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Bakgrund: Barn nyttjar paracetamol på ett sätt som medför risker för barnets hälsa En del 

barn är inte medvetna om varför de har ont, utan självmedicinerar med 

paracetamolpreparat. 

Syfte: Att belysa skolsköterskors uppfattning om användande av substansen paracetamol 

bland elever i grundskola. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod med en fenemenografisk analys, 

genom e-post intervjuer med skolsköterskor i årskurs förskoleklass till 9. 

Resultat: Studiens resultat visar att skolsköterskor som arbetar i grundskola uppfattar att 

elever, främst i högstadieskola, självmedicinerar somatiska och psykosomatiska symtom 

med paracetamol. Det framkommer ur resultatet att skolsköterskorna uppfattar att elevers 

inställning speglar föräldrars inställning till paracetamol och detta påverkar användningen 

av paracetamol bland elever i grundskola. 

Konklusion: Skolsköterskor är en viktig källa till att lokalisera elever som mår dåligt och 

självmedicinerar med paracetamol. Genom exempelvis hälsofrämjande samtal kan 

skolsköterskor stödja de elever som självmedicinerar med paracetamol. Skolsköterskor har 

en stödjande roll i att försöka få elever att förstå och förändra sin livsstil för att främja 

hälsa.  
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___________________________________________________________________________ 

Background: Children are using paracetamol as such that it becomes too risky for the childs 

health. Some children are not aware why they're in pain and self-medicate with paracetamol. 

Objective: The purpose is to highlight the school nurse's perception of the use paracetamol 

among pupils in primary school. 

Method: E-mail interviews with school nurses in pre-school to year 9 was preformed using 

a qualitative method with a fenomenographic analysis. 

Results: The results of this study show that school nurses working in primary school 

perceive that pupils, mainly in high school, self-medicate somatic and psychosomatic 

symptoms with paracetamol. It appears that the school nurses perceive that pupils' attitude 

reflects parents' attitude towards paracetamol, and this affects the use of paracetamol among 

pupils in primary school. 

Conclusion: School nurses are an important source of locating students who feel bad and 

self-medicating with paracetamol. Through health promotion interview, school nurses can 

give support to these children. School nurses have a supporting role for the students to 

understand and to change their lifestyle to promote healthy life. 
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INLEDNING 

Barn nyttjar paracetamol på ett sätt som medför risker för barnet själv. En del barn är inte 

medvetna om varför de har ont, utan självmedicinerar med paracetamolpreparat.  

Paracetamol är en substans som finns i läkemedel och går att köpa utan recept på samtliga 

apotek i Sverige. Fram till 2015 kunde Paracetamol även inhandlas i mataffärer eller på 

bensinstationer. Efter en kraftig ökning av antalet förgiftningstillstånd, relaterat till så väl 

okunskap kring adekvata doser, som i självskadesyfte, upphörde försäljning i matbutiker och 

på bensinstationer och försäljning av paracetamol i tablettform förflyttades helt till apoteken. 

Genom denna studie ska skolsköterskors uppfattning av paracetamol-användning bland barn 

i grundskola belysas.  

BAKGRUND 

Substansen paracetamol 

Paracetamol är ett läkemedel som har en smärtlindrande och febernedsättande effekt (FASS, 

2016). Läkemedlet säljs receptfritt på apotek. Det är läkemedelsverket som bestämmer hur 

vida ett läkemedel ska vara receptfritt eller säljas på recept från en läkare, sjuksköterska 

m.fl., utifrån läkemedlets egenskaper och vad som ska behandlas (Läkemedelsverket, 

2016a). Ett receptfritt läkemedel lämpar sig för egenvård av lättare sjukdomstillstånd. Att ett 

läkemedel säljs utan recept betyder inte att det är helt riskfritt att inta det. Med exempelvis 

fel doser kan det leda till allvarliga förgiftningstillstånd eller biverkningar (a.a.). 

(Läkemedelsverket, 2016b). Paracetemol finns ensamt i läkemedel eller kombinerat med 

andra preparat. Paracetamol finns i flertalet olika administreringsformer, bland annat i form 

av tablett (FASS, 2016). Biverkningar av paracetamol är ovanliga, men förekommer bland 

annat i form av svullnad i ansiktet, nässelutslag och andningssvårigheter. Paracetamol är ett 

läkemedel som kan överdoseras och ger då skador på levern, som i värsta fall kan vara 

dödligt (FASS, 2016). 

Paracetamol är ett av de mest använda läkemedel vid symptom som halsont, feber och 

huvudvärk (Brune, Hinz & Otterness, 2009; Eccles, 2006; Wilcox, Cryer & 

Triadafilopoulos, 2005). Trots att det är ett väl beprövat och receptfritt läkemedel är det inte 

helt ofarligt. Från 2009 kunde paracetamol i tablettform inhandlas i matbutiker, 

bensinstationer m.fl. men denna reglering ändrades och från och med 1 november 2015 får 

Paracetamol i tablettform inte längre säljas utanför apoteket (Läkemedelsverket, 2015). 

Anledningen till försäljningsstoppet är den ökande trenden av förgiftningar i självskadande 

syfte, med hjälp av just substansen Paracetamol i tablettform. Giftinformationscentralen 

kunde 2006 rapportera om 529 samtal kopplade till paracetamolförgiftning, 2013 var siffran 

1161 samtal, varpå en studie genomfördes som visade på en ökning av 

paracetamolförgiftningar på 40%. Läkemedelsverket valde därför att dra tillbaka 

försäljningen utanför apoteken med anledning av att skydda folkhälsan (a.a). 
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Barns användning av paracetamol 

Barn är enligt svensk lag en person under 18 år (SFS 1949:381; Unicef, 1989). 

Omvårdnadsansvaret för ett barn regleras via Föräldrabalken (SFS 1949:381) och avser 

föräldrarnas ansvar att ta hand om sitt barn, ge trygghet och en god uppfostran. Barnets bästa 

ska alltid stå i främsta rummet och beslut rörande barnet ska tas med hänsyn till barnet ålder 

och mognad (a.a). 

I en studie av Dawood, Mohammed Ibrahim & Abdullah, (2015) gjord på barn i åldrarna 11 

och 12 år, kunde det ses att enbart 40% visste att de kunde använda paracetamol preparatet 

Panodil när de hade ont i huvudet. Av barnen i studien tror 74% att medicin var något de 

kunde använda när de var sjuka, samtidigt som 3% ansåg att medicin kunde intas för att 

känna sig hälsosam och 6% för att man känner sig ledsen.  

Många barn i skolåldern självmedicinerar och detta ökar med stigande ålder. 

Självmedicinering definieras som användning av läkemedel utan recept från läkare eller 

annan medicinsk övervakning (ALBashtawy, Batiha, Tawalbeh, Tubaishat & AlAzzam, 

2015). Tabletter i smärtlindrande syfte är vanligast att självmedicinera med (Cruz, Dourado, 

Bodevan, Andrade & Santos, 2014; ALBashtawy et al., 2015) och det är vanligast att barn 

självmedicinerar med paracetamol (Cruz et al., 2014; Westerlund, Brånstad & Westerlund, 

2008). Bland dessa barn finns ingen signifikant skillnad mellan ålder, kön, familjens inkomst 

eller tillgång till sjukvård menar Cruz et al. (2014), som i sin studie följt barn från 672 

familjer. Den vanligaste anledningen till självmedicinering är förkylning eller influensa 

(50%), men även feber, huvudvärk och diarré. Bland barn är det oftast modern i familjen 

som erbjuder paracetamol (a.a). 

Det kan tänkas att en del barn inte fullständigt förstår att ett dagligt intag av 

paracetamolpreparat i högre doser än rekommenderat med tiden kan leda till allvarliga 

leverskador (Holmström, Bastholm Rahmner, Bernsten, Röing & Björkman, 2014; 

Rajanayagam, Bishop, Lewindon & Evans, 2015; Wilson, Singh, Blumkin, Dallas & Klein, 

2010). Holmström et al. (2014) kunde det ses att en del elever var mycket noga med att följa 

doseringsinstruktionerna för paracetamol, medan andra menade att detta är ett välkänt 

preparat och då behövde doserna inte följas noga. En del barn trodde även att effekten av 

paracetamol avtog om det används ofta, medan andra barn tog det som insomningstablett. 

Dessutom framkom det även att en pojke använde det inför varje tävling då han ansåg sig 

prestera bättre med paracetamol i kroppen. Holmström et. al. (2014) menar även att unga 

kvinnor använder paracetamol i större utsträckning än unga män, främst i syfte att behandla 

menstruella smärtor. I en studie av Skarstein, Lagerløv, Gravdal Kvarme och Helseth (2016) 

kunde det ses att barn tenderar att självmedicinera psykosomatiska symptom såsom 

buksmärta och huvudvärk med paracetamol. Inte sällan fanns en trend i barnets familj av att 

vara positivt inställd till paracetamol. Det visade sig att ångest och depression kunde ha stor 

inverkan på hur individen mår fysiskt.  
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Elevhälsans medicinska uppdrag 

Skolsköterskor är tillsammans med skolläkare den medicinska delen av elevhälsan. 

Skolsköterskor arbetar enligt socialstyrelsens och skolverkets vägledning för elevhälsa 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Skollagen (SFS 2010:800) beskriver tydligt krav på 

tillgång till elevhälsa i form av skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och 

specialpedagog. Elevhälsan följer basprogrammet och ska vara lika för alla barn bosatta i 

Sverige. Elevhälsans främsta uppdrag är att se till att elever klarar skolgången och får rätt 

resurser för att nå målen genom att främja elevers lärande, utveckling och hälsa, förebygga 

ohälsa och inlärningssvårigheter, samt bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, 

utveckling och hälsa (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

Med ett helhetstänk ska skolsköterskor se elevernas psykiska, fysiska och sociala behov och 

sträva efter att främja hälsan. Skolsköterskor ska arbeta hälsofrämjande, men ibland krävs 

enklare vårdinsatser, såsom omplåstring eller utlämning av läkemedel (SFS 2010:800). 

Sjuksköterskor, oberoende av förskrivningsrätt, har dock inte lagligt stöd att självständigt 

ordinera läkemedel, då de arbetar inom elevhälsan och skolan. Enbart efter ordination från 

skolläkare eller genom generella direktiv får skolsköterskor lämna ut paracetamol och andra 

läkemedel till eleverna i skolan. Skolsköterskor måste göra en bedömning av barnets tillstånd 

och tillståndet måste uppfylla direktiven för den generella ordinationer innan läkemedel 

lämnas ut (SOSFS 2000:1). Läkemedel inom elevhälsan ska hanteras på samma sätt som 

inom kommun och landsting och regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1). 

Skolsköterskors hälsofrämjande omvårdnadsarbete 

Skolsköterskor har en betydande roll då de ska finnas tillgänglig för eleverna och kan ses 

som en trygg vuxen i deras uppväxt. Skolsköterskor behöver i sitt arbete ha kännedom om 

psykosociala faktorer som kan påverka eleverna. Skolsköterskors främsta uppgift är att 

arbeta hälsofrämjande och stödjande tillsammans med eleverna (Clausson & Morberg, 

2012). 

En del i skolsköterskors hälsofrämjande arbete är att lära ut och administrera egenvård 

(Clausson & Morberg, 2012). Egenvård är den typ av vård en vuxen person själv ansvarar 

för att utöva. Egenvård utförs på lättare skador och sjukdomstillstånd (Information om 

Sverige, 2016; NE, 2017a; 1177 vårdguiden, 2015). Enligt Dorothea Orem egenvårdsteori 

ses egenvård som en målinriktad handling då det ligger i människans natur att främja sin 

egen hälsa och välbefinnande (Renpenning & Taylor, 2003). Egenvård för barn ansvarar 

vårdnadshavare för att utföra genom Föräldrabalken (SFS 1949:381). I skolan är det 

skolsköterskor eller skolläkare som bedömer behovet av egenvård som en elev kan utföra 

själv, eller med hjälp av vårdnadshavare eller personal i skolan (Skolverket, 2014; 

Socialstyrelsen, 2013). Till egenvård räknas inte sjukvård, vilket innebär ett professionellt 

sätt att utföra medicinskt omhändertagande av sjuka och skadade (NE, 2017b).  

I skolsköterskors hälsofrämjande omvårdnadsarbete ingår att upptäcka och stödja elever i 

olika situationer, vilket beskrivs i vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen & Skolverket, 
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2016). Barn i olika åldrar upplever stress (Howard & Johnson, 2000), vilka skolsköterskor 

möter i sitt arbete. Stress är ursprungligen en reaktion på att en person mött en utmaning. 

Stress kan bli skadligt då kraven blir högre än förmågan att lösa utmaningen, eller då kroppen 

utsätts för stress under en längre tid (a.a). Stress kan ge både psykiska och fysiska symptom, 

såsom trötthet, buksmärta, huvudvärk m.m. (Eklind, 2014). Skolsköterskor möter även 

elever med huvudvärk, vilket studier visar är det elever söker den öppna mottagningen hos 

skolsköterskor oftast för (DiMario, 1992; Larsson & Zaluha, 2003), oberoende av ålder 

(Larsson & Zaluha, 2003). Larsson & Zaluha (2003) genomförde en studie genom att 174 

skolsköterskor i Sverige svarade på en enkät. Larsson & Zaluha (2003) menar att det är 

samma elever som återkommande söker skolsköterskor varje vecka, för främst 

spänningshuvudvärk, men även migrän. Studien beskriver att huvudvärk främst är ett resultat 

av stress relaterat till höga skolkrav, men även familjesituation eller lite fysisk aktivitet 

spelar in. I 31% av fallen erbjuder skolsköterskor smärtlindrande läkemedel, främst 

paracetamol (a.a). Även andra studier menar att huvudvärk bland elever främst är relaterat 

till stress (Carlsson, 1996; Rhee, 2001) på grund av höga skolkrav (Carlsson, 1996). Det är 

inte ovanligt att barn som upplever huvudvärk även söker skolsköterskor med andra 

somatiska symptom. Efter huvudvärk är det vanligaste symptomet buksmärta (inte 

menstruella smärtor inkluderat). Oberoende av smärtans lokalisering upplevde fler flickor 

smärta än pojkar (Ellertsson, Garmy & Clausson, 2016; Fichtel & Larsson, 2002).  

Skolsköterskors hälsofrämjande insatser kan vara att lära ut egenvård till elever (Clausson 

& Morberg, 2012). Skolsköterskor kan bland annat informera elever om vikten av vila, sömn 

och återhämtning i förhållande till intag av paracetamol. 

Sjuksköterskor och skolsköterskor har etiska koder att ta hänsyn till i sitt dagliga arbete 

vilket uppmärksammas genom ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Respekt och hänsyn ska visas mot elever och deras familjer, 

samt deras vanor, trosuppfattning och värderingar. Inom elevhälsan kan ICN:s etiska kod 

appliceras genom att skolsköterskor är ödmjuka inför och företräder elever och deras 

vårdnadshavare i sina intressen. Skolsköterskor ska visa respekt mot elevers autonomi, och 

stärka detta genom att ge adekvat och förståelig information till såväl elev som 

vårdnadshavare. Skolsköterskor bör ständigt ta i beaktande elevers bästa och elevers vilja, 

även i situationer som kräver vårdnadshavares kännedom rörande frågor kring elever, 

exempelvis då skolsköterskor fått information från elever i förtroende. Även Föräldrabalken 

(SFS 1949:381) gäller i skolan, genom att hänsyn ska tas till barnets villkor som egen person. 

Livsvärldsperspektivet 

I enlighet med Dahlberg (2014) kan livsvärldsperspektivet beskrivas som att alla människor 

har olika livsvärldar och varje livsvärld har egenskaper som liknar andras men varje livsvärld 

har också egna unika egenskaper med individuella nyanser. Med detta menas att människor 

upplever mycket i världen på samma sätt men har samtidigt alltid ett unikt eget sätt att förstå 

den eller företeelserna i den. Livsvärlden är den värld som människor lever i tillsammans 

med andra människor och den som individer påverkar och påverkas av. Individens egen 

livsvärld är den som de är vana vid, det som görs. För att kunna förstå någon annans livsvärld 

innebär det att ställa sig själv åt sidan för att kunna vara öppen för andras förståelser. 
Livsvärlden utgör det existentiella perspektiv som handlar om hur individer upplever och 

förstår våra liv i relation till de sammanhang de lever i så som omvärlden, andra människor, 
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andra existenser och ting i denna värld. För att skolsköterskor ska kunna stödja och hjälpa 

eleverna nå sina mål är detta något som de behöver känna till. Skolsköterskor behöver ha 

kunskap om att det finns olika livsvärldar i varje familj och att den upplevda livsvärlden för 

en elev inte är likadan som för en annan. Det krävs kunskap och ödmjukhet från 

skolsköterskorna för att kunna sätta sig in i någon annans livsvärld och kunna göra denne 

delaktig samtidigt som skolsköterskor bör respektera elevens integritet (a.a).  

PROBLEMFORMULERING  

Barn självmedicinerar psykosomatiska symptom med paracetamol, vilket forskning visar är 

ett problem som sträcker sig över hela världen, oberoende av kön eller familjens inkomst. 

Studier har visat att barn inte har tillräckligt med kunskap om användning av 

paracetamolpreparat, såväl gällande dosering som användningsområde. Detta i samband 

med att paracetamol är ett läkemedel som är enkelt att få tag på, kan det möjligen utgöra 

risker för barn, såväl avsiktliga som oavsiktliga. 

Skolsköterskor arbetar tillsammans med barn genom hela skoltiden, och kan för vissa elever 

vara en trygg punkt under uppväxten. Skolsköterskor har kännedom om de psykosociala 

svårigheter elever kan tänkas stöta på under sin skoltid. Skolsköterskor har möjligtvis 

kunskap om hur elever mår i förhållande till användning av paracetamolpreparat under 

skoltiden. Detta kommer undersökas genom intervjuer med skolsköterskor som arbetar med 

elever i grundskola. Det har inte gått att hitta några studier gjorda kring elevers paracetamol-

användning ur skolsköterskors perspektiv.  

SYFTE 

Syftet är att belysa skolsköterskors uppfattning om användande av substansen paracetamol 

bland elever i grundskola.   
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METOD 

Då studiens syfte var att belysa skolsköterskors uppfattning om användande av substansen 

paracetamol bland elever i grundskola valdes kvalitativ metod med en fenomenografisk 

analys. I en kvalitativ studie är avsikten att beskriva, tolka och förstå hur andra människor 

uppfattar verkligheten och situationer i den och det är vanligt att intervjuer används som 

tillvägagångssätt (Polit & Beck, 2012). Studien har genomförts i linje med Dahlbergs (2014) 

livsvärldsperspektiv, vilket innebär att studien betonar hur skolsköterskorna erfar eller på 

annat sätt förstår elevers handlingar, världen och de betydelser som skolsköterskorna 

uppfattar vid elevers användning av paracetamol. Det så kallade fenomenet. Som Dahlberg 

(2014) beskriver kan livsvärldsperspektivet tillämpas vid fenomenografisk riktning och 

innebär att det livsvärldsrteortiska perspektivet kräver öppenhet och följsamhet för det 

fenomen som undersöks.   

Fenomenografisk metod har för avsikt att kunna tydliggöra kvalitativa skillnader i 

uppfattningar som kan uppstå hos människan till exempel som att en grupp elever som deltar 

i samma undervisning kan uppleva denna på olika sätt. Fenomenografi har en stark betoning 

på att beskriva kvalitativt skilda aspekter av det undersökta fenomenet (Dahlberg, 2014). 

Larsson & Knutsson-Holmström menar att granskning av människors uppfattningar kan 

särskiljas genom första och andra ordningens perspektiv. Den första ordningens perspektiv 

betyder att forskaren själv beskriver sådana aspekter av verkligheten som är av intresse. 

Andra ordningens perspektiv beskriver hur andra personers aspekter av verkligheten är, 

forskaren intresserar sig för människors sätt att uppfatta eller förstå ett visst fenomen och 

inte fenomenet i sig. Fenomenografi har ett tydligt fokus som läggs på relationen mellan de 

som erfars, objektet och den som erfar något. Begreppet uppfattning betecknar fokus på 

erfarandet, relationerna i de erfarna, objektet och den som erfar. Enligt Dahlberg (2014) 

handlar Fenomenografi inte om att upprepa vad personer i en studie säger utan att fånga de 

djupare innebörderna. Avsikten med den valda analysmetoden är att förstå skolsköterskors 

skilda uppfattningar av paracetamol användning bland elever i grundskola (a.a).  

Livsvärldsperspektivet visar hur företeelser kan uppfattas av andra människor. Livsvärlden 

är själva utgångspunkten för förståelse av hur vi lever och världen i sig. Den är också 

grunden för förståelse av det dagliga livet med allt sitt innehåll och sin mening. Huvudsyftet 

för den fenomenografiska riktningen är att beskriva hur fenomen eller företeelser uppfattas 

av människor. Begreppet fenomen är centralt inom fenomenografi, och syftar till att vår 

omvärld ska undersökas (Dahlberg, 2014; Larsson & Knutsson-Holmström, 2012).  

Urval 

För att genomföra arbetet användes intervjuer av skolsköterskor, de informanter som 

inkluderades i studien var yrkesaktiva skolsköterskor i södra Sverige, verksamma i 

grundskolans årskurser Förskoleklass-9 med arbetslivserfarenhet som skolsköterska minst 1 

år. Enligt Larsson och Knutsson-Holmström (2012) är ett strategiskt urval lämpligt för en 

fenomenografisk studie vilket innebär att deltagarna är olika för att få en rik och varierad 

bild av fenomenet. För att finna informanter med olika erfarenheter och uppfattningar valdes 

att inkludera skolsköterskor som arbetat med elever i hela grundskolan. Informanternas ålder 
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varierade från 27 år till 65 år. Hur länge informanterna hade arbetat som skolsköterskor 

varierade från ett till 28 år. Skolsköterskornas utbildning varierar från grundutbildad 

sjuksköterska till specialistutbildad barnsjuksköterska, skolsköterska eller 

distriktssköterska. Skolsköterskorna arbetar i varierande årskurser från förskoleklass till 

årskurs 9, där majoriteten av skolsköterskorna arbetar med samtliga klasser F-9. Totalt 

tillfrågades 33 skolsköterskor. Av dessa 33 besvarade 20 skolsköterskor att de önskade 

medverka i studien, 5 av dessa skolsköterskor exkluderades då de arbetat kortare än 1 år. Av 

de 15 skolsköterskorna deltog 13 stycken. 

Datainsamling 

Författarna valde att utföra asynkrona intervjuer genom att skicka öppna frågor via e-post. 

Intervjufrågorna granskats av handledaren för att säkerställa att frågorna skulle ge svar på 

studiens syfte. Utöver detta gjordes en pilotstudie med hjälp av en skolsköterska, även detta 

för att garantera att intervjufrågorna var relevanta för att svara på syftet. Därefter tillfrågades 

verksamhetschefer i södra Sverige om tillstånd för genomförande av intervjuer med 

skolsköterskor via e-postmeddelande (bilaga 1). Fyra verksamhetschefer tillfrågades och tre 

gav deras medgivande. Därefter skickades förfrågan om intervju till skolsköterskor (bilaga 

2). När de besvarat att de ville medverka kontrollerades det om de svarade för 

urvalskriterierna och sedan skickades intervjufrågorna ut till skolsköterskornas arbets e-post 

(bilaga 3). Skolsköterskorna kunde besvara intervjun vid den tidpunkt som passade de bäst. 

Till de som inte svarat inom en vecka efter intervjufrågorna skickades, sändes en påminnelse 

att besvara intervjun. Deltagarna uppmanades att besvara frågorna nyanserat och detaljrikt. 

Då materialet inhämtats avkodades all data så att det inte gick att utläsa vilken deltagare som 

svarat vad för att skydda deltagarnas identitet.  

Analys 

Analysen har genomförts fenomenografiskt enligt analysmetoden som beskrivs av Dahlberg 

(2014).  Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att mejlintervjuer kan analyseras direkt då 

de är självutskrivna och klara för analys. Inledningsvis läste författarna gemensamt de 13 e-

post intervjusvaren, och fick genom detta en helhetsbild av datamaterialet. Därefter 

analyseras intervjuerna med fokus på de skilda uppfattningar som skolsköterskorna beskrivit 

och som svarade på studiens syfte. Det gjordes genom att alla texter markerades och 

sorterades efter innebörder i texterna, de texter som hade likheter bildade en färg och andra 

texter som liknande varandra fick en annan färg, på så sätt sorterades alla texter tills allt 

material var sorterat. Efter vidare genomgång av texterna framkom en helhet, och en 

sammanställning av helheten gjordes. Därefter togs citat som svarade på syftet ur texten för 

att ytterligare förstärka studiens helhet. Därefter jämfördes likheter och skillnader i 

deltagarnas svar, vilket gav 64 olika textstycken i form av uppfattningar.  Vidare efter allt 

material var sorterat bildades 7 olika färger som sedan fick varsin rubrik. De sju olika 

rubrikerna och deras innehåll lästes sedan igenom flertalet gånger för att analysera de 

underliggande innebörderna på vad informanterna uppfattade och hur de gjorde det. Därefter 

genomförde författarna genomgång av texterna och placerade materialet tillsammans ut efter 

innehåll vilket ledde till 3 grupper av uppfattningar. De olika grupperna av uppfattningar 

bildade varsin kategori. Avslutningsvis fick de 3 olika kategorierna namn utefter sitt innehåll 

och en av kategorierna fick två underkategorier för att tydliggöra resultatet; varierad 
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användning av paracetamol bland elever i grundskola samt orsak till användning av 

paracetamol relaterat till fysiska symptom.  

Etiska överväganden 

I enlighet med Kjellström (2012) beskrivs forskningsetik som forskarens skyldighet att följa 

lagar och förordningar för att skydda personer som ingår i forskningen. Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) menar att studiens deltagare 

har rätt till information och samtycke ska inhämtas innan studiens start. Då denna studie är 

inom ramen för högskolan, krävs ingen prövning av etisk nämnd.  

