ohälsa högt. Flera hinder i det arbetet 

identifierades såsom hög arbetsbelastning, rivalitet 

mellan yrkesgrupper, dålig självkänsla, begränsning i 

utbildning samt brist på övning. Slutsatsen blev att 

skolsköterskor kunde vara mer engagerade i arbetet med 

psykisk ohälsa men att de obligatoriska hälsofrämjande 

momenten var i större fokus.  

Reuterswärd, M., & Hylander, I. 

(2017). Sverige. Hög kvalité. 

Syftet var att beskriva hur svenska 

skolsköterskor upplever sitt arbete 

och samarbete inom de 

professionella elevhälsoteamen 

(EHT). 

Skolsköterskor (n=25) 

intervjuades i fem fokusgrupper. 

Innehållsanalys användes för att 

undersöka uppgifterna och för 

att undersöka skolsköterskans 

arbetsuppgifter.  

Resultatet visade att skolsköterskorna rapporterade brist 

på tydlighet beträffande deras roll i elevhälsoteamet, 

vilket indikerar att professionerna i elevhälsoteamen 

måste diskutera samarbete för att hitta sin nisch med 

tanke på de nya förutsättningarna. Skolsköterskornas 

stödjande interventioner kunde genomföras på både 

individ, gruppnivå och organisationsnivå.  

Rosvall, P-Å., & Nilsson, S. (2016). 

Sverige. Hög kvalité. 

 

Syftet var att beskriva hur 

skolsköterskor ger stöd till elever 

som riskerar att inte delta i sin 

utbildning på grund av 

psykosomatisk smärta och 

utvärdera nyttan av 

personcentrerade samtal för att 

identifiera och stödja dessa elever. 

Semi-strukturerade intervjuer 

med svenska elever i åldern 14-

19 år (n = 24) och 

skolsköterskor (n = 25). 

Resultatet visade att ett misslyckande med att skapa 

förtroende gjorde det svårt för eleverna att ta kontakt 

med skolsköterskorna. Många av eleverna betonade 

vikten av individuella samtal med skolsköterskor. 

Förebyggande hälsoinformation i grupp bör därför ses 

som ett komplement till individuella samråd med 

skolsköterskor. 

 

 



 

 

 

 

Rosvall, P-Å. & Nilsson, S. (2016). 

Sverige. Hög kvalité.  

Studien utforskade hur 

skolsköterskornas könsnorm 

påverkar deras samtal med elever.  

Kvalitativ intervjustudie med 

semi-strukturerade 

intervjufrågor. 15 

skolsköterskor, alla kvinnor, 

deltog och resultatet 

analyserades genom att använda 

teorier om kön som ett teoretiskt 

ramverk.  

Resultatet visade att skolsköterskor oftare associerade 

psykisk ohälsa med flickor. De elever som var svårast att 

nå var pojkar. Väldigt få hade interventioner till elever 

med psykisk ohälsa och de enstaka som hade någon 

metod var den inriktad på flickor. Slutsatsen var att ett 

mer varierat tillvägagångssätt, likaså en större 

medvetenhet för potentiella könsstereotypa fallgropar, är 

nödvändigt för att möta behov i olika elevgrupper.  

Skundberg-Kletthagen, H., & Larsen 

Moen, Ø. (2017). Norge. Hög kvalité.  

Syftet var att undersöka 

skolsköterskors erfarenheter med 

och attityder i att arbeta med unga 

individer med psykisk ohälsa i 

skolhälsovården. 

Kvalitativ utforskande studie 

framställdes baserad på öppna 

frågor i en tvärsnittsstudie av 

284 skolsköterskor i Norge.  

Tre generella kategorier uppstod: uppfattningar om 

skolsköterskors roll och erfarenheter av psykisk ohälsa. 

Uppfattningar om deras professionella kompetens: 

skolsköterskorna beskrev en bristande självkänsla och 

ouppfyllda träningsmöjligheter i att bemöta psykisk 

ohälsa. Erfarenheter i samarbetet: skolsköterskorna 

önskade mer kunskap om tvärvetenskapliga och 

multidisciplinära samarbeten gällande uppföljning av 

elever med psykisk ohälsa.   
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