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___________________________________________________________________________ 
 
Elever som stannar hemma från skolan har uppmärksammats allt mer under de senaste åren 
och trots den svenska skolplikten i grundskolan och frivilligheten på gymnasiet väljer allt 
fler elever bort skolan. Elevhälsan har en viktig roll i att främja elevers närvaro i skolan, 
fokus ligger på att sätta in insatser i tidigt skede vid frånvaro.  
 
Syfte: Syfte med studien är att undersöka skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med 
gymnasieelever som har långvarig ogiltig frånvaro. 
 
Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Studien baseras på sexton 
mejlintervjuer med skolsköterskor verksamma på gymnasiet och analyserades med hjälp av 
innebördsanalys.  
 
Resultat: Fyra innebördsteman framkom som beskriver skolsköterskornas erfarenheter av 
att arbeta med gymnasieelever som har långvarig ogiltig frånvaro; hälsosamtalet möjliggör 
att lära känna elever, att skapa en trygg relation till elever, samarbete med andra 
professioner och vårdnadshavare och betydelsen av rutiner för att främja elevers närvaro.  
 
Slutsats: Skolsköterskor behöver bygga upp en förtroendefull relation till elever för att en 
trygg relation ska uppstå. Det är viktigt att elever blir sedda och hörda på ett respektfullt 
sätt i mötet med skolsköterskorna så orsaker till den långvariga ogiltiga frånvaron kommer 
fram.  
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___________________________________________________________________________ 

Students who stay at home from school have attracted increasing attention in recent years. 
Despite the Swedish compulsory school attendance in primary school and the voluntary 
nature of high school, more and more students give up school. Students health has an 
important role in promoting students school attendance, the focus is to put in effort in the 
early stage at absence.  

Aim: The aim of the study is to investigate the school nurses experience of working with 
high school students who have a long term absenteeism. 

Method: The study was conducted with a qualitative approach. The study is based on 
sixteen mail interviews with nurses working in high schools that were analyzed using 
significance analysis.  

Results: Four meanings were found describing the school nurses experience of working 
with high school students who have a long term absenteeism; the health dialogues enables 
to get to know the students, to achieve a safe relationship with students, cooperation with 
other professions and guardians and the importance of routines to promote students 
attendance.  

Conclusion: School nurses need to build a trustful relationship with students so that a safe 
relationship can occur. It’s important that students are being seen and heard in a respectful 
way, in the meeting with school nurses so that the cause of long term absenteeism appears. 
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INLEDNING  
 
Elever som stannar hemma från skolan har uppmärksammats allt mer under de senaste åren 
och trots den svenska skolplikten i grundskolan och frivilligheten på gymnasiet väljer allt 
fler elever bort skolan. När elever varit frånvarande från skolan i minst fyra veckor räknas 
det som långvarig ogiltig frånvaro. Risken för individuellt lidande, utanförskap och 
kostnader för samhället på grund av långvarig ogiltig frånvaro är hög och det skapar även 
lidande för vårdnadshavare. Anledningarna till elevers frånvaro är ofta av fysisk eller 
psykisk ohälsa. Det är viktigt att skolan identifierar riskfaktorer hos elever som inte 
kommer till skolan. Skolans viktigaste roll är att få ett bra samarbete kring dessa elever för 
att få tillbaka dem till skolan. Att inte fullständigt närvara i skolan försvårar ett aktivt 
deltagande i arbetslivet vilket i sin tur kan öka risken för ohälsa ur många aspekter. Snabba 
insatser är avgörande för att få tillbaka elever till skolan som har långvarig ogiltig frånvaro.  
 
Under praktiktiden kom vi i kontakt med elever som hade långvarig ogiltig frånvaro. Det 
upptäcktes att det saknades tydliga handlingsplaner för dessa gymnasieelever med och 
därför valdes det att undersöka skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med elever som 
har långvarig ogiltig frånvaro. Det ligger i skolsköterskan intresse att elever går i skolan, 
fullföljer sin skolgång och har en bra och fungerande hälsa. En tidig upptäckt och insats 
skulle troligtvis kunna göra närvaron bättre för elever i gymnasieskolan. 
 

BAKGRUND 

Skolplikt  
Alla ungdomar i Sverige som avslutat grundskolan har rätt till en treårig 
gymnasieutbildning. När ungdomar antagits till en utbildning medför det att de ska delta i 
den verksamhet som anordnas trots att gymnasieskolan är en frivillig skolform (Skolverket, 
2016) och kommunerna ska hjälpa ungdomarna genom utbildningen (Sveriges kommuner 
och landsting, 2013). En gymnasieutbildning ger en god grund för fortsatta studier, 
personlig utveckling, yrkesverksamhet och ett aktivt deltagande i samhällslivet 
(Skolverket, 2016; Sveriges kommuner och landsting, 2013). För elever som går 
gymnasieskolan regleras närvaron i 15.kap § 16. Om elever utan giltigt skäl uteblir från 
utbildningen ska rektorn se till att vårdnadshavaren meddelas samma dag om frånvaron. 
Om särskilda skäl finns till frånvaron behöver inte rektorn informera vårdnadshavare 
samma dag. Syftet med bestämmelsen är att fånga upp elevers frånvaro i ett tidigt skede för 
att förhindra detta (SFS 2010:800). Sjukdom eller beviljad ledighet är giltiga skäl till 
frånvaro (Skolverket, 2016). Om elever är myndiga finns inga bestämmelser om att skolan 
ska kontakta vårdnadshavare vid frånvaro. Om myndiga elever ger sitt samtycke får skolan 
lämna ut information om frånvaro till vårdnadshavare (Socialstyrelsen & Skolverket, 
2016). Sysselsättningen för ungdomar i åldern 16-19 år, som inte går gymnasieutbildning, 
är kommunen ansvariga för. De är ansvariga för att erbjuda dem lämpliga åtgärder, detta 
kallas kommunal informationsansvar eller uppföljningsansvar (Skolverket, 2011).   
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Konsekvenser av långvarig ogiltig frånvaro 
Långvarig ogiltig frånvaro kan betraktas som ett folkhälsoproblem då det är risk för 
framtida utanförskap (Dube & Orpinas, 2009) och risk för negativa konsekvenser på både 
lång och kort sikt (Dube & Orpinas 2009; Kearney 2008). Det innebär också stora 
kostnader för både individen och samhället (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013; 
Friberg, et al., 2015). Elever som är borta mycket under långa perioder har svårt att gå 
färdigt skolan och få en utbildning, detta i sin tur kan leda till utanförskap i samhället och 
brottslighet (Dube & Orpinas, 2009; Ingul, et al., 2012). Många hamnar även utanför både 
socialt och emotionellt (Lingenfelter & Hartung, 2015). Ångest, depression och riskfyllda 
beteenden är indikationer på långvarig ogiltig frånvaro för elever (Dube & Orpinas, 2009; 
Ingul et al., 2012; Lingenfelter & Hartung, 2015) såsom missbruk (Kearney, 2008) och 
psykisk ohälsa (Kearney & Albano, 2004). 
 
Elever som inte är i skolan och har långvarig ogiltig frånvaro hamnar oftare i situationer 
som kan leda till skadegörelser, inbrott, våld och andra former av brottslighet. Det finns 
också ett samband mellan hög frånvaro och tidig sexuell aktivitet, alkoholkonsumtion och 
droganvändning. Detta leder till problem i samhället med tonårsgraviditeter, oönskade barn 
samt fäder och mödrar som inte klarar av att ta hand om barn både ekonomiskt och 
emotionellt (Teasley, 2004). Långvarig ogiltig frånvaro skapar lidande för både elever och 
föräldrar när skolan inte fungerar. Att inte gå i skolan är förenat med stor risk för framtida 
misslyckanden (Friberg, et al., 2015). Elever som klarar av skolan bra förväntas få bättre 
självförtroende och det allmänna välbefinnandet ökar (Ahnqvist & Bremberg, 2010).  
 
Om elever är borta från gymnasieskolan utan giltig anledning räknas det som skolk och 
skolan meddelar då Centrala studiestödsnämnden. Med skolk menas att elever haft fyra 
timmars upprepad skolfrånvaro under en månad. Syftet är att förhindra att elever inte får 
felaktiga utbetalningar som den inte har rätt till, som de senare måste betala tillbaka. 
Läsåret 2013/2014 fick 6,5 % av Sveriges cirka 324 000 gymnasieelever studiebidraget 
indraget på grund av ogiltig frånvaro (Centrala studiestödsnämnden, 2016).  

Faktorer som påverkar långvarig ogiltig frånvaro   
Långvarig ogiltig frånvaro börjar ofta med att elever är frånvarande under enstaka lektioner 
och ju längre tiden går tappar dessa elever kontakt med klasskamrater och skolpersonal. 
Det försvårar för elever att komma tillbaka till skolan (Friberg, Karlberg, Sundberg & 
Palmér, 2015). I grundskolan kan man se tidiga indikationer på problem som kommer att 
påverka skolfrånvaron längre fram (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). Redan i 
mellanstadiet visas det mönster där elever undviker vissa lektioner och ämnen som kan 
vara för svåra för dem, vilket leder till att de hamnar efter sina klasskamrater 
kunskapsmässigt. När kunskapsklyftan blir större tilltar även elevers negativa tanke- och 
beteendemönster vilket leder till minskad motivation att gå i skolan och frånvaron ökar 
(Teasley, 2004).  
 
Långvarig ogiltig frånvaro utvecklas ofta utifrån olika samverkande faktorer (Milerad & 
Lindgren, 2015). Elever med långvarig ogiltig frånvaro har oftare sociala problem och 
depressioner (Kearney, 2008). Familjens arbete och hälsa är den faktor som tillsammans 
med externaliserade problem förutspår frånvaro starkast (Ingul, Klöckner, Silverman & 
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Nordahl, 2012). Elever med vårdnadshavare som har psykiska problem, är arbetslösa, 
fattiga och lever trångbodda är faktorer som orsakar långvarig ogiltig frånvaro (Eggers, 
Castello & Angoid, 2003; Milerad & Lindgren, 2015). Det är vanligare med långvarig 
ogiltig frånvaro hos elever som bor ensamma, med vänner eller som har mödrar med låg 
utbildning (Gärtner-Askeland, Haugland, Stormark, Bøe & Hysing, 2015). Även att 
vårdnadshavarna har bristande insyn i skolan och ger svagt stöd är faktorer som bidrar till 
frånvaro (Milerad & Lindgren, 2015). Kronisk sjukdom, att uppfatta sin hälsa som dålig 
och föräldrars arbetslöshet är de starkaste faktorerna till att elever mår dåligt och inte 
kommer till skolan (Ingul, et al., 2012).  
 