Kjellström (2012) hänvisar att Helsingforsdeklarationen är det mest välkända riktlinje om 

medicinsk klinisk forskning.  Hänsyn har tagits till deklarationen under studiens gång och 

beskriver etiska regler vid forskning på människor samt autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen (The World Medical 

Association, 2008). Beaktande har även tagits till de forskningsetiska huvudkraven; 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, informationskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2003). Genom deltagarbrevet (bilaga 1) fick deltagarna information om 

studien och syftet, att deltagande var frivilligt och att insamling av data skulle ske 

konfidentiellt. Intervjumaterialet har förvarats där endast författarna har haft tillgång till 

materialet och på så sätt har informanterna behållit sin integritet. Även uppgifter som möjligt 

kunnat härleda till informanterna har förvaras så att endast forskarna kunnat nå dom. Efter 

examinerad och godkänd uppsats har intervjumaterialet samt informanternas uppgifter 

förstörts så obehöriga ej kunnat ta del av informationen.  
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RESULTAT 

Elevernas användning av paracetamol 

Varierad användning av paracetamol bland elever i grundskola 

Skolsköterskorna uppfattar att elevers användning av paracetamol var varierad. 

Skolsköterskorna arbetar i såväl låg-, mellan- som högstadie och uppfattar att elevers 

användning var som lägst i lågstadiet och som högst i högstadiet. Skolsköterskorna som 

enbart arbetar i lågstadiet uppfattar att elevers användning var låg. Skolsköterskorna som 

enbart arbetar i högstadiet uppfattar i högre utsträckning att användandet var högt eller 

måttligt jämfört med skolsköterskorna som arbetar i lågstadieskolan. 

 

På låg och mellanstadiet- väldigt ovanligt, inget man äter regelbundet (varje månad) 

förutom enstaka vid mensvärk. Inget man kommer till mig och frågar efter. På 

högstadiet, fler elever som äter regelbundet (varje vecka) på grund av återkommande 

huvudvärk, värk i nacke och axlar. Varje vecka kommer elever (behöver inte vara 

samma) och frågar efter paracetamol oftast på grund av huvudvärk. (Mejlintervju 

10) 

 

När det gällde skolsköterskornas utlämnande av paracetamol uppfattar en del av 

skolsköterskorna sig vara frikostiga med paracetamol till elever medan andra var mycket 

restriktivt och enbart lämnade ut paracetamol vid svåra skador i väntan på vårdnadshavare 

eller annan sjukvårdspersonal.  

 

Jag tänker att alla kan få ont någon gång och kan paracetamol ta bort värken och 

då hjälpa dem att fokusera i skolan så hjälper jag dem gärna med det. (Mejlintervju 

10) 

 

Skolsköterskorna uppfattar sin viktigaste roll vara att se till att elever klarar sin skolgång och 

att elever som inte är i skolan har svårare att uppnå målen. Skolsköterskorna uppfattar att 

elever ibland kan vara negativt inställda till paracetamol, även vid de tillfällen läkemedlet 

kan vara ett bra alternativ för att eleven ska kunna slutföra skoldagen, som vid 

förkylningssymtom eller vid mensvärk.  

 

Vid mensvärk kan man få en elev att stanna kvar i skolan genom att hjälpa dem med 

smärtan istället för att de går/åker hem. (Mejlintervju 9) 

 

Orsaker till användning av paracetamol  

Skolsköterskorna uppfattar att elever främst använder paracetamol vid somatiska besvär. 

Skolsköterskorna beskriver att elever använder paracetamol vid huvudvärk, mensvärk och 

generell buksmärta, men även vid feber och förkylningar, vid smärta i munnen, vid reglering 

av tandställning samt smärta i nacke och axlar.  

 

Skolsköterskor uppfattar att användningen av paracetamol bland elever skulle kunna delas 
in olika grupper. Den största gruppen upplevs bestå av elever som tar paracetamol när de 
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testat adekvat egenvård. Denna grupp elever har en förståelse för vad smärtan kan bero på. 

Den andra gruppen uppfattas av skolsköterskor bestå av elever som regelbundet tar 

paracetamol utan att fundera på varför de har smärta. Dessa elever äter paracetamol i första 

hand utan att förstå eller testa någon egenvård. Dessa elever kräver mycket arbete genom att 

försöka motivera och hjälpa dem skapa en förståelse för varför kroppen reagerar med smärta 

vid olika tillstånd. 

 

Skolsköterskorna träffar elever som använder paracetamol vid psykosomatiska besvär. 

Skolsköterskorna uppfattar problematiken som stor, exempelvis när de möter elever med 

ätstörningsproblematik som vägrar äta frukost och lunch, och som till följd av detta får 

somatiska symptom som huvudvärk. En annan problematik som beskrivs är när elever 

ständigt har ont i magen inför idrottslektioner, vilket efter samtal visat sig grundar i elevers 

dåliga självbild och rädsla inför att visa sig i avklädda inför klasskamrater.  

 

Elev i högstadiet kommer och vill ha smärtstillande för mensvärk. Det sker ofta under 

idrottslektion. Jag informerar om att hon inte ska behöva ha så mycket värk att det 

aldrig går att vara med på idrotten. [...] Pratar vidare och samtalet landar i att hon 

tycker det är jobbigt att vara med på idrotten och känner sig pinsam/obekväm att 

visa sin kropp. Tjockkänsla. Här är ju ett annat problem i självbilden då elev ej är 

tjock. (Mejlintervju 2) 

 

Skolsköterskorna uppfattar att det finns elever som på grund av sina hemförhållande inte 

mår bra. Det kan handla om omsorgssvikt för barnen eller otrygga relationer i familjen som 

gör att barnen far illa. Detta ger enligt skolsköterskorna elever somatiska symtom som mag- 

och huvudvärks problematik som elever vill behandla med paracetamol, uppfattar 

skolsköterskorna. 

 

Då vinklar eleven det till att det inte är mensvärken utan problem hemma som gör 

att hon sovit dåligt och nu har huvudvärk. (Mejlintervju 2) 

 

Elevers inställning till paracetamol 

Skolsköterskorna uppfattar att elevers inställning till paracetamol kommer hemifrån. 

Skolsköterskorna uppfattar att de elever som får paracetamol i hemmet oftare ber om 

paracetamol hos skolsköterskan. De uppfattas som att de elever som får paracetamol hemma 

har en lättare syn på läkemedlet. Dessa elever ifrågasätter sällan varför de har smärta eller 

vad de kan göra åt det. Skolsköterskorna uppfattar även att de elever som har föräldrar som 

intar paracetamol även själva använder paracetamol i större utsträckning. Detta uttrycks som 

att föräldrarnas inställning till paracetamol överförs till deras barn och att de flesta elever 

har samma inställning som sina föräldrar.  

 

Jag uppfattar att de elever som använder paracetamol hemma (från föräldrar) 

kommer oftare med smärta än de som aldrig tar alvedon. (Mejlintervju 11) 
 

Skolsköterskorna menar att det finns ett föräldraansvar i frågan kring elevers användning av 

paracetamol. Föräldrarna har huvudansvaret för barnet och bör insamla kunskap kring de 

läkemedel de lämnar ut till sina barn. De bör även ge denna kunskap vidare till sina barn, 
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menar skolsköterskorna. Skolsköterskorna menar att de kan informera föräldrar och 

vårdnadshavare om läkemedlet paracetamol. 

 

Vårdnadshavare behöver information om att barnen lär sig av dem, är de restriktiva 

med läkemedlet så kan de lära sig att inte ta i ”onödan”. Det är inte ”bara” till att 

ta en tablett så blir det bra. (Mejlintervju 9) 

 

Skolsköterskorna uppfattar att de mött elever med eget förråd av paracetamol i sina skåp 

som de tagit med sig hemifrån eller fått av sina föräldrar, vilket gör att skolsköterskorna har 

svårt att veta exakt hur mycket elever intar. Skolsköterskorna uppfattar att detta kan bli ett 

problem för att kunna behandla elever korrekt vid behov. Skolsköterskorna uppfattar att det 

kan leda till problem om elever ger varandra paracetamol. De elever som har med sig i 

väskan kan ibland ge till en kompis när de tros behöva läkemedlet.  

Skolsköterskorna uppfattar att de känner oro inför att lämna ut paracetamol till elever med 

risk för att de överdoserar, då de inte har full kontroll och vetskap om hur mycket 

paracetamol som intas eller när av elever.  

 

Tyvärr är det en hel del föräldrar eller eleverna själv som har ett litet förråd med 

smärtstillande till exempel paracetamol i sina skåp. Här kan det bli problem om 

elever ger till varandra. Svårt att hålla koll på men ifall man får information om det 

har man samtal med berörda och att även föräldrarna informeras för att även kunna 

påverka deras inställning. (Mejlintervju 4) 

 

Genomgående uppfattar skolsköterskorna att elever har dålig kunskap vad gäller preparatet 

paracetamol, dess egenskaper och doseringar. Elever uppfattas ha dålig vetskap om varför 

eller när paracetamol är ett bra alternativ.  

 

Jag upplever det som om ungdomar och deras föräldrar tror att paracetamol kan 

användas i alla möjliga situationer. (Mejlintervju 4) 

 

Skolsköterskorna uppfattar att paracetamol kan ses som en enkel utväg för elever, då de 

slipper ta reda på varför det gör ont på ett visst ställe eller för att dölja någon annan smärta. 

Det finns elever som anser att det är ansträngande att prova egenvård innan de tar tabletter, 

samt elever som tycker det är enklare att ta en tablett och vänta på att den ska verka. 

 

Många verkar tycka att det inte är någon fara med att ta tabletter istället för att prova 

annat först, som de kan tycka är jobbigt. (Mejlintervju 9) 

 

Skolsköterskornas uppfattningar var genomgående att elever ibland saknar ansvar för sin 

egna hälsa. Respekt för den egna kroppen, vad den ska klara av och hantera kan för elever 

vara oviktigt. Genom detta väljer elever då det som anses vara det enklare alternativet, att 

behandla eller vilja behandla med paracetamol, snarare än att göra en livsstilsförändring.  

 

Högstadieelever upplever jag att de tycker att det är något som är lätt att ta för att 

slippa att ha ont. Inte många har provat att dricka bättre för att slippa tex huvudvärk, 

enklare att bara ta en tablett tycker många. (Mejlintervju 9) 
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Skolsköterskorna uppfattade det som att vissa elever inte reflekterar över vad orsaken till 

smärtan är eller vad den beror på. Det framkom att skolsköterskorna uppfattade att elever i 

vissa fall tror att en tablett kan fixa allt. Skolsköterskorna uppfattade att elever såg 

paracetamol som något ofarligt, både på grund av okunskap och att paracetamol är 

receptfritt.  

 

Man tänker inte på att dessa läkemedel även har sina biverkningar och riskerna med 

överdoseringar. Detta för att det är receptfritt. Kvickfix lösning!!! (Mejlintervju 4) 

 

Skolsköterskorna uppfattar att elever i hög utsträckning litar på information från sociala 

medier och reklam. De beskriver att det visas reklam med läkemedlet paracetamol på såväl 

internet som TV och att elever påverkas av detta. En allmän uppfattning är att det som säljs 

receptfritt på apoteket är helt ofarligt i alla kombinationer och doser, menar 

skolsköterskorna.  

 

Mycket reklam idag visar hur lätt det är att ta smärtstillande så blir allt genast 

mycket bättre, ingen information om att man ska vara restriktiv med läkemedlet. // 

Det är receptfritt och då tänker många att det är ofarligt. (Mejlintervju 9) 

 

Skolsköterskorna uppfattar att elever tar paracetamol då de tror att det hjälper mot de flesta 

symptom. Genom detta förekommer det även att elever använder paracetamol trots tidigare 

utebliven effekt menar skolsköterskorna.  

 

Vissa elever medicinerar gärna trots att de tidigare inte haft effekt av paracetamol. 

(Mejlintervju 1) 

Skolsköterskornas möjlighet att påverka 

Skolsköterskorna beskriver att egenvård alltid testas innan paracetamol lämnas ut till elever. 

Skolsköterskorna strävar efter att lära ut egenvård till elever. De menar att elever behöver 

lära sig förstå den bakomliggande orsaken till smärtan för att kunna göra något åt den. Med 

hjälp av konsekvent egenvård, som förstahandsval, framför paracetamol, tror 

skolsköterskorna att elever lär sig orsaken till smärtan och testar fortsättningsvis egenvård 

själv innan de testar paracetamol. Skolsköterskorna uppfattar samtidigt att det finns elever 

som aldrig intar paracetamol, bortsett från vid hög feber eller annan sjukdom. Dessa elever 

upplevs som motvilliga till användning av paracetamol, utan att kunna förklara varför. 

Skolsköterskorna menar att denna grupp elever kräver kunskap och förståelse, men på ett 

annat sätt än de elever som tar mycket paracetamol.  

 

Det finns fördelar att gå ut i klasserna och prata om egenvård vid ohälsa, alla får 

möjlighet att ställa sina frågor och de elever som inte själva vågar fråga kan ändå 

få ett svar som troligtvis kommer hjälpa dom någon gång. (Mejlintervju 11) 

Ser jag i journalen att någon elev kommer ofta för att få smärtstillande brukar jag 

samtala kring detta. (Mejlintervju 1) 
 

Skolsköterskornas erfarenheter av att lära ut egenvård är att det görs när tillfälle ges till såväl 

grupper av elever som vid individuella möten. Skolsköterskorna uppfattade att undervisning 

på gruppnivå medförde att alla elever erhöll samma information och hade samma 
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förutsättningar för att kunna hjälpa sig själva vid behov. De elever som inte vågar fråga 

skolsköterskorna om råd kan på så vis ändå erhållit information och kunskap om hur denne 

kan hjälpa sig själv. Individuella samtal med elever gav förutsättningar för att kunna 

kartlägga vilket eller vilka behov som den enskilda eleven behövde stöd i. 

 

Efter många år i högstadiet så lärde eleverna sig att jag ställde frågor kring deras 

smärta, om de har druckit ordentligt, ätit frukost/lunch, stressigt, mm De provade då 

dessa saker innan de kom till mig. (Mejlintervju 9) 

 

Skolsköterskorn trycker på vikten av individuella samtal med de elever som upprepat lider 

av smärta och som kommer och ber om paracetamol. Skolsköterskorna uppfattar det som att 

dessa samtal i stor utsträckning är effektiva och leder till förändring i elevers sätt att tänka 

kring paracetamol och vikten av egenvård. Enligt skolsköterskorna är hälsosamtalet ett bra 

tillfälle då skolsköterskorna kan ta reda på elevens kunskap och inställning till paracetamol. 

Genom att fråga om sjukdomar och mående få veta hur eleverna ser på sin kropp och hur de 

behandlar den. Skolsköterskorna uppfattar sitt arbete som betydande då hon kan få elever 

till att förstå sin inställning till användning av paracetamol genom samtal.  

 

Men om man som skolsköterska har samtal med eleven om deras kunskap, erfarenhet, 

tips och råd till alternativ behandling och uppföljning ser man ofta en förändring till 

deras inställning. (Mejlintervju 4) 

 

Hälsosamtalet sågs av skolsköterskorna som ett redskap eller en möjlighet att få vetskap om 

elevens upplevda hälsa. Hälsosamtalet används som en ingång till att lokalisera vad ohälsan 

hos elever finns för att sedan kunna prata om och vägleda elever till en bättre hälsa genom 

råd och stöd. 

 

Frågor kring huvudvärk, magsmärta mm tas upp vid hälsokontroller - beroende på 

svaret kan detta resultera i samtal kring sömn, hemförhållanden ,kamratrelationer 

eller annat som kan påverka barnets/ungdomens livssituation och därmed påverka 

deras mående. (Mejlintervju 1) 

Resultatsammanfattning 

Skolsköterskorna uppfattade att elevers användning av paracetamol i grundskola varierar. 

Elever i högstadiet uppfattas ta paracetamol i större utsträckning än elever i låg- och 

mellanstadiet. På lågstadiet uppfattas användningen av paracetamol vara som lägst. 

Skolsköterskorna beskriver att elever i grundskola tar paracetamol främst vid somatiska 

sjukdomstillstånd, och att de vanligaste somatiska tillstånden som elever tar paracetamol för 

är huvudvärk och mensvärk. Elever använder också paracetamol vid psykosomatiska besvär 

som vid buksmärta och huvudvärk enligt skolsköterskorna. Enligt skolsköterskorna kommer 

elevers inställning till paracetamol hemifrån. Skolsköterskorna uppfattar att de elever som 

får paracetamol hemma har en lättare syn på läkemedlet och sällan ifrågasätter varför de har 

smärta eller vad de kan göra åt den. Skolsköterskorna beskriver att det finns en problematik 
i att elever själva tar med sig paracetamol till skolan, då skolsköterskorna inte har möjlighet 

att kontrollera hur mycket de intar av läkemedlet. Det förekommer att elever ger varandra 
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läkemedlet. Skolsköterskorna uppfattar att elever inte har tillräckligt information om 

korrekta doseringar. Elever uppfattas tro att paracetamol är ofarligt då det är receptfritt. 

Skolsköterskorna uppfattar att elever inte har tillräcklig information kring egenvård i den 

utsträckning som behövs för att kunna fatta adekvata beslut angående behov av paracetamol. 

Skolsköterskorna menar att genom att lära elever egenvård kan användningen av 

paracetamol minskas. Med hjälp att samtal, hälsosamtal och klassundervisning kan egenvård 

läras ut. Samtidigt anser skolsköterskorna att föräldrarna har ett ansvar i att själva införskaffa 

information kring egenvård och lära sina barn.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa skolsköterskors uppfattning om användande av substansen 

paracetamol bland elever i grundskola. En kvalitativ ansats valdes med avsikten att beskriva, 

tolka och förstå hur skolsköterskorna uppfattar elevers användande av paracetamol (Polit & 

Beck, 2012). En fenomenografisk riktning har använts och Dahlbergs (2014) 

livsvärldsperspektiv tillämpades för att djupare förståelse för skolsköterskornas 

uppfattningar. 