Många elever med långvarig ogiltig frånvaro har symtom av fysisk eller psykisk karaktär. 
När det gäller de fysiska symtomen kan de visa sig som astma, magproblem eller trötthet 
(Kearney & Albano, 2004). När det gäller psykiska symtom lider fler elever med långvarig 
ogiltig frånvaro av depression, ångest eller social fobi (Kearney & Albano, 2004; Eggers, 
Castello & Angoid, 2003; Ingul & Nordahl, 2013). Även beteendestörningar, mindre fysisk 
aktivitet eller färre vänner är en stor orsak till långvarig ogiltig frånvaro. Elever saknar 
även förutsättningar för en trygg uppväxt (Eggers, Castello & Angoid, 2003). Pedagogiska 
faktorer som ostimulerande, svår, obegriplig eller dåligt anpassad undervisning är faktorer 
som är relaterade till långvarig ogiltig frånvaro. Även dålig relation mellan elever och 
lärare, att lärare inte uppmärksammar frånvaron eller ett negativt bemötande är utlösande 
faktorer (Milerad & Lindgren, 2015).  

Elevhälsan  
Enligt skollagen (2010:800) ska det finnas elevhälsa som ska gälla för alla elever i skolan 
och den ska vara hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska innefatta medicinska, 
psykiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. I elevhälsan ingår personal från 
olika professioner såsom skolsköterska, skolkurator, skolläkare, skolpsykolog samt 
specialpedagog. Elevhälsans personal verkar för att skapa och upprätthålla goda och 
hållbara relationer (Milerad & Lindgren, 2014). 
 
Elevhälsan har en viktig roll i att främja elevers närvaro i skolan, fokus ligger på att sätta in 
insatser i tidigt skede vid frånvaro. Faktorer till frånvaro ska utredas och bakomliggande 
faktorer ska kartläggas. Utredningen baseras på en helhetssyn där man kartlägger elevers 
sociala relationer, hemsituation, fritid, skolsituation, fysisk och psykisk hälsa. Elever bör 
känna sig både hörda och sedda och ett fungerande samarbete med skola och 
vårdnadshavare bör skapas. Samarbete kan ibland ske med ett nätverk som kopplas till 
familjen, såsom socialtjänst, barn och ungdomspsykiatrin samt barn- och 
ungdomshabilitering (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

Skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete  
Skolsköterskans hälsofrämjande arbete handlar om faktorer som främjar elevers fysiska, 
psykiska och sociala hälsa. Hälsosamtal, hälsoenkäter, hälsoundervisning och 
observationer av skolmiljön används som en del i det hälsofrämjande arbetet. Det allmänna 
hälsofrämjande arbetet som ingår i skolsköterskans arbete är elevers skolmiljö, riskfaktorer 
i närmiljön, sociala grupper, samarbete med övrig personal samt med elevers 
vårdnadshavare (Reuterswärd & Lagerström, 2010).  
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Hälsofrämjande omvårdnad samt folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap är 
kunskapsområden som utgör basen för skolsköterskeprofessionen (Clausson & Morberg, 
2012). I hälsosamtalet ska skolsköterskan identifiera risker och ohälsa, samt att göra 
medicinska, psykologiska och sociala bedömningar hos elever. Omvårdnad är en del av de 
medicinska insatserna inom elevhälsan och det är viktigt med omvårdnad i mötet med 
elever (Hillman, 2010). Skolsköterskan är elevhälsans nyckelperson med sin 
omvårdnadskompetens. Omvårdnad är skolsköterskans ansvarsområde och all omvårdnad 
utgår från en humanistisk människosyn. Omvårdnad ska präglas av en helhetssyn och ett 
korrekt etiskt förhållningssätt (Clausson & Morberg, 2012). Wiklund, Gustin och Bergbom 
(2012) beskriver att omvårdnad handlar om att handla för den andras bästa, att kunna förstå 
situationen och att kunna använda sin professionella bedömningsförmåga. Enligt 
Högskolan Skövdes definition (2014) av omvårdnad utifrån ett hälsofrämjande perspektiv 
handlar det om att ta hänsyn till människornas självbestämmande, värdighet, integritet och 
sårbarhet. Även att ha en vetskap om relationer och handlingar som främjar människans 
utveckling mot fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa.  
 
Det hälsofrämjande arbetet innebär att stärka eller behålla en individs fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnande. Det förebyggande arbete innebär att minska risken för ohälsa, 
minska riskfaktorers inflytande över individen och att stärka skyddsfaktorerna. Det är 
viktigt att elevhälsan är tydlig i det hälsofrämjande arbetet (Socialstyrelsen & Skolverket, 
2016).  
 
Elevhälsan och skolsköterskan har som huvudsyfte att arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande för att främja elevers hälsa och stödja dem för att de i sin tur skall kunna 
uppnå̊ sina utbildningsmål (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Skolsköterskans arbete 
innebär att vara med i skolvärlden och vara närvarande i elevers vardag. Skolsköterskan 
har en stödjande roll och ska vara lätt att få tag i (Clausson & Moberg, 2012). 
Skolsköterskans relation till elever är avgörande för att lyckas med sitt arbete. Det 
professionella förhållningssättet som skolsköterska handlar om skolsköterskans egen 
attityd till sitt arbete och till elever (Rising-Holmström, Häggström & Kristiansen, 2015). 
Regelbundna möten med elever ger skolsköterskan en möjlighet att utöva förebyggande 
och hälsofrämjande arbete samt att lära känna elever. Skolsköterskan bör vara lyhörd, 
kunna läsa mellan raderna och skapa trygghet, tillit och förtroende för att elever ska våga 
berätta om sina behov och problem (Clausson & Moberg, 2012). Det är viktigt med tillit 
och tro på elever vid det elevcentrerade hälsofrämjande arbete som skolsköterskan utför 
(Rising-Holmström, Häggström & Kristiansen, 2015). Tillit skapas vid ett fungerande 
samspel där båda parter känner förtroende för varandra i samtalet. Med en ökad delaktighet 
och kunskap kan människan förbättra sin livssituation (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2008).  
 
Att frånvaro uppstår kan skolans arbetsmiljö bidra till. Undervisningen måste utformas så 
att varje enskild elevs behov anpassas (Skolverket, 2010). En god lärandemiljö och 
anpassning utifrån elevers behov främjar motivationen till att delta i undervisningen. 
Lärande och hälsa går hand i hand och därför är det viktigt att skolsköterskan och övrig 
personal samverkar i arbetet med att främja närvaro (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016).  
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Åtgärder vid långvarig ogiltig frånvaro 
 
Skolverket (2010) visar att det är viktigt att sätta sig in i varför problemet uppstått för att 
kunna skapa sig en förståelse och kunna stödja elever med långvarig ogiltig frånvaro. 
Bakomliggande faktorer till långvarig ogiltig frånvaro är oftast komplexa och rör oftast 
inte bara skolan utan också elevers sociala situation. Barnkonventionen, FN:s konvention 
om barns rättigheter, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn (Unicef, 
2016). Varje barn har rätt till utbildning och att man ska vidta åtgärder för att uppmuntra 
regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott. Alla elever ska ges 
möjlighet att nå så långt som möjligt och elevers olika förutsättningar ska kompenseras och 
alla ska ha en likvärdig utbildning (Skolinspektionen, 2016).  
 
Goda rutiner för frånvarouppföljning är viktiga och för att upptäcka elever med långvarig 
ogiltig frånvaro krävs bra dokumentation (Skolverket, 2010). En tidig insats och upptäckt 
vid långvarig ogiltig frånvaro är framgångsfaktorer för att få elever tillbaka till skolan. Ett 
systematiskt arbete med att registrera frånvaro och snabb uppföljning är viktigt för att 
förebygga långvarig ogiltig frånvaro (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016; Spencer, 2009). 
Det centrala i att skapa förutsättningar för att elever ska komma tillbaka till skolan är att 
kartlägga elevers svårigheter och hälsostatus samt familjens mående. Ett åtgärdsprogram 
upprättas när kartläggningen är färdig innehållande vård- och handlingsplan. 
Handlingsplanen innefattar oftast att man anpassar undervisningen efter behovet som 
elever har (Friberg, et al., 2015). Det är viktigt att fokus ligger på den största anledningen 
till att elever har långvarig ogiltig frånvaro så insatserna kan läggas på rätt sak (Kearney, 
2008) och för att uppmärksamma tidiga tecken på att elever inte mår bra 
(Skolinspektionen, 2016). Åtgärderna bör vara fokuserade på de bakomliggande faktorerna 
för att ha effekt (Dube & Orpinas, 2012; Ingul et al, 2012).  
 
Samverkan med kommunen är viktigt i arbetet med elever som har långvarig ogiltig 
frånvaro, utifrån elevers bästa. Rektorer behöver utveckla hur samverkan mellan lärare, 
elevhälsa och skolpersonal ska formas, med elever i fokus. Det är även viktigt att skolan 
samverkar och samarbetar med elevhälsan, vårdnadshavare, socialtjänsten och barn- och 
ungdomspsykiatrin (Skolinspektionen, 2016). Att samhällets insatser tidigt sätts in för 
elever som har långvarig ogiltig frånvaro är viktigt så deras utvecklingsprocess kan fortgå 
utan längre avbrott. Insatserna ska utgå från elevers behov, förutsättningar och mål. 
Kommunen har en skyldighet och ett viktigt ansvar genom sitt uppföljningsansvar eller 
informationsansvar, detta förtydligades i skollagen den 1 januari 2015 (Skolverket, 2011).  

Hälsofrämjande teorier 
 
Som skolsköterska är det viktigt att förstå vad elever tycker är viktigt i det hälsofrämjande 
samtalet (Clausson & Morberg, 2012). Skolsköterskan bör kunna se, bemöta och förstå 
hela elevers livsvärld för att kunna stödja det friska (Dahlberg & Segersten, 2010). 
Livsvärlden kännetecknas av det sätt som människor förstår oss själva, andra och allt annat 
i världen. Världen upplevs så som den upplevs, den är högst personlig och unik för var och 
en. Att ha ett livsvärldsperspektiv innebär att försöka förstå, se och beskriva, men även 
analysera världen så som människan upplever. Livsvärlden är den värld som en person 
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lever i tillsammans med sin omvärld, sina medmänniskor och med materiella och 
existentiella ting. Livsvärlden är den värld som människan genom alla sina erfarenheter är 
förtrogna med (Dahlberg & Segersten, 2010).   
 
Skolsköterskan arbetar utifrån ett salutogent perspektiv vilket innebär att förbättra och 
främja elevers hälsa oavsett hur hälsan ser ut just nu (Clausson & Morberg, 2012) och att 
arbeta med det friska i fokus (Hillman, 2010). Ordet salutogenes myntades av Antonovsky 
(2005). Ordet salutogenes betyder hälsa och fokuserar på faktorer som orsakar och 
vidmakthåller hälsa. KASAM, känsla av sammanhang, är ett viktigt begrepp som hör till 
den salutogena forskningen (Antonovsky, 2005).  
 
Kommunikation är ett viktigt redskap för skolsköterskan så att en god relation kan skapas 
med elever. Det är en ömsesidig process där tankar och känslor delas eller förmedlas. 
Kommunikation är en förutsättning för att uppnå det som Joyce Travelbees 
omvårdnadsteori anser är målet med omvårdnad, att hjälpa den enskilde att bemästra 
lidande och finna en mening med sina upplevelser (Kirkevold, 2007). Det hälsofrämjande 
arbetet för skolsköterskan innebär att hjälpa elevers möjlighet att själva ta kontroll över 
sina egna liv och sin hälsa (Clausson & Morberg, 2012). Då skolsköterskan förstår elevers 
känsla av sammanhang, KASAM, kan skolsköterskan hjälpa elever med att hantera 
påfrestande situationer och svårigheter i livet (Antonovsky, 2005). Antonovsky (2005) 
inbegriper begreppsnamnet KASAM, känsla av sammanhang, i sin definition av god hälsa, 
där begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet är tre viktiga element. Skolsköterskan 
kan hjälpa elever att uppfatta sina svårigheter som begripliga, möjliga att påverka och 
meningsfulla att försöka. Människans känsla av sammanhang, KASAM, är avgörande för 
hur den ska reagera konstruktivt i en påfrestande situation. Erfarenhet och upplevelser är 
något som betonas i livsvärldsteorin (a.a).  

PROBLEMFORMULERING 

Trots att gymnasieskolan är en frivillig skolform påbörjar de flesta ungdomar en 
gymnasieutbildning efter grundskolan, men långt ifrån alla slutför utbildningen då elever 
med långvarig ogiltig frånvaro ökar. Faktorer som påverkar långvarig ogiltig frånvaro är 
många då de är kopplade till individen, familjen och skolan. En samverkan mellan fysiska 
och psykiska faktorer kan orsaka att elever inte vill vara i skolan. Konsekvenserna kan bli 
framtida utanförskap i samhället och kostnaderna blir stora för både individen och 
samhället. Elever som har långvarig ogiltig frånvaro löper större risk att hamna i psykisk 
ohälsa, alkohol- och drogberoende samt brottslighet. 
 
Sociala relationer och delaktighet i skolan är av betydelse för elevers trygghet och trivsel 
som i sin tur kan påverka närvaron. Elevhälsan har en viktig roll i arbetet med elever som 
har långvarig ogiltig frånvaro samt för att underlätta en återgång till skolgången för de som 
redan haft långvarig ogiltig frånvaro. I och med detta är det angeläget att undersöka 
skolsköterskors erfarenheter av arbetet med elever som har långvarig ogiltig frånvaro.  



7 
 
 

SYFTE 

Syfte med studien är att undersöka skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med 
gymnasieelever som har långvarig ogiltig frånvaro.   
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METOD 

Kvalitativ metod valdes till denna studie. I en kvalitativ metod är avsikten att beskriva, 
tolka och förstå hur andra människor upplever verkligheten. Detta genomfördes genom att 
samla information som analyserades genom mening och betydelse, som inriktade sig på 
sammanhang och innebörder. Metoden gav talande beskrivningar av kvalitativa mänskliga 
världen (Kvale & Brinkman, 2014).  Kvalitativ design beskriver och studerar en persons 
egna levda erfarenheter av fenomenet som ska studeras och där det inte finns någon absolut 
sanning eller fel i upplevelser (Henricson & Billhult, 2012). 
 
I denna studie användes livsvärldsteoretisk ansats, där öppenhet och följsamhet för det 
fenomen som undersöks betonas. Livsvärldsteorin utgår ifrån personers eget sätt att förstå 
och förhålla sig i sin egen existentiella samhörighet. Detta visar även hur personer kan 
förstå andras upplevelser av olika fenomen. Det kan sägas att livsvärld är en 
erfarenhetsvärld, en vardagsvärld som tas förgiven av den som upplever den. Det betonas 
inom livsvärldsteorin hur fenomenet erfars, förstås av våra egna och andras handlingar. 
Gemensamt för människor är hur de upplever, uppfattar och uppfångar olika fenomen. 
Samma erfarenhet kan upplevas olika från individ till individ och det finns alltid en 
innebörd som kan vara olika, beroende på upplevelsen (Dahlberg, 2014).  
 
I denna studie undersöktes skolsköterskornas erfarenheter om hur de arbetade med 
gymnasieelever som hade långvarig ogiltig frånvaro. Det var en gemensam relation mellan 
erfarenheterna och fenomenet, långvarig ogiltig frånvaro. Författarna såg till att deltagaren 
uppmärksammade fenomenet, där deltagaren tillfrågades att detaljerat beskriva 
erfarenheterna av att arbeta med fenomenet. Detta förutsatt att det fanns ett tydligt syfte 
och problemformulering som skulle undersökas. Datainsamlingen kan ske på olika sätt 
men oftast via intervjuer eller insamling av nedskrivna berättelser som sedan analyseras 
där författarna försöker fånga alla delar av fenomenet (Friberg & Öhlen, 2012). 

Urval 
Urvalet baserades på vilken fenomen som skulle undersökas utifrån syftet och metod som 
valts (Dahlberg, 2014). Urvalet till studien utgick ifrån deltagare som hade erfarenheter av 
fenomenet som skulle studeras, de skulle kunna beskriva och berätta om sina erfarenheter 
muntligt eller skriftligt (Persson & Sundin, 2012). I denna studie bestod det strategiska 
urvalet av deltagare med olika typ av vidareutbildning, som arbetade med i skolor med 
olika stort elevantal och olika kön. Strategiska urvalet ska ge informationsrika berättelser 
av fenomenet som i sin tur svarar på studiens syfte (Henricson & Billhult, 2014). 
Inklusionskriterierna bestod av skolsköterskor verksamma på gymnasium i norra och 
mellersta Sverige, att de skulle ha arbetat i minst 2 år inom skolsköterskeyrket samt 
genomgått en specialistutbildning till skolsköterska eller en likvärdig specialistutbildning. 
 
Hur många intervjupersoner som behövs beror på syftet och fenomenet som ska 
undersökas. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är ett lämpligt antal intervjuer mellan 5 
till 25 stycken. Innebördsanalys valdes och då räckte det med en mindre datamängd för att 
kunna se mönster av innebörd (Dahlberg, 2014).  
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Datainsamling 
Det var forskarens uppdrag att få deltagaren att beskriva rika och detaljerade skildringar av 
erfarenheter och upplevelser om fenomenet som skulle studeras. Viktig var att det fanns en 
tydlig problemformulering och syfte, för att kunna ringa in fenomenet som skulle 
undersökas (Friberg & Öhlen, 2012). Till denna studie valdes det asynkrona intervjuer med 
öppna frågor, som skickades via mejl till sextiosju skolsköterskor verksamma på gymnasiet 
i norra och mellersta Sverige. Asynkrona intervjuer kan utföras genom att frågorna skickas 
via mejl, där deltagaren får svara på frågorna under en viss tid (Skärsäter & Ali, 2012). 
Tidsrymden för deltagarna att svara på forskningsfrågorna var två veckor. Deltagaren 
kunde själv bestämma när de ville svara på frågorna och forskaren kunde ställa följdfrågor, 
vilket kunde fördjupa intervjun.  
 
För att nå deltagare till studien kontaktades femton verksamhetschefer inom nio kommuner 
i norra och mellersta Sverige via e-post (bilaga 1) för att få tillstånd till att skolsköterskor 
fick bli tillfrågade av att vara med i studien. Information om studiens syfte samt förfrågan 
om samtycke att kontakta skolsköterskor inom deras verksamhetsområde inhämtades från 
verksamhetscheferna. Efter godkännande från verksamhetschefer kontaktades 
skolsköterskor via e-post, där de fick information om studiens syfte (bilaga 2) samt 
förfrågan om samtycke (bilaga 3) till att delta i studien. Förfrågan skickades till 
skolsköterskor verksamma på gymnasium i norra och mellersta Sverige. När samtycke 
inhämtats skriftligt eller muntligt skickades forskningsfrågor via e-post (bilaga 4). Totalt 
skickades information om studiens syfte samt samtycke till sextiosju skolsköterskor. Tjugo 
skolsköterskor gav samtycke till deltagande i studien, varav endast sexton svarade på 
forskningsfrågorna. Deltagarna var verksamma inom gymnasieskolan i norra och mellersta 
Sverige, samtliga var kvinnor i åldern 40 till 63 år, hade jobbat som skolsköterskor i mer 
än 2 år och hade specialistutbildningar som barnsjuksköterska eller distriktsköterska. 
 
Mejlintervju gav deltagaren tid att reflektera över intervjufrågorna och tid till att skriva 
svaren, vilket kunde upplevas bekvämt och ökade flexibilitet i studien (Skärsäter & Ali, 
2012). Målet med datainsamlingen var att utan förvrängning beskriva erfarenheter av ett 
fenomen så som det visar sig hos deltagarna. För att ta reda på så många erfarenheter och 
olika aspekter som möjligt av fenomenet, vänder man sig till flera personer för att ta del av 
deras olika erfarenheter av samma fenomen. Deltagaren ska inte bli utfrågade eller känna 
sig framtvingade att beskriva fenomenet utan lockas att berätta frivilligt om sina 
erfarenheter. Vikten ligger på den levda erfarenheten, deltagarens attityder är inte 
intressanta för studien (Friberg & Öhlen, 2012).  
 
Mejlintervjuerna bestod av tre bakgrundsfrågor; deltagarnas ålder, antal år i yrket som 
sjuksköterska och/eller skolsköterska, vilken utbildning/eventuell vidareutbildning de 
tillfrågade hade. Forskningsfrågorna (bilaga 4) bestod av tre öppna frågor för att undersöka 
skolsköterskornas erfarenheter av att arbeta med gymnasieelever som har långvarig ogiltig 
frånvaro. Följdfrågor mailades till tio av skolsköterskorna för att få en mer djupgående 
berättelse. Resterande skolsköterskor hade redan gett utförliga svar på frågorna. Exempel 
på följdfråga kunde vara: På vilket sätt arbetar du för att bygga upp förtroende till 
eleverna? Hur lägger du upp samtalet med eleverna? 
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Analys 
 
Innebördsanalys betonar det som finns bakom eller mellan orden. Fokus ligger på att söka 
efter mönster i innebörder, som kan ge inblick i andras livsvärld i samband med att data 
bearbetas. Från en tolkande eller beskrivande analys har det valts en beskrivande 
innebördsanalys till denna studie. Den tolkande analysen innefattar faktorer i sin analys 
som inte enbart är insamlad data, utan även teorimodell eller publicerat forskningsresultat. 
I den beskrivande analysen används bara material från insamlad data som intervjuer och 
nedskrivna berättelser. I denna studie bestod data av text från mejlintervjuerna, vilket 
medförde en förståelse hur livsvärlden kunde upplevas. Data analyserades på ett öppet och 
flexibelt sätt, för att kunna se på fenomenet grundligt från olika håll. Meningen var att 
kunna se fenomenet på ett nytt sätt och därefter få en ny förståelse för fenomenet. Vid 
analysen av data var mening och innebörden ledande begrepp som huvudsakligen hade en 
rörelse mellan delar och helhet. (Dahlberg, 2014). 
 