Datainsamling för denna studie genomfördes med asynkrona intervjuer, genom öppna frågor 

via e-postmeddelanden. Denna form av datainsamling valdes för att få kvalitativt skilda 

uppfattningar gentemot elevers användande av substansen paracetamol i grundskola. 

Asynkrona intervjuer ansågs som ett lämpligt sätt att samla in material snabbt. Eftersom 

deltagarna svarade skriftligt var också materialet färdigt för analys direkt vilket ansågs som 

en annan fördel. Enligt Dahlberg (2014) är det nödvändigt att data skrivs ut eftersom det då 

är lättare att arbeta med materialet och att jämföra data med varandra. 

En fördel med denna typ av intervju är att skolsköterskorna kunde välja när de skulle 

genomföra intervjun samt om deltagaren ville genomföra delar av intervjun och sedan 

fortsätta den vid annat tillfälle. Nackdelar med asykrona intervjuer kan vara att deltagarna 

möjligtvis hade svårt att skriva ner sina uppfattningar. En annan nackdel med vald 

datainsamlingsmetod var att en del deltagare inte svarade nyanserat eller detaljrikt trots 

uppmaning om det. Några deltagare svarade endast korta fåordiga meningar, detta hade 

möjligtvis kunnat utvecklas mer, på ett bättre sätt för att erhålla djupare svar om intervjun 

hade genomförts via möte med skolsköterskor. Djupare svar från skolsköterskorna hade 

kunnat insamlas genom att ställa följdfrågor till deltagarna, däremot fanns tidsbrist då en del 

verksamhetschefer var svåra att få tag på och svar dröjde innan information och 

intervjufrågor kunde skickas ut till skolsköterskorna. Vid en första anblick tycktes resultatet 

gediget men vid närmare analys kunde konstateras att om tid hade funnits kunde en del 

deltagares svar utvecklas. Danielson (2012) menar att det ofta finns en begränsad tid i arbetet 

med en studie vilket ska disponeras på alla faser som ingår i intervjustudien. Då insamlande 

av datamaterial tog längre tid än beräknat fanns inte utrymme att återsända deltagarnas svar 

för uppföljande frågor. Dock menar Dahlberg (2014) att ett större datamaterial inte 

nödvändigtvis ger mer innebörd och uppfattningar. Även Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att efter en viss punkt ger fler intervjupersoner allt mindre ny kunskap, var på ett 

större antal intervjuer inte alltid är av behov. Ett lämpligt antal intervjuer varierar från fem 

till 25 stycken, beroende på hur mycket tid och resurser som finns tillgängliga (Kvale och 

Brinkmann, 2009). I enlighet med Dahlberg (2014) är det av vikt att begränsa 

datainsamlingen till ett rimligt antal intervjuer då det oftast finns en utsatt begränsad tid att 

genomföra studien inom. Det var 13 skolsköterskors som besvarade e-post intervjun.  
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Möjligen kan det varit så att skolsköterskorna valt att inte besvara alla delar av e-post 

intervjun utförligt då de inte ansett sig veta “det rätta svaret” och glömt att det var deras 

uppfattningar som undersöktes eller har de kanske påbörjat intervjun och sedan blivit 

avbrutna och därefter haft svårt för att återuppta intervjun med samma koncentration och 

närvaro.  I enlighet med Dahlberg (2014) görs vanligtvis intervju med avsikt att möta 

livsvärldens djup individuellt då koncentration och närvaro kan optimeras, alltså hade 

datainsamling även kunnat göras genom möte med skolsköterskor för intervjuer. Det hade 

möjligen gett mer fullständiga svar. Det hade även varit möjligt att genomföra fokusgrupper 

med ett antal skolsköterskor för att besvara studiens syfte.  

Studien genomfördes genomgående på sjuksköterskor med specialistutbildning inom barn- 

och ungdom, skolsköterska eller distriktssköterska. Majoriteten av skolsköterskorna var 

vidareutbildade inom barn- och ungdomssjukvård vilket kan vara till fördel för studien då 

de har stor kunskap kring hälsoaspekter hos barn i skolåldern. Möjligtvis finns det en risk 

med denna grupp och det skulle kunna vara så att de fokuserar utifrån ett sjukdomsperspektiv 

och inte lika mycket på hälsofrämjande åtgärder. Tidigare var skolsköterskans roll inriktat 

på att förebygga sjukdomar men idag handlar det mer om att arbeta mot en hälsofrämjande 

inriktning (Clausson & Morberg, 2012). Majoriteten av skolsköterskorna arbetar i klass F-9 

vilket medför att de kan göra jämförelser mellan olika ålderskategorier. Deltagarna som 

ingick i studien skulle ha minst 1 års erfarenhet som skolsköterska för att ingå i studien. I en 

studie av Larsson och Zaluha (2003) beskrivs det att skolsköterskor måste vara välutbildade 

för att kunna säkerställa kvalitet vid utbildning och råd till elever. I arbetet med en kvalitativ 

studie är det av vikt att känna till svagheter i den valda metoden för att uppnå ett rikt och 

riktigt resultat. Svagheter kan exempelvis uppstå genom att deltagarna är bristfälligt 

beskrivna (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2001). Detta hade 

författarna i åtanke vid val av deltagare och deras erfarenheter av elevhälsa. 

Studiens validitet stärktes då intervjufrågorna genomfördes i en pilotstudie med en 

skolsköterska innan den skickades ut till deltagarna. Tillvägagångssätt och metod finns 

beskrivet i studiens metodavsnitt och bortfall har redovisats vilket stärker validiteten (Polit 

& Beck, 2004). Det kan dock tänkas att studiens validitet är något svag då deltagandet var 

lågt i förhållande till tillfrågade skolsköterskor. 

Resultatdiskussion 

Det framkom att skolsköterskorna uppfattar att det är elever på högstadiet i större 

utsträckning som ber om paracetamol än vad yngre elever gör. Resultatet visade även att 

såväl psykiska som somatiska tillstånd visar sig som fysiska symtom hos elever. Vad detta 

beror på tror skolsköterskorna är ett sätt att självmedicinera. Vad elever självmedicinerar 

mot beskrivs som smärta, förkylning, influensa, feber, magsmärta och huvudvärk. 

Denna studies resultat visar på att det finns en varierad användning av paracetamol i 

grundskola. Det är en markant skillnad mellan årskurser F-6 och 7-9 då den senare gruppen 

efterfrågar och använder mer paracetamol enligt skolsköterskornas uppfattning. Att 

självmedicinering med paracetamol ökar med stigande ålder bekräftas av ALBashtawy et al. 

(2015). En reflektion är att barn med ökad ålder och mognad även har ökar ansvar att själva 
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medicinera med paracetamol. Dock visar ALBashtawy et al. (2015) att enbart 14 % av barn 

självmedicinerar utan föräldrars vetskap. Ytterligare en reflektion till varför användningen 

av paracetamol ökar med stigande ålder är att kraven på elever kan tänkas öka med stigande 

ålder vilket även ökar elevers upplevda stress. Stress leder såväl till psykiska som fysiska 

symptom och visar sig i bland annat huvudvärk, buksmärta och trötthet (Eklind, 2014). Det 

finns en korrelation mellan höga skolkrav och huvudvärk relaterat till stress menar flertalet 

forskare (Larsson & Zaluha, 2003; Carlsson, 1996; Rhee, 2001), vilket kan vara en orsak till 

att paracetamol användning ökar med stigande ålder. Då det visat sig att en stor del av de 

symptom elever uppvisar och behandlar med paracetamol har sin grund i stress (Larsson & 

Zaluha, 2003; Carlsson, 1996; Rhee, 2001), kan skolsköterskan med stöd av en studie av 

Larsson och Zaluha, 2003 lära ut avslappningsövningar i skolmiljön. Skolsköterskan skulle 

kunna utbilda elever i hur de gör avslappningsövningar i sin skolmiljö för att minska risken 

för huvudvärk, antingen på individ eller gruppnivå. 

Denna studies resultat kan tyda på att det i större utsträckning är flickor än pojkar som 

efterfrågar paracacetamol relaterat till menstruella smärtor. Holmström et. al. (2014) 

beskriver att unga kvinnor använder paracetamol i större uträckning än unga män, i syfte att 

behandla menstruella smärtor. Andra studier visar på att fler flickor än pojkar 

självmedicinerar med paracetamol, även då medicinering mot menstruella smärtor 

excluderas (Ellertsson et al., 2016; Fichtel & Larsson, 2002). I föreliggande studie har 

skolsköterskorna ingen uppfattning om det föreligger skillnader mellan om flickor eller 

pojkar tenderar att använda paracetamol mer.  