Skolsköterskorna svarade på mejlintervjun där de beskrev sina erfarenheter av att arbeta 
med gymnasieelever som har långvarig ogiltig frånvaro. Textbeskrivningar visade 
skolsköterskornas erfarenheter och upplevelser, där fokus var på innebörden av 
erfarenheterna. Vid beskrivande innebördsanalys sågs ett fenomen som försöktes förstå, 
genom att deltagaren beskrev fenomenet som den upplevdes (Dahlberg, 2014). 
 
Denna studie baserades på sexton mejlintervjuer som resulterade i data som beskrev 
fenomenet och erfarenheterna. Författarna läste genom textmaterialet flera gånger och blev 
bekant med deltagarens beskrivningar för att sedan vidare kunde bearbeta materialet i sin 
helhet och till mindre delar. Textmaterialet bröts ner i olika meningsenheter och sedan blev 
meningsenheterna ihopsatt med de som hade samma innebörd. När deltagarnas 
beskrivningar av fenomenet var väl genomarbetad, uppstod det olika meningar som bildade 
ett mönster som sattes ihop till olika innebördsteman. Under bearbetningen av textmaterial 
sågs det till att textmaterialet svarade på studiens syfte. Innebörden kunde rikta sig mot 
olika saker som inte svarade på studiens syfte. Viktigt var därför att notera vilket syfte 
studien hade, för att kunna få fram olika innebördsteman (Dahlberg, 2014). 

Etiska överväganden 
Det är viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter vid undersökningar där människor deltar, för 
att inte orsaka lidande eller skada (Vetenskapsrådet, 2003). Enligt lagen (SFS 2003:460) 
behövs inte etikprövning då forskning utförs på avancerad nivå av högskolestudenter. I 
Helsingforsdeklarationen finns det grundläggande individskyddskrav som kan 
konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Det är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 
att forskaren ska informera deltagaren om deras uppgift i studien, studiens syfte och att 
deras deltagande är frivilligt. I informationsbrevet till deltagarna fanns kontaktuppgifter till 
de ansvariga för studien. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta samtycke till 
att delta i studien och att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan, att den 
när som helst kan avbryta studien utan att tala om varför. Konfidentialitetskravet innebär 
att alla deltagare i studien ska ges största möjliga konfidentialitet och att inga obehöriga 
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kan ta del av personuppgifterna. Nyttjandekravet innebär att inhämtat material endast får 
användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Medgivande från verksamhetschefer inhämtades först. Därefter togs kontakt med 
informanter till studien och samtycke till studien inhämtades. Information om att de när 
som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien lämnades och att intervjumaterialet som 
använts till studien kommer att raderas efter avslutad studie. Data som inhämtades 
hanterades konfidentiellt så att ingen person kunde identifieras.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån följande fyra innebördsteman. 
 
• Hälsosamtalet möjliggör att lära känna elever 
• Att skapa en trygg relation till elever  
• Samarbete med andra professioner och vårdnadshavare 
• Betydelsen av rutiner för att främja elevers närvaro 
 

Hälsosamtalet möjliggör att lära känna elever 
Skolsköterskorna har erfarenheter av att hälsosamtalen är en bra ingångsport till att få en 
större inblick i elevers vardag och en förståelse för orsaker till elevers frånvaro i skolan. 
Skolsköterskorna upplever även att hälsosamtalet har en betydelse för att få en god 
elevkontakt och att lära känna elever. Upplevelsen av samtalet är att det har stor betydelse i 
arbetet med elever som har långvarig ogiltig frånvaro. Skolsköterskorna erbjuder 
hälsosamtal till alla elever som går första året på gymnasiet. Skolsköterskorna utgår från en 
hälsoenkät med färdiga frågor, framtagen för respektive skola. Skolsköterskorna upplever 
hälsoenkäten som ett bra verktyg i arbetet med elever som har långvarig ogiltig frånvaro. 
Elever har antingen fyllt i enkäten i förväg eller gör det vid besöket. Frågor som tas upp, 
som är relevanta vid frånvaroproblematik, är trivsel på skolan, hur elever har det hemma, 
vilka vuxenkontakter elever har att vända sig till, alkohol-, tobak- och narkotikavanor, 
hälsoproblem, funderingar kring sin hälsa, mat- och sömnvanor och fysisk aktivitet. 
Skolsköterskorna går igenom frågorna med elever och lägger upp samtalet utifrån deras 
svar.  
 
Skolsköterskorna har erfarenhet av att det vid hälsosamtalet framkommer att elever har hög 
frånvaro. Gemensamt med elever tittar skolsköterskorna på elevers registrerade närvaro 
alternativt frånvaro vid hälsosamtalet.  
 
”Vid hälsosamtalet kan det framkomma att elever har hög frånvaro. Jag frågar alltid om 
eleven vet vad det kan bero på att den inte kommer till skolan” (Informant 7) 
 
Skolsköterskorna upplever också att under hälsosamtalet har de möjlighet att upplysa 
elever om vilken hjälp gymnasieskolan kan erbjuda dem vid eventuella problem som kan 
uppkomma samt att påminna elever att tidigt ta kontakt med mentor eller annan vuxen vid 
behov av hjälp. Skolsköterskorna har erfarenhet av att vid hälsosamtalet kan sjukdom 
uteslutas som orsak till långvarig ogiltig frånvaro och hälsosamtalet ger en bild av elevers 
erfarenhet av skolarbetets krav och hur det påverkar trivseln och hälsan.  
 
”Elever som till följd av förutsättningar eller erfarenheter är särskilt sårbara för olika 
typer av belastningar uppmärksammas” (Informant 15) 
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Att skapa en trygg relation till elever 
Skolsköterskorna erfarenheter visar på att det är viktigt att en trygg relation byggs upp för 
att skapa förtroende till elever. Genom att förtroende skapas mellan skolsköterskorna och 
elever, kan skolsköterskorna få fram vilka faktorer som ligger bakom den långvariga 
ogiltiga frånvaron. Skolsköterskorna upplever att det ofta behövs flera möten med elever 
för att de ska våga berätta om vad som gör att de inte kommer till skolan. Erfarenheten 
skolsköterskorna har är att när elever väl öppnar sig kan skolsköterskorna börja kartlägga 
bakgrund och orsak till elevers långvariga ogiltiga frånvaro. Den trygga relationen till 
elever anses viktig att skapa vid första mötet och den byggs av förtroende. 
Skolsköterskorna anser att det är viktigt att inte svika elever som har det jobbigt och att 
ställa krav som är rimliga i arbetet med elever som har långvarig ogiltigt frånvaro. I arbetet 
är det även viktigt att skolsköterskorna har en bra dialog med elever och vårdnadshavare 
för att kunna se vilka behov och vilket stöd elever är i behov av. 
 
”När jag har en relation med eleven från början kan jag börja jobba med eleven men 
arbetar då mycket för att eleven ska söka hjälp på annat håll alternativ träffa skolkuratorn 
för kontinuerliga samtal” (Informant 5) 
 
Som exempel beskrivs arbete med en elev som har lång färdväg till skolan och därför hög 
frånvaro. Eleven har 7 mil till gymnasieskolan. Skolsköterskan arbetade med att se över 
elevens lektioner och komprimerade schemat för att göra skoldagarna lite kortare så att 
dagarna inte fick bli för långa i och med den långa resan hem.  
 
”Motivera till studier och vara ett språkrör när det behövs för eleven samt se till att eleven 
får det stöd den behöver” (Informant 4) 
 
Skolsköterskorna beskriver att de gör sina bedömningar utifrån hur elever upplever sin 
livssituation och utifrån den egna upplevelsen av sin skolsituation. När elever reflekterar 
över om de gjort rätt programval hänvisar skolsköterskorna snabbt elever vidare. 
Skolsköterskorna erfar att det är viktigt att elever i ett tidigt skede hänvisas till 
studieyrkesvägledaren för att snabbt få hjälp i den frågan. Skolsköterskorna beskriver att 
det i samtal med elever framkommer att de inte får det pedagogiska stöd de behöver och att 
de uttrycker en okunskap hos lärare om orsaker till långvarig ogiltig frånvaro samt att 
lärare bemöter elever med en negativ attityd när de väl kommer till skolan.  
 
”Vid långvarig ogiltig frånvaro beskriver eleverna att det kan vara svårt att komma 
tillbaka till skolan efter skolfrånvaro då de kan få kommentarer från lärare och elever” 
(Informant 1)   
 
Skolsköterskorna beskriver även betydelsen av att visa sig ute i skolans lokaler i arbetet 
med långvarig ogiltig frånvaro. Att vistas i korridorer och vid praktiska lektioner är ett sätt 
att visa vem skolsköterskorna är för de elever som väljer att inte komma på hälsosamtal. 
Skolsköterskorna beskriver även betydelsen av att vara med på friluftsdagar och andra 
aktivitetsdagar för att lära känna eleverna ”utanför” skolan.  På gruppnivå analyserar 
skolsköterskorna elevers skolsituation tillsammans med andra professioner inom 
elevhälsan. Skolsköterskorna beskriver att de utför handledning till pedagoger och deltar i 
gemensam presentation av elevhälsan för elever som började åk 1 på gymnasiet, för att ge 
information om vilket stöd skolan kan ge enskilda elever i syfte att motverka frånvaro.  
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Samarbete med andra professioner och vårdnadshavare 
Skolsköterskorna upplever att samarbetet med vårdnadshavare och andra professioner är 
viktiga verktyg i arbetet med elever som har långvarig ogiltig frånvaro. Skolsköterskorna 
deltar på elevkonferens tillsammans med rektor, specialpedagog, studieyrkesvägledare och 
skolkurator. Under elevkonferens diskuteras elever som har långvarig ogiltig frånvaro samt 
att beslut om åtgärder tas.  
 
Skolsköterskorna har erfarenhet av att det finns en större chans att lyckas få tillbaka elever 
till skolan om ett bra samarbete med vårdnadshavare finns. Skolsköterskorna upplever att 
när vårdnadshavare, skolsköterska och annan skolpersonal strävar mot samma mål kommer 
elever snabbare tillbaka till skolan. I vissa fall fungerar inte samarbetet med 
vårdnadshavare och svårigheter ses då i att få tag i elever och vårdnadshavare.  
 
”I de fall man inte når eleven eller vårdnadshavare kallas de skriftligt till en elevkonferens 
på skolan för att försöka förstå vad som gör att eleven inte kommer till skolan och hur 
skolan kan hjälpa eleven och familjen” (Informant 9)  
 
Om frånvaron fortskrider och inget giltigt skäl finns till frånvaron lyfter mentor problemet 
till professioner i elevhälsan. Skolsköterskornas erfarenheter visar på att det vid 
elevkonferensen bestäms vilken profession som är bäst lämpad till att träffa och arbeta med 
elevers frånvaro, beroende på vilken tidigare relation som funnits samt vad frånvaro 
problematiken beror på. Vid elevkonferensen bestäms vilken eller vilka professioner som 
blir inkopplade i ärendet och de professioner som blir valda återkopplar till mentor vad 
som ska göras eller har gjorts. Genom samarbetet vid elevkonferensen får skolsköterskorna 
kännedom om elever som har långvarig ogiltig frånvaro. Skolsköterskorna får i uppdrag 
vid elevkonferensen att genomföra utredande- och kartläggande samtal med elever som har 
långvarig ogiltig frånvaro och eventuellt vårdnadshavare.  
 
Skolsköterskorna upplever att elever med långvarig ogiltig frånvaro som uttrycker att de 
varit sjuka länge och mår allmänt dåligt skickas till skolsköterskorna för ett samtal av 
undervisande lärare.  
 
”Vi vet att framgångsfaktorer är en god relation mellan elev och lärare, en lärare som 
bryr sig om och följer upp, tidiga insatser är viktigt och kan vara avgörande” (Informant 
12)  
 
Skolsköterskorna utför ett bedömningssamtal för att ta reda på vad som orsakar eventuellt 
sjukdom och frånvaro. Efter samtalet gör skolsköterskorna en bedömning om elever 
behöver träffa en skolläkare och därefter skriver skolläkaren eventuellt en remiss till 
vårdcentral eller barn och ungdomspsykiatrin om det bedöms vara aktuellt. 
Skolsköterskorna söker ibland upp elever inför bedömningssamtalet och även 
vårdnadshavare, för att få en bild av hur situationen upplevs. Utifrån vad elever berättar för 
skolsköterskorna vidtas det åtgärder därifrån. Efter bedömningssamtalet meddelar 
skolsköterskorna vad de har kommit överens om till elevers mentor om samtycke från 
elever finns. Skolsköterskorna har sedan tillsammans med mentor koll på elevers närvaro 
samt utvärderar om närvaron blivit bättre efter att åtgärder blivit insatta.  
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”Samtalet är viktigt för att skapa en trygg och tillåtande miljö. Samtalet inleds utifrån vad 
eleven själv berättar om situationen och jag brukar fråga hur eleven har det. Jag frågar 
vad eleven ser som hinder för att komma till skolan och vad eleven ser att skolan kan göra 
för att undanröja hindren” (Informant 1) 
 
Skolsköterskorna har erfarenheter av samverkan med andra aktörer utanför skolan, så som 
vårdcentral, samtals mottagning, barn- och ungdomspsykiatrin samt socialtjänsten, är 
betydelsefullt men inte fungerar så som de önskar. De kopplas sällan in i arbetet med 
elever som har långvarig ogiltig frånvaro vilket skolsköterskorna önskar.   
 
Skolsköterskorna har även erfarenhet av att samarbetet vid elevkonferenserna fungerar 
mycket dåligt. Skolsköterskorna blir inte inkopplade i arbetet med elever som har 
långvarig ogiltig frånvaro, utan det är endast rektor och studieyrkesvägledare som arbetar 
med dessa elever i form av att reducera kurser och se vad som är möjligt för elever, så de 
eventuellt kan läsa ett fjärde år eller gå på Komvux. I vissa fall får skolsköterskorna ett 
mejl från rektorn som vill att skolsköterskorna ska träffa elever för att utreda vad frånvaron 
beror på, men ingen uppföljning efter samtalet görs tillsammans med övriga professioner 
inom elevhälsan eller vid elevkonferens med rektor närvarande.   

Betydelsen av rutiner för att främja elevers närvaro 
Skolsköterskornas erfarenheter visar på att det i flertalet gymnasieskolor finns rutiner kring 
elevers frånvaro och att det är viktigt att rutinerna fungerar och följs för att främja elevers 
närvaro i gymnasieskolan. Tillsammans arbetar skolsköterskorna och andra professioner i 
elevhälsan med att aktivt skapa nya framgångsrika rutiner för frånvaro, trots att rutiner 
finns.  
 
Skolsköterskorna upplever att rutiner för frånvarorapportering ser olika ut i olika 
gymnasieskolor. Frånvarorapportering sker dagligen, veckovis eller var tredje vecka till en 
gång per termin. På en gymnasieskola beskriver en skolsköterska att skolkuratorn gör 
uppföljning av alla elevers frånvaro under höst- och sportlovet, för att säkerställa att inte 
några elever har hög ouppmärksammad frånvaro. Den vanligaste rutinen är att mentor är 
den första att uppmärksamma om elever har långvarig ogiltig frånvaro. Mentorer har 
ansvaret att följa upp frånvaron och prata med elever om orsaker till och konsekvenser vid 
frånvaro samt att kontakta vårdnadshavare. Om inte dessa samtal med elever har någon 
effekt på frånvaron skickas ärendet till professioner i elevhälsan för vidare utredning. Vid 
elevkonferens diskuteras ärendet där rektor har huvudansvaret.  Vid långvarig ogiltig 
frånvaro kan elever få sitt studiebidrag från CSN indraget. Skolsköterskorna upplever att 
det ibland kan ha en positiv effekt på närvaron för vissa elever.  
 
”Att dra CSN kan ibland vara ett effektivt sätt att få eleven att öka närvaron” (Informant 
5)  
 
Skolsköterskorna har även erfarenhet av en rutin som benämns frånvarotrappa som de går 
efter när det gäller att uppmärksamma långvarig ogiltig frånvaro. Skolsköterskorna 
beskriver att en frånvarotrappa innebär att elevers mentor följer frånvaron med hjälp av 
veckovis frånvarorapportering, därefter har mentor samtal med elever och rapporterar 
frånvaron till vårdnadshavare. I nästa steg lämnas en anmälan till professioner i elevhälsan 
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om elevers långvariga ogiltiga frånvaro. Professioner i elevhälsan tar då över ärendet och 
på elevkonferensen påbörjas en utredning, där utredningsansvarig är rektorn. 
Skolsköterskorna upplever att om frånvarotrappan följs fungerar arbetet kring dessa elever 
mycket bra.  
 
”I vår rutin följer man olika åtgärdssteg som utgår från tidig upptäckt och insats samt 
inledande kartläggning av ansvarig lärare som snarast kontaktar elev och 
vårdnadshavare” (Informant 6) 
 
Skolsköterskorna har erfarenhet av att många gymnasieskolor har infört olika projekt för 
att arbeta med elever som har långvarig ogiltig frånvaro. Coacher har anställts på skolorna 
för att arbeta med detta projekt som namnges olika, ”plugga klart” eller ”jag är med”. 
Coacherna är oftast anställda under ett till två år. Skolsköterskorna upplever projektet som 
mycket värdefullt för elever som har långvarig ogiltig frånvaro.  
 
”På skolan finns en plugga klart coach anställd sedan i höstas som jobbar aktivt med 
elever som har långvarig ogiltig frånvaro. Coachen blir inkopplad vid alarmerande 
frånvaro” (Informant 7) 
 
Skolsköterskorna har erfarenhet av att coachen tar det första samtalet med elever som har 
långvarig ogiltig frånvaro, för att se bakomliggande orsaker och beroende på orsakerna 
skickas elever vidare till skolsköterskorna eller skolkuratorerna. Skolsköterskorna upplever 
det positivt att skolan anställt en person utifrån som arbetar specifikt med elever som har 
långvarig ogiltig frånvaro. Coachen inriktar sig till vissa gymnasieprogram då skolorna har 
många elever i olika program. Coachen vistas ofta ute i korridorerna under rasterna, är med 
under lektioner och på så sätt bygger upp kontakter och relationer med elever. I vissa fall 
kan coachen åka och hämta elever hemma och i vissa fall räcker det med att ringa till 
elever för att få dem till skolan.  
 
Skolsköterskorna upplever att ett nära samarbete med coachen är värdefullt. De träffas en 
gång i veckan och tittar på hur frånvaron ser ut för elever på gymnasiet. Skolsköterskorna 
och coachen samarbetar även kring planering inför olika aktiviteter för elever. Arbetet och 
projektet går ut på att öka närvaro och minska frånvaro och studieavbrott på gymnasiet. 

Resultatsammanfattning 
Skolsköterskornas erfarenheter visar på att det är viktigt att bygga upp en förtroendefull 
relation till elever för att kunna se, höra och förstå orsaker till frånvaro. Skolsköterskorna 
skapar relationer och förtroende med elever i samband med hälsosamtalen och 
bedömningssamtalen men de upplever att det kan ta flera besök innan elever öppnar sig 
och orsaker till frånvaron kommer fram. 
 
Skolsköterskorna upplever hälsosamtalen som en ingångsport för en god kontakt och att 
lära känna elever. I hälsosamtalet försöker skolsköterskorna fånga upp elever som har risk 
att hamna i långvarig ogiltig frånvaro men även de elever som redan har långvarig ogiltig 
frånvaro. Skolsköterskorna är språkrör för elever, som en mellanhand med övrig 
skolpersonal, vårdnadshavare eller andra aktörer utanför gymnasieskolan. Betydelsen i att 
både se och höra elever, ta till vara på elevsamtalen och den information elever förmedlar 
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på ett respektfullt och varsamt sätt, gör att skolsköterskorna kan visa att de finns till hands 
för att hjälpa elever att komma tillbaka till gymnasieskolan.  
 
Skolsköterskorna får genom elevkonferens information om elever som har långvarig 
ogiltig frånvaro och där kan skolsköterskorna få i uppdrag att kartlägga orsaker till elevers 
långvariga ogiltiga frånvaro. Skolsköterskorna samarbetar med olika professioner i 
elevhälsan för att utreda och kartlägga elevers frånvaro och för att hitta metoder som ska 
hjälpa elever tillbaka till gymnasieskolan. Skolsköterskorna upplevde projektet med coach 
samt samarbete med den som mycket positivt. Skolsköterskorna redovisade att rutiner för 
frånvarorapportering kunde se olika ut i olika skolor vid långvarig ogiltig frånvaro.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka skolsköterskornas erfarenheter av att arbeta med 
gymnasieelever som har långvarig ogiltig frånvaro. Till studien valdes en kvalitativ design 
som beskriver och studerar personens egna levda erfarenhet (Henricsson & Billhult, 2012) 
och en kvalitativ innebördsanalys i enlighet med Dahlberg (2014). Författarna ville med 
studien förstå skolsköterskornas erfarenheter, därför ansågs innebördsanalys som lämpligt 
då skolsköterskornas erfarenhet av fenomenet skulle analyseras.  
 