I föreliggande studie ses att de tillstånd elever främst använder paracetamol för är huvudvärk 

och mensvärk, följt av buksmärta och förkylningssymptom samt feber. Detta styrkas av 

Hillman (2010) då han beskriver att 10-15 % av alla besök till skolsköterskan gäller 

huvudvärk eller magont. De elever som besväras av huvudvärk upplever ofta andra 

bekymmer såsom ängslan, nedstämdhet och insomningssvårigheter. Det beskrivs också att 

barn med återkommande huvudvärk upplever en försämrad livskvalitet och upplever en 

negativ påverkan på det dagliga livet. Larsson och Zaluha (2003) visar också att huvudvärk 

är ett vanligt hälsoproblem hos elever och kan bero på otillräcklig sömn, oregelbundna 

matvanor, för lite aktivitet men även familjeproblem.  

Genomgående i föreliggande studie kan det ses att skolsköterskorna uppfattar att elever 

saknar kunskap om substansen paracetamol. Inte endast vid vilket tillstånd det bör användas 

utan även bristande kunskap om paracetamols biverkningar och dosering. Detta styrks 

genom att liknande resultat i en studie av Holmström et al. (2014), där de beskrivs att unga 

inte förstår innebörden och komplikationerna som kan uppkomma vid regelbunden 

paracetamol användning såsom leverskador. I studien beskrivs även hur unga fel använder 

paracetamol och använder det bland annat som insomningstablett. Detta styrker föreliggande 

studies resultat då skolsköterskorna uppfattar att elever har dålig kunskap om paracetamols 

användningsområde samt att elever tror att mycket kan lindras med en tablett paracetamol. 

Skolsköterskorna uppfattar elever som ointresserade mot den egna kroppen. Genom att välja 

det enkla alternativet, att ta en tablett paracetamol, istället för att fundera över varför smärtan 

uppkommit och istället göra något åt det uppfattas elever ibland ha stor okunskap och att de 

saknar brist på respekt mot den egna kroppen.  
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Skolsköterskorna i föreliggande studie uppfattar att elever använder paracetamol främst vid 

huvudvärk och buksmärta, vilket står i kontrast till vad Dawood et al. (2015) kommit fram 

till. De menar att barn inte har tillräcklig kunskap kring vilka symptom som ska behandlas 

med paracetamol. Dawood et al. (2015) visar på att enbart 40 % av barn vet att paracetamol 

hjälper mot huvudvärk. En reflektion är att föreliggande studie visar på skolsköterskors 

uppfattningar och inte elevers direkta användning vilket kan ge skillnader i resultatet mellan 

de olika studierna. 

Skolsköterskorna i föreliggande studie beskriver hur elevers användning av paracetamol hos 

en del barn beror på psykosocial ohälsa. Skolsköterskor uppfattar att elever kommer med 

somatiska symtom som buksmärta, huvudvärk eller allmän sjukdomskänsla och efterfrågar 

paracetamol, men då skolsköterskorna tar anamnes och samtalar med elever framkommer 

det att elever har psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ter sig som somatiska symtom som 

barnet vill bota med paracetamol.  Psykisk ohälsa är idag ett av de största hälsoproblemen 

bland barn och unga vuxna i skolåldern, och problemet har ökat drastiskt de senaste 30 åren 

(Johansson & BRIS, 2012). Psykisk ohälsa är subjektivt och kan innefatta ångest, 

depression, stress m.m (Clausson, Köhler, & Berg, 2008). I studier av Cruz et al. (2014), 

ALBashtawy et al. (2015) och Westerlund et al. (2008) påvisas att elever använder 

paracetamol relaterat till upplevd somatisk ohälsa. Skolsköterskornas uppfattningar om 

självmedicinering relaterat till psykisk ohälsa kan styrkas genom en studie av Skarstein et 

al. (2016) där det beskrivs hur unga självmedicinerar psykosomatiska symtom såsom 

buksmärta och huvudvärk. En reflektion är att elever har bristande kunskap om den egna 

kroppen och vad som är orsaken bakom smärtan, vilket leder till onödig användning av 

paracetamol. En av skolsköterskornas viktiga uppgift är att samtala med elever om detta. 

Skolsköterskorna i föreliggande studie uppfattar att elevers inställning kommer hemifrån och 

att barn till de föräldrar som använder paracetamol i högre utsträckning använder mer 

paracetamol än sina jämnåriga klasskamrater. Skarstein et al. (2016) har kommit fram till 

samma resultat, att det finns en trend i att barn i familjer som är positivt inställda till 

paracetamol tenderar att självmedicinera med paracetamol i högre utsträckning än andra 

barn. Cruz et al. (2014) menar att självmedicinering med paracetamol bland barn är vanligt 

förekommande och det är främst modern som ger sina barn paracetamol. Genom detta kan 

det ses en tydlig trend i att barn som får paracetamol hemma också använder paracetamol i 

högre utsträckning. En reflektion är att barn gör som de vuxna gör och föräldrar är ofta en 

stor förebild för barnen, varpå barn till föräldrar som använder paracetamol också själva gör 

så.  

Skolsköterskorna beskriver det som ett problem att en del elever har egna förråd av 

paracetamol i sitt skåp eller i ryggsäck som denne tar själv och i en del fall delar ut till sina 

kompisar vid behov eller på förfrågan. En reflektion är att elever som ber skolsköterskan om 

paracetamol, men aldrig får tabletter kan ha större benägenhet att ta med paracetamol 

hemifrån och ha i sitt skåp. Det kan även tänkas att det är på dessa skolor elever i större 

utsträckning ger varandra paracetamol. Dock har denna studies resultat inte påvisat detta, 

mer än att de skolsköterskor som stöter på dessa problem frekvent testar egenvård på elever 

före medicinering med paracetamol. Samtidigt har barnen fått paracetamol av någon vuxen 

som kan köpa ut läkemedlet, tänkbart en förälder. Enligt Dahlberg och Segersten (2010) är 

det motiverat och värdefullt att involvera familjen i arbetet med ohälsa. Föräldrar kan också 
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behöva stöd och omtanke för att kunna hjälpa och stödja sina barn. En reflektion kan vara 

att föräldrar ibland ser en enkel lösning för sig själv utan att förstå konsekvenserna det 

medför hos sina barn. Däremot har föräldrarna huvudansvaret för sina barns hälsa. En 

skyddande resurs mot ohälsa skulle kunna vara goda familjeförhållanden, det vill säga att 

riskfaktorer för ohälsa hos eleven kan uppkomma vid brist i relationen till föräldrarna 

(Socialstyrelsen, 2004). 

Skolsköterskorna i föreliggande studie uppfattar att de kan påverka elevers användning av 

paracetamol. Genom samtal om egenvård och utifrån hälsosamtalet uppfattar de sig kunna 

kartlägga vart ohälsan hos elever finns, samtidigt som de kan lära ut egenvård och strategier 

för ökad hälsa och välbefinnande. Genom att få elever att tänka kring sina vanor och sin 

upplevda hälsa menar skolsköterskorna att användning av paracetamol hos elever kan 

minskas. Resultatet visade på att skolsköterskorna uppfattar hälsosamtalet som ett bra 

verktyg och ett tillfälle att kunna finna elever med vanor som kan ge ohälsa, som de i sin tur 

behandlar med paracetamol, ofta i onödan enligt skolsköterskorna. Skolsköterskorna betonar 

vikten av samtalet med elever för att motivera dem till en bättre hälsa. Genom att få elever 

att inse vad fysisk och psykisk ohälsa kan leda till upplever skolsköterskorna att de kan 

motivera till en livsstilsförändring hos elever. I enlighet med Borup (2012) kan motiverande 

samtal MI vara en bra arbetsmetod för de elever som önskar genomföra en 

livsstilsförändring. En reflektion är att MI är något som troligtvis tar tid och kan vara 

krävande för eleven då det kan vara svårt för elever att förändra något eller en inställning 

som kommer ifrån familjen. Därför krävs det tålamod och följsamhet av skolsköterskan för 

att eleven ska kunna lyckas med förändring.  

Skolsköterskorna i föreliggande studie uppfattade hälsosamtalet som en viktig del i arbetet 

med elevers inställning till paracetamol kopplat till psykisk ohälsa. Dina och Pajalic (2014) 

har studerat skolsköterskor i Sverige och fått fram vilka verktyg de tar till i sitt arbete med 

barn med psykisk ohälsa. Hälsosamtal och motiverande samtal är två sätt skolsköterskor 

möter och arbetar med eleverna på. En viktig grund i skolsköterskors arbete med eleverna är 

att skapa tillit och vinna deras förtroende. Deras studie menar även att ett gott förhållande 

mellan skolsköterskor och lärare är av vikt, och att lärare genom detta kan uppmärksamma 

skolsköterskor på de elever som inte mår bra. Golsäter, Sidenvall, Lingfors och Enskär 

(2011) studie resulterade i ett verktyg, bestående av ett antal frågor om hälsa och livsstil, att 

använda inför hälsosamtalen i skolan. Detta verktyg var tänkt som en hjälp inför 

hälsosamtalen då skolsköterskor och eleven går igenom det tillsammans. Studien visade att 

verktyget var värdefullt för skolsköterskor då det lyfter fram om eleven har något problem 

på individ- eller gruppnivå, som annars hade kunnat ses förbi, och är genom detta en hjälp 

att upptäcka psykisk ohälsa (a.a.). 