Verksamhetschefer för elevhälsan på gymnasieskolor, i mellersta och norra Sverige, 
tillfrågades via mejl om ett godkännande om att få skicka förfrågan till skolsköterskor om 
deltagande i studien. Flera verksamhetschefer svarade inte på mejlet och det skickades ett 
påminnelsemejl till alla verksamhetschefer. När svaren uteblev, blev vissa uppringda. En 
del av verksamhetscheferna tyckte inte att deras skolsköterskor hade tid och en del 
verksamhetschefer svarade varken på det utskickade mejlet eller telefonsamtalet. Fördelar 
upplevdes med telefonsamtal till verksamhetscheferna, då de under samtalet kunde ställa 
frågor om studien och därefter godkände verksamhetscheferna att förfrågan fick skickas till 
skolsköterskorna.  Första omgången av förfrågan till verksamhetschefer skickades till 10 
olika kommuner och eftersom svaren dröjde utökades det med 5 kommuner och 
verksamhetschefer.  Personliga besök hos verksamhetschefer kan vara en fördel jämfört 
med att skicka mejl då en bra kontakt kan knytas. För att få reda på den intervjuades 
åsikter, känslor och erfarenheter är en personlig intervju att föredra då den intervjuade kan 
ge mer utvecklande svar. I jämförelse med en enkät undersökning som kan enbart ge 
enstaka svar (Denscombe, 2009). I denna studie var det svårt att få till personliga intervjuer 
på grund av geografiska problem då det var långt att åka mellan olika kommuner. 
 
När författarna fick godkännande från verksamhetscheferna skickades en förfrågan via 
mejl om deltagande i studien till skolsköterskorna. Fördelen med denna metod är att många 
skolsköterskor kan nås på kort tid med information och intervjufrågor inom ett stort 
geografisk område. Styrkan med mejlintervjuer är att den ger deltagarna tid att reflektera 
och svara på intervjufrågorna, vilket ger en anpassningsbarhet i studien (Skärsäter & Ali, 
2012). Svagheten med metoden är att det var få skolsköterskor som svarade på förfrågan 
om deltagande till studien via mejl trots påminnelse. Då få skolsköterskor mejlade tillbaka 
att de ville vara med i studien ringde författarna upp skolsköterskorna för att få ett 
godkännande. Fördelen med telefonkontakt är att man får en personlig kontakt och att 
eventuella frågor om studien kan besvaras direkt av författarna. Personlig kontakt via 
exempelvis telefon är smidigt och ger en möjlighet till en varierad bild där till exempel 
tonfall kan beaktas (Bell, 2006). Då många tillfrågade verksamhetschefer och 
skolsköterskor valde att inte vara med i studien är en reflektion att mejlintervjuer är att 
föredra då många deltagare kan nås på kort tid. De skolsköterskor och verksamhetschefer 
som valde att inte delta i studien ansåg att tillräckligt med tid inte fanns. De skolsköterskor 
som valde att delta i studien ansåg att mejlintervju var positivt då de själva kunde 
bestämma när de ville svara på frågorna inom tidsbegränsningen. Skärsäter och Ali (2012) 
anser att det är en fördel att använda sig av mejlintervjuer då deltagaren kan genomföra 
intervjun inom en viss tidsperiod och på så sätt få ut mer reflekterande svar då deltagaren 
får möjlighet och tid att reflektera kring frågeställningarna.   
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Studien omfattade sexton skolsköterskor som svarade på de tre öppna intervjufrågorna via 
ett mejl. Fördelen med studiens metodval är att fenomenet och studiens syfte styr hur 
många personer som ska intervjuas. Vid innebördsanalys räcker det med en mindre 
datamängd för att se olika mönster av innebörden (Dahlberg, 2014). Kvale och Brinkmann 
(2014) menar att det är passande med 5 till 25 stycken intervjuer. Nackdelen med en 
mejlintervju är att det kan behövas skickas följdfrågor. En telefonintervju hade kunnat ge 
alla svaren på en gång.  Det skickades följdfrågor via mejl till tio av deltagarna i denna 
studie för att få utförligare och mer beskrivande svar. Med följdfrågorna ville författarna ha 
mer utförligare beskrivning av erfarenheterna. Skarsäter och Ali (2012) poängterar att 
genom följdfrågor kan författarna fördjupa intervjun och få mer information om specifika 
frågeställningar, detta sågs som en styrka i studien för att kunna fördjupa svaren 
ytterligare. 
 
Skolsköterskorna i denna studie bestod av kvinnor i åldrarna 40-63 år, inga män svarade på 
studien trots att två var tillfrågade. Mångfalden hade kunnat ge styrka i studien. Att se både 
män och kvinnors erfarenheter av fenomenet hade kunnat ge rikare innehåll till resultatet.  
Deltagarna hade varit verksamma som skolsköterskor inom skolan i minst två år och hade 
en vidareutbildning som distriktsköterska eller barnsjuksköterska. Fördelen med att 
skolsköterskorna hade erfarenhet och vidareutbildning ger innehållsrikt datamaterial om 
fenomenet, trots ett lågt antal av deltagare. Persson och Sundin (2012) beskriver att urvalet 
av deltagare bör baseras på deras erfarenheter av fenomenet som skall studeras. 
 
Författarna läste genom svaren från mejlintervjuerna flera gånger.  Det fanns insikt om och 
det reflekterades över egna erfarenheter och förförståelse för att öppet kunna överblicka 
materialet utan att styra resultatet. Båda författarna arbetar inom gymnasieskolan och har 
haft kontakt med elever som har långvarig ogiltig frånvaro. Egna erfarenheter och insikt 
om svårigheter fanns hos författarna. Förförståelsen kan upplevas som ett hinder om det 
inte finns insikt att det kan leda till att resultatet styrs. Dahlberg (2014) menar att tidigare 
erfarenheter är en värdefull kunskap, men det kan även vara ett hinder för att se och förstå 
ny kunskap. Om författarna är medvetna och funderar över sina egna livsvärden och sin 
egen förförståelse behöver detta inte vara ett hinder i studien utan tvärtom skapa bättre 
förutsättningar att tolka materialet. Datamaterialet lästes först igenom enskilt av författarna 
och sedan diskuterades datamaterialet gemensamt via telefon flera gånger, vilket medförde 
att olika innebördsteman växte fram. Innebördsteman som växte fram under diskussionerna 
var hälsosamtalet möjliggör att lära känna elever, att skapa en trygg relation till elever, 
samarbete med andra professioner och vårdnadshavare samt betydelsen av rutiner för att 
främja elevers närvaro. De olika innebördsdelarna bearbetas och prövas först, därefter 
kommer det under analysprocessen fram ett nytt mönster som bildar innebördsteman 
(Dahlberg, 2014). 
 
Författarna har tillsammans strävat efter att tydligt beskriva forskningsprocessens 
tillvägagångssätt utifrån sin egen förförståelse för fenomenet som ska studerats. Enligt 
Skarsäter och Ali (2012) handlar trovärdigheten på hur författarnas förförståelse har satt 
sin prägel på analysen. Den inkluderar tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap samt 
förutfattade meningar. Författarna har tillsammans analyserat resultatet flertalet gånger. 
Tillförlitligheten förstärks om författarna kan diskutera och reflektera de olika tolkningarna 
tillsammans (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Citat användes i resultatdelen för att 
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belysa vårt studieresultat. Med citat i resultatet styrks också tillförlitligheten i enlighet med 
Kvale och Brinkman (2014).  
 
Resultatet baserades på deltagarnas egen livsvärld och erfarenheter, som kom fram via 
deras svar i mejlintervjun. Livsvärldsteorin visar personens eget sätt att förstå och förhålla 
sig till sin egen existentiella samhörighet (Dahlberg, 2014), en persons egna levda 
erfarenheter av ämnet som ska studeras, där det inte finns någon absolut sanning eller fel i 
fenomenen. (Henricson & Billhult, 2012). 

Resultatdiskussion 
I resultatet av denna studie framkommer det att skolsköterskorna anser att hälsosamtalet är 
en bra ingångsport för en god kontakt och för att lära känna elever som har långvarig 
ogiltig frånvaro, för att få syn på orsakerna till problem och få en inblick i elevers vardag 
och därmed få en större förståelse. Skolsköterskorna möter elever i hälsosamtalet där 
skolsköterskorna bidrar till att motivera elever att ta ansvar för sin hälsa. Om elever känner 
förtroende till skolsköterskorna har de lättare att öppna sig och prata om sina 
underliggande behov. Borup (1998) menar att kommunikation med elever inte är enkelt 
eftersom partnerna i samtalet skiljer sig i ålder och ställning. Detta innebär att 
skolsköterskorna bör använda stor skicklighet för att nå fram till elever. I samtalet ses 
elever som en egen individ och en aktiv deltagare i sin egen situation. Utifrån Pirskanen, 
Laukkanen och Pietill (2007) bygger ett fungerande hälsosamtal på en kommunikativ 
atmosfär med reflekterande öppenhet för olikheter, äkthet som genuint intresse för 
motparter och en stödjande miljö. Samtalet ska ske där samtalsmiljön är tilltalande och där 
skolsköterskorna har gott om tid för elever utan någon stress. En reflektion är att 
skolsköterskorna behöver inse vikten av att reflektera över och ha kunskap om hur elever 
ska nås på bästa sätt vid hälsosamtalet för att förstå elevers livsvärld.   
 
I denna studies resultat framkommer det även att hälsosamtalet är ett bra verktyg för att 
fånga upp elever med eventuella problem och behov. Och för att se elevers erfarenheter av 
skolans krav och hur detta påverkar trivseln och hälsa. Detta styrks av Drake, Stewart, 
Muggeo och Ginsburh (2015) som framhäver att skolsköterskorna ofta är de som först får 
veta om elevers bekymmer, vilket kräver att skolsköterskorna kan identifiera problemet 
och ingripa med olika åtgärder. Enligt Borup (1998) måste skolsköterskorna lägga upp 
samtalet i elevers nivå och se ur barn perspektivet. På så sätt kan skolsköterskorna få 
förståelse för hur elever upplever sina problem och behov. Många gånger ses 
problemlösningar ur en vuxens perspektiv och det riskerar att försvåra för elever att göra 
förändringar. Elever bör ses i sitt sociala sammanhang och försöka förstå att om det behövs 
en förändring bör de själva vara med på förändringen och kunna påverka. Borup och 
Holstein (2004) beskriver i sin studie att det är viktigt att elever har tillgång till 
skolsköterskorna när de känner ett behov av att prata om känslomässiga och fysiska besvär. 
Det finns ett ökat behov av skolsköterskorna i skolan, där skolsköterskorna spelar en viktig 
roll som en förtroendefull vuxen (a.a).  
 
Skolsköterskorna i denna studie framhåller att det är viktigt att bygga en god relation till 
elever med långvarig ogiltig frånvaro i det första mötet och att inte svika elever när de har 
det jobbigt i skolan. Reio, Marcus och Sanders-Reio (2009) menar att när elever upplever 
engagemang, delaktighet och tro stärks de positiva relationerna med andra människor i 
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skolan. Elever är mer benägna att vara i skolan och avsluta sina studier om de upplever 
positiva relationer mellan andra elever, lärare och annan skolpersonal. Om ens tillvaro och 
verklighet är begriplig, hanterbar och meningsfull, som KASAM, en känsla av 
sammanhang, leder det till en god hälsa och självkänsla. Antonovsky (2005) menar att 
människor med god självkänsla kan se möjligheter och kan se efter lösningar problem. En 
reflektion över detta är att skolsköterskorna bör agera ömsesidigt med elever och i och med 
detta påverkar elever och skolsköterskorna varandras handlingar och relation. I samtalet 
med elever berörs skolsköterskorna av sitt barnperspektiv, professionalitet och bör 
reflektera över sina egna handlingar och hur dessa inverkar relationen med elever. 
Skolsköterskorna kan påverka elevers delaktighet under samtalet genom att begränsa eller 
ge utrymme för deras eget perspektiv och därigenom få en positiv relation. Då samtalet 
med elever präglas av öppenhet kan skolsköterskorna lära känna elever. Öppna frågor till 
elever ökar möjligheten till att bli inbjuden i elevers livsvärld (Dahlberg, Segersten, 
Nyström Suserud & Fagerberg, 2003).  
 
I denna studies resultat framkommer det hur skolsköterskorna analyserar elevers situation 
tillsammans med skolledningen och övrig personal som ingår i elevhälsan och vidare ger 
handledning till pedagoger gällande vilket stöd skolan kan ge elever. Samarbetet mellan 
skolsköterskorna och pedagoger är mycket viktig när de kommer överens om hur och vilka 
stödinsatser elever ska få och när en uppföljning ska göras. Det stärks av Pirskanen, 
Laukkanen och Pietill (2007) som visar på betydelsen av att de professionella parterna är 
intresserade att stödja elever och varandra för ett bra samarbete. Schmitts och Görres 
(2012) menar att skolsköterskorna är en god kontakt och medlare mellan elever, deras 
familjer, skolledning och hälsovård utanför skolan. Skolsköterskorna samarbetar med 
pedagoger för olika interventioner för att främja hälsa och stärka välbefinnande i elevers 
skolmiljö. 
 
Skolsköterskorna i denna studie erfar att det är viktigt att skapa förtroende, bygga en god 
och stabil relation till elever och att ha en bra dialog, för att se vilka behov och vilket stöd 
elever med långvarig ogiltig frånvaro är i behov av. Borup (2002) tar upp vikten av att se 
elever som en egen person med möjlighet att påverka sin egen situation. Tid och tajming är 
en viktig framgångsfaktor vid kommunikation. Miljön runt elever bör vara stödjande där 
det finns utrymme för dem att styra samtalet och det är av stor vikt att skolsköterskorna 
lyssnar med äkthet för att fånga upp olika nyanser i elevers berättelser. Borup (2002) 
beskriver även att när det inte finns en öppen, trygg och förtroendefull kommunikation 
väljer elever att inte berätta om de underliggande problem och behov som de har till 
skolsköterskorna. Pirskanen, Laukkanen och Pietill (2007) beskriver att om 
skolsköterskorna ska kunna skapa en god kontakt och relation med elever bör 
skolsköterskorna vara optimistiska och ha en reflekterande öppenhet för elever. 
Skolsköterskorna visar empati och respekt, utan att moralisera, för att få elever att våga 
öppna sig och berätta om sina behov. Skolsköterskornas hälsofrämjande omvårdnad ska 
vara inriktad på att stärka elevers hälsa och öka deras möjligheter till välbefinnande. När 
stöd och information förmår möta elevers livsvärld uppstår delaktighet, vilket är en 
förutsättning för att omvårdnad och stöd ska kunna tas emot av elever (Dahlberg & 
Segersten, 2010).  
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Resultatet i denna studie visar på att elever med långvarig ogiltig frånvaro besöker 
skolsköterskorna flera gånger innan de vågar öppna upp sig. Besöken gör att 
skolsköterskorna och elever kan bygga en god relation. I enlighet med Borup (2002) är en 
del elever tydliga med sina problem, behov och kräver hjälp, medan andra elever ger tysta 
och vaga signaler om sina behov. Då krävs det av skolsköterskorna att de är känsliga och 
närvarande vid samtalet, bry sig om och visar att elever kan lita på skolsköterskorna. 
Golsäter, Enskär och Harder (2014) menar att skolsköterskorna bör vara mottagliga, visa 
intresse och kunna hjälpa elever att sätta ord på sina tankar. Genom att se elever och lyssna 
till vad de säger, kan skolsköterskorna uppmärksamma elevers önskemål och behov. 
Skolsköterskorna kan uppmuntra elever till att öppna upp sig med sitt kroppsspråk och 
genom verbala bekräftelser. Elever bör få utrymme att berätta om sina upplevelser och 
genom att skolsköterskorna ställer öppna frågor kan elever styra samtalet. Borup (2002) 
menar att det kan ta flera besök hos skolsköterskorna innan elever vågar öppna sig och en 
förtroendefull relation uppstår mellan dem. Vid komplexa situationer är det viktigt för 
skolsköterskorna att träffa elever flera gånger (Pirskanen, Laukkanen & Pietill, 2007).   
 
Skolsköterskorna i denna studie upplever det viktigt att vara synlig i skolan, vistas ute i 
korridorerna, umgås med elever och medverka vid t.ex. friluftsdagar, detta för att lära 
känna elever bättre. Detta styrks av Borup (2002) som beskriver i sin studie vikten av att 
skolsköterskorna är synliga i skolan, i klassrummet under lektioner och i korridorerna, för 
att kunna bygga kommunikativa relationer med elever. Synligheten ger ett förtroende till 
skolsköterskorna av både pedagoger och elever och inger trygghet. Moberg, Lagerström 
och Dellve (2009) menar att ett positivt arbetsklimat har en viktig inverkan på skolan och 
skolsköterskornas arbete. Vissa skolor har lågt prioriterat elevhälsa vilket har en negativ 
inverkan på kvaliteten på hälsoarbetet inom skolan och med elever. Idag är det primära 
syftet att främja elevers hälsa och det betonas på att tillgången till en välfungerande 
elevhälsa är av stor betydelse för elever. Vikten ligger på att skolsköterskorna ska finnas 
tillgänglig och få tillräckligt med arbetstid på skolan för att kunna främja hälsa hos elever.  
 
Skolsköterskorna i denna studie framhåller att samarbete med vårdnadshavare och andra 
professioner är ett viktigt verktyg i det hälsofrämjande arbetet med elever som har 
långvarig ogiltig frånvaro. Viktigt är att alla som arbetar med elever som har långvarig 
frånvaro strävar mot samma mål. Detta stämmer väl överens med Reuterswärd och 
Lagerström (2010) studie där de visar på att ett välfungerande samarbete med elev, 
vårdnadshavare, skola, elevhälsa och andra professioner är viktigt för att underlätta 
skolsköterskors hälsofrämjande arbete. Tillsammans arbetar de med individuella och 
generella riskfaktorer för att tidigt upptäcka elevers grundläggande problem. Kearney och 
Bensaheb (2006) beskriver att det är viktigt att upprätta en skriftlig plan för elever som har 
långvarig ogiltig frånvaro, en planering för elevers skolarbete och hur elever ska komma 
till skolan för att minska frånvaro. I denna studies resultat beskriver skolsköterskorna hur 
elevers mentor har huvudansvaret på att kontrollera frånvaron regelbundet och följa upp 
med elever vad frånvaron beror på. Ibland kopplas vårdnadshavare in. I enlighet med FN:s 
barnkonvention har vårdnadshavare huvudansvaret för sitt barn fram till 18 års ålder när 
det gäller uppfostran och utveckling (Unicef, 2016) och är elever under 18 år kopplar 
skolan in vårdnadshavare.  
 
Denna studies resultat visar på att skolsköterskorna får i uppdrag vid elevkonferens att 
genomföra utredande och kartläggande samtal med elever som har långvarig ogiltig 
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frånvaro. Skolsköterskorna söker då upp elever för samtal för att få en bild av hur 
situationen upplevs. Strävan hos skolsköterskorna att få elever delaktiga i sin livssituation 
är viktigt. Skolsköterskorna måste då kunna förstå elevers livsvärld. Livsvärlden beskrivs 
som den värld individen upplever sig befinna sig i (Dahlberg & Segersten, 2010). Utifrån 
vad elever berättar för skolsköterskorna vidtar de åtgärder därifrån. Enligt Kearney och 
Bensaheb (2006) är det viktigt att inte bara skolsköterskorna är involverad i arbetet med 
elever som har långvarig ogiltig frånvaro. De poängterar vikten av att arbeta i ett team, att 
involvera vårdnadshavare, studieyrkesvägledare, skolpsykolog, rektor samt specialpedagog 
(a.a).  
 
Skolsköterskorna i denna studie undersöker vid bedömningssamtalet om det finns 
medicinsk eller annan orsak till den långvariga ogiltiga frånvaron i bedömningssamtalet 
som de har med elever. Därefter gör skolsköterskorna en bedömning om elever behöver 
träffa skolläkare och därefter vidare få en remiss till vårdcentral alternativt barn och 
ungdomspsykiatrin. Kearney och Bensaheb (2006) poängterar att remiss till psykolog, 
utanför skolan rekommenderas för hjälp med kognitiv beteende behandling. Oftast behöver 
elever hjälp med kognitiv beteende behandling, då de omfattande problemen oftast är 
depression och trassliga familjeförhållanden som är det bakomliggande problemet till 
långvarig ogiltig frånvaro. Framgångsrik behandling hos dessa elever ses då psykologen 
och skolsköterskorna har ett nära samarbete. 
 
I denna studies resultat framkommer det även att ibland fungerar elevkonferensen och 
samarbetet i elevhälsan dåligt. Då förekommer inte ett aktivt arbete med att arbeta med 
elever som har långvarig ogiltig frånvaro och att främja hälsa. Kearney och Bates (2005) 
förespråkar problemlösning, kompetensutveckling och lagarbete i arbetet med elever som 
har långvarig ogiltig frånvaro. Att fokusera på att ta bort problem och hinder 
rekommenderas och att upprätthålla ett lagarbete under hela behandlingsprocessen med 
elever som har långvarig ogiltig frånvaro. Detta är avgörande för att lyckas få tillbaka 
elever till skolan och att en behandlingsplan finns och att en person i skolan är ansvarig för 
att svara på frågor, klarlägganden och problemlösningar som rör elever (a.a).  
 
I denna studie beskriver skolsköterskorna att det i gymnasieskolan finns rutiner kring 
elevers frånvaro och att det är viktigt att rutinerna fungerar och följs. Frånvarorapportering 
tillämpas på olika sätt i de olika gymnasieskolorna och oftast så är det mentor som har 
ansvaret att följa upp frånvaron. Enligt Reid (2012) är det viktigt med ett fungerande 
frånvarorapporteringssystem för att tidigt upptäcka elever som har långvarig ogiltig 
frånvaro. I denna studie beskriver skolsköterskorna hur mentorerna får möjlighet att 
upptäcka mönster i frånvaron samt få en helhetssyn över elevers skolsituation, eftersom de 
är ansvariga för frånvarorapporteringen. Kearney och Bates (2005) förespråkar att en 
daglig granskning bör göras av närvaron hos elever med långvarig ogiltig frånvaro samt 
prata med pedagoger och vårdnadshavare, för att hålla en öppen dialog om vad som är 
orsaken till frånvaro. Reid (2012) betonar även vikten av att kunna se ett mönster i 
frånvaron hos elever och för att upptäcka om det finns brister i skolans organisation. 
Morberg, Dellve, Karlsson och Lagerström (2006) belyser sin studie om brister i 
organisationen utifrån skolsköterskornas perspektiv, då man skär ner på skolsköterskornas 
tid, svårigheter för skolsköterskorna att ta plats och att deras arbete inte tas på allvar, 
samtidigt som det krävs en tillgänglighet av skolsköterskorna i skolan.  
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I denna studies resultat beskriver skolsköterskorna att olika åtgärdssteg används på 
gymnasiet för att hjälpa elever med långvarig ogiltig frånvaro. Reid (2012) menar att vissa 
åtgärder och insatser måste göras för att bekämpa och minska långvarig ogiltig frånvaro 
hos elever. Han poängterar vikten av att se till att alla elever kan nå framgång i skolan 
genom att tidigt få hjälp med sin inlärning. Det är viktigt att elever kunskapsmässigt 
kommer i kapp så snabbt som möjligt med hjälp av insatser från assistent eller mentor. 
Därefter bör elever i riskzon övervakas och enskilda stödplaner införas för att snabbt kunna 
höja elevers självkänsla. För att underlätta dessa insatser anser Reid (2012) att skolor borde 
samarbeta i denna fråga. Även samverkan mellan hälso- och sjukvården samt socialtjänsten 
borde bli bättre. Ju tidigare elever med långvarig ogiltig frånvaro upptäcks desto större 
chans är det att lyckas få tillbaka elever till skolan. 
 
Även Kearney och Graczyk (2014) och Kearney och Bates (2005) påpekar att det är viktigt 
med individuellt stöd i form av anpassningar i schema och undervisningen samt extra stöd 
för att motverka långvarig ogiltig frånvaro hos elever. Denna studies resultat visar också på 
att införande av olika projekt med coach som arbetar med elever som har långvarig ogiltig 
frånvaro är uppskattat. Reid (2012) påpekar vikten av att få in en person i skolan som 
jobbar med dessa elever. Även om det är en kostnadsfråga anser Reid (2012) att på lång 
sikt kommer en vinst med arbetet ses.  

Konklusion  
Studien belyser att det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet med elever som har långvarig 
ogiltig frånvaro är en återkommande arbetsuppgift för skolsköterskorna på gymnasiet. 
Hälsosamtalet ses som en möjlighet för skolsköterskorna att skapa en trygg och 
förtroendefull relation till elever. Skolsköterskornas erfarenheter visar på att det är viktigt 
att bygga en förtroendefull relation till elever för att kunna kartlägga faktorer till frånvaron 
samt för att bli inbjuden i elevers livsvärld. Skolsköterskorna har en betydelsefull roll i 
elevhälsan och rutiner samt samarbete med andra är viktigt i arbetet med elever som har 
långvarig ogiltig frånvaro.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
Resultatet i denna studie kan användas av skolsköterskor som arbetar på gymnasieskolor 
där arbetet med elevers långvariga ogiltiga frånvaro brister.  Gymnasieskolor som saknar 
rutiner för långvarig ogiltig frånvaro och där samarbetet mellan professioner brister, kan 
med hjälp av denna studie förbättra arbetet kring dessa elever. Fortsatta studier utifrån 
gymnasieelevers upplevelser av skolsköterskornas arbete vid långvarig ogiltig frånvaro 
vore av intresse.  
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BILAGA 1.  
 
Information om genomförande av studie kring 
skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med elever som 
har långvarig ogiltig frånvaro.  
 
Vi är två studenter som studerar Skolsköterskeprogrammet vid högskolan i Skövde, som 
ska skriva examenarbete. Vi är intresserade att undersöka skolsköterskors arbete med 
elever med långvarig ogiltig frånvaro. 
 
Ungdomar med långvarig ogiltig frånvaro är idag ett högaktuellt område. Syftet med 
studien är att undersöka skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med elever som har 
långvarig ogiltig frånvaro. För att få veta mer om hur skolsköterskor arbetar med elever 
som har långvarig ogiltig frånvaro behövs forskning inom området.  
 
Ni tillfrågas härmed om godkännande av att skolsköterskorna i din verksamhet tillfrågas 
om deltagande i en studie i ämnet. Studien kommer att genomföras via mailintervjuer med 
skolsköterskor som är verksamma på gymnasiet.  
 
Det är enbart vi och vår handledare som kommer ha tillgång till grundmaterialet från 
mailintervjuerna. Mailintervju kommer ske med öppna frågor och vi beräknar att det tar ca 
30 minuter att besvara dem.   
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför. 
Vi garanterar strikt konfidentialitet. Svaren kommer att behandlas så att inte obehöriga kan 
ta del av dem. Skolsköterskorna kommer innan intervjutillfället att få lämna ett skriftligt 
samtycke till deras medverkan.  
 
Resultatet kan användas och komma till nytta för våra kurskamrater på 
skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma skolsköterskor. Om ni är intresserad 
kommer vi gärna och delger dig resultatet av studien. Tacksamma för ett snabbt svar. 
Önskar Ni ytterligare information kontakta oss: 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Stina Vikman a15stivi@student.his.se   
Anne Östman b15annos@student.his.se   
 
Högskolan Skövde 
 
Handledare för studien är Margaretha Larsson, universitetslektor i omvårdnad, 
Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde 
margaretha.larsson@his.se 
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BILAGA 2.  
 
Information om deltagande i en studie kring skolsköterskors 
erfarenheter av att arbeta med elever som har långvarig 
ogiltig frånvaro.  
 
Vi är två studenter som studerar Skolsköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde, som 
ska skriva en magisteruppsats. Studien kommer att genomföras under vårterminen 2017.  
 
Ungdomar med långvarig ogiltig frånvaro är idag ett högaktuellt område. Syftet med 
studien är att undersöka skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med elever som har 
långvarig ogiltig frånvaro. För att få veta mer om hur skolsköterskor arbetar med dessa 
elever behövs forskning inom området.  
 
Ni tillfrågas i detta brev om deltagande i denna studie. Studien kommer att genomföras via 
mailintervjuer med skolsköterskor på gymnasiet. Din verksamhetschef har givit sitt 
godkännande till att Ni tillfrågas om deltagande i studien. Vi vill gärna mailintervjua Er 
om de erfarenheter Ni har inom området och skulle se det som värdefullt om Ni vill delta i 
vår studie. 
 
Det är enbart vi och vår handledare som kommer ha tillgång till intervjumaterialet. 
Mailintervju kommer att ske och vi beräknar att det tar ca 30 minuter att besvara den. 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och Ni kan när som helst avbryta ert deltagande utan 
att uppge varför.  
 
I uppsatsen kommer det inte anges i vilken kommun datainsamlingen är utförd och vi 
garanterar strikt konfidentialitet. Alla de uppgifter Ni lämnar kommer att behandlas med 
sekretess.  Med detta brev följer även ett svarsbrev för skriftligt samtycke som Ni skickar 
tillbaka via mail till oss.   
 
Resultatet av studien ska kunna användas och komma till nytta för våra kurskamrater på 
skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma skolsköterskor. Om ni är intresserad 
kommer vi gärna delge Er resultatet av studien. Tacksam för snabbt svar! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Stina Vikman a15stivi@student.his.se   
Anne Östman b15annos@student.his.se  
  
Skolsköterskestudenter på Högskolan I Skövde 
 
Handledare för studien är Margaretha Larsson, universitetslektor i omvårdnad, 
Institutionen för vård och natur vid Högskolan i Skövde 
margaretha.larsson@his.se 
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BILAGA 3.  
 
 
Skövde 12 Jan 2017 
 
 
Jag har härmed tagit del av informationen om att delta i en studie via mail för att undersöka 
skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med elever som har långvarig ogiltig frånvaro.  
 
Jag är införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag närsomhelst kan avbryta utan 
att ange orsak.  
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad via mail.  
 
Namn 
 
 
 
 
Ort, datum 
 
_________________________________________________________________________ 
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BILAGA 4.  
 
     Skövde 12 Jan 2017 
 
Till dig som deltar i vår studie 
 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
Ålder: 
 
Antal år i yrket som skolsköterska: 
 
Antal år i yrket som sjuksköterska: 
 
Utbildning/vidareutbildning? 
 
 
Forskningsfrågor: 
 
1. Beskriv hur du arbetar för att främja gymnasieelevernas närvaro på skolan. Beskriv så 
detaljerat som möjligt, om möjligt med exempel.  
 
 
2. Vilka riktlinjer eller annat stöd utgår du ifrån när det gäller det hälsofrämjande arbete 
med elever med långvarig ogiltig frånvaro. Beskriv så detaljerat som möjligt, om möjligt 
med exempel. Om ni har riktlinjer, skicka gärna med en kopia.  
 
 
3. Arbetar ni tvärprofessionellt i det hälsofrämjande arbetet med elever som har långvarig 
ogiltig frånvaro och i sådana fall hur? Beskriv så detaljerat som möjligt, om möjligt med 
exempel.  
 
 
Du kan svara via detta mail på frågorna. Vid behov önskar vi få återkomma med 
följdfrågor eller förtydligande. Ni är välkommen att kontakta oss via mail vid eventuella 
frågor.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Stina Vikman & Anne Östman  
 
a15stivi@student.his.se 
b15annos@student.his.se



 

 