En reflektion är att skolsköterskorna bör lära känna återkommande elever som efterfrågar 

paracetamol och utmaningen i detta är att hjälpa dessa elever på bästa sätt för att må bättre 

så väl psykiskt som fysisk och på så sätt minska sin användning av paracetamol. 

Skolsköterskor bör ha en god relation till sina elever så att de kan känna tillit för varandra. 

Möjligtvis är det relationen mellan skolsköterskor och elever som är den viktigaste faktorn 

för att kunna stödja och hjälpa elever på bästa sätt. Detta styrks i enlighet med Clausson & 

Morberg (2012) där de står att skolsköterskan behöver ha en förtroendefull relation såväl 

med elever som med föräldrarna för att ett gott samarbete ska kunna ske. Detta kan jämföras 
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med Dahlbergs (2014) livsvärldsperspektiv då det kräver en följsamhet och en öppenhet för 

att kunna förstå en annan människas livsvärld. Dahlbergs (2014) livsvärldsperspektiv är en 

grund för skolsköterskornas kommunikation och förståelse för elever. I enlighet Dahlberg 

kan livsvärldsperspektivet kopplas samman då skolsköterskorna behöver ha kompetensen 

att kunna se och förstå elevens livsvärld och inte bara sin egen för att kunna hjälpa och stödja 

eleven. Genom att sätta sig själv åt sidan och förstå att elevens livsvärld inte är densamma 

som sin egen, kan skolsköterskor förstå vad en elevs hälsa innebär för denne individ. 

Skolsköterskor behöver vara ett stöd och hjälpa elever återta sin hälsa, hjälpa dem att se sina 

egna möjligheter att kunna se innebörden i en god upplevd hälsa för honom eller henne. 

Konklusion 

Denna studies resultat visar att skolsköterskor som arbetar i grundskola uppfattar att elever, 

främst på högstadiet, självmedicinerar somatiska och psykosomatiska symtom med 

paracetamol. Det framkommer ur resultatet att skolsköterskorna uppfattar att elevers 

inställning speglar föräldrars inställning till paracetamol och detta påverkar användningen 

av paracetamol bland elever i grundskola. Skolsköterskor uppfattar att elever har en 

bristande kunskap kring paracetamol, vid vilka symptom det ska användas samt i vilken dos. 

Resultatet visar att skolsköterskor är en viktig källa till att lokalisera elever som mår dåligt 

fysiskt och psykiskt, och till följd av detta självmedicinerar med paracetamol. Genom samtal 

med elever på individnivå, gruppundervisning samt i hälsofrämjande samtal kan 

skolsköterskor lära ut adekvat egenvård samt stödja de elever som självmedicinerar med 

paracetamol. Skolsköterskor har en stödjande roll i få elever att förstå och förändra sin 

livsstil för att främja bättre hälsa.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet i föreliggande studie påvisar hur skolsköterskor har en viktig roll i att upptäcka 

elever som självmedicinerar med paracetamol på ett skadligt, sätt samt stödja dessa elever 

genom sitt hälsofrämjande arbete. Skolsköterskor behöver kunskap kring elevers hälsa, 

paracetamol användning och adekvat egenvård för somatiska och psykosomatiska symptom 

för att genom ett livsvärldsperspektiv kunna stödja elever främja hälsa. Genom 

återkommande hälsosamtal, motiverande samtal på individnivå samt undervisning på 

gruppnivå kan skolsköterskor nå ut till elever i arbetet med paracetamol relaterat till fysisk 

och psykisk ohälsa för att skapa förutsättningar för förbättrad hälsa. 

Elevers hälsa är ytterst central inom elevhälsan i skolan. Då elevers hälsa kan påvisas genom 

att studera deras användning av paracetamol, behövs fortsatta studier på området för att 

påvisa och belysa hur elever mår. Hälsofrämjande och stödjande metoder behöver belysas 

för att effektivt kunna stödja elever i grundskola. Vidare finns intresse för forskning kring 

att belysa föräldrars inställning till barns användning av paracetamol, och genom detta belysa 

huruvida föräldrar har vetskap om deras inflytande på sina barn. Paracetamol användning 

bland elever i grundskola är ett område som ännu är sparsamt forskat kring.  
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Bilaga 1. Brev till verksamhetschef. 

 

Information om en studie avseende skolsköterskors uppfattningar kring 

skolbarns användning av substansen paracetamol. 
 

Hej, 

Du tillfrågas i detta brev om godkännande att skolsköterskor i ditt verksamhetsområde 

tillfrågas om deltagande i en studie om skolelevers användande av substansen paracetamol. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför. 

Skolsköterskorna kommer att vid intervjutillfället att få lämna ett skriftligt samtycke till 

deras medverkan. Studien kommer att genomföras genom intervjufrågor via e-post med 

skolsköterskor i grundskolan. Svaren kan fyllas i direkt via mailet och skickas iväg. Svaren 

kommer efter att studien är färdig och godkänd att förstöras. Det är enbart vi och vår 

handledare som kommer ha tillgång till grundmaterialstexten från intervjuerna. 

Intervjuerna kan besvaras på skolsköterskornas arbetsplats och vid tillfälle när tid finns och 

kräver därför ingen avtalad mötestid eller plats. 

Ungdomars hälsa är idag ett högaktuellt område. För att få veta mer om hur skolsköterskan 

kan stödja eleverna i skolan behövs mer forskning. Forskning kring sambandet mellan 

elevers ohälsa och substansen paracetamol är ännu ett relativt outforskat ämne. Syftet med 

studien är att belysa skolsköterskors uppfattningar kring substansen paracetamol hos barn i 

grundskolan. Resultatet ska kunna användas och komma till nytta för våra kurskamrater på 

skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma skolsköterskor. Om intresse finns kan 

vi gärna delge dig det färdiga resultatet.  

 

Önskar du ytterligare information kontakta oss gärna: 

Med vänliga hälsningar Malin Pålsson & Emma Doverbäck Simic 

Högskolan i Skövde 

a15malpa@student.his.se 

a15emmdo@student.his.se  

Tel: XXX, XXX 

 

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 2. Deltagarbrev. 

 

Information om deltagande i en studie avseende skolsköterskors uppfattningar 

kring skolbarns användning av substansen paracetamol. 
 

Du tillfrågas i detta brev om deltagande i en studie om skolelevers användande av 

substansen paracetamol. Din verksamhetschef har givit sitt godkännande till att du 

tillfrågas om deltagande i studien. Det är mycket värdefullt om du vill deltaga i vår studie. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför.  

Genom att svara ja på detta mail ses detta som ett samtycke till medverkan. Studien 

kommer att genomföras genom några intervjufrågor via mail. Svaren kan fyllas i direkt via 

mailet och skickas iväg. Svaren kommer efter att studien är färdig och godkänd att 

förstöras. Det är enbart vi och vår handledare som kommer ha tillgång till 

grundmaterialstexten från intervjuerna. Intervjuerna kan besvaras på din arbetsplats och 

vid tillfälle när tid finns och kräver därför ingen avtalad mötestid eller plats. 

Ungdomars hälsa är idag ett högaktuellt område. För att få veta mer om hur skolsköterskan 

kan stödja eleverna i skolan behövs mer forskning. Forskning kring sambandet mellan 

elevers ohälsa och substansen paracetamol är ännu ett relativt outforskat ämne. Syftet med 

studien är att belysa skolsköterskors uppfattningar kring substansen paracetamol hos barn i 

grundskolan. Resultatet ska kunna användas och komma till nytta för våra kurskamrater på 

skolsköterskeutbildningen, men även verksamma skolsköterskor. Om intresse finns kan vi 

gärna delge dig det färdiga resultatet.  

 

Vi är mycket tacksamma om du svarar på detta mail oavsett om du önskar medverka eller 

ej. 

 

Önskar du ytterligare information kontakta oss gärna: 

Med vänliga hälsningar Malin Pålsson & Emma Doverbäck Simic 

Högskolan i Skövde 

a15malpa@student.his.se 

a15emmdo@student.his.se  

Tel: XXX, XXX 

 

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. Mail med intervjufrågor. 

Hej,  

Du har svarat att du vill delta i vår studie kring skolsköterskors uppfattning av om 

användande av substansen paracetamol bland elever i grundskola. I detta mail finns frågor 

som vi önskar få besvarade. Skriv in dina svar direkt efter frågorna i mailet. Inledningsvis 

finns några frågor där vi önskar få information om dig.  

Stort tack för din medverkan, 

Hälsningar Malin Pålsson och Emma Doverbäck Simic 

I vilka årskurser arbetar du: 

Om du har en specialistutbildning, vilken: 

Yrkesverksamma år som sjuksköterska: 

Yrkesverksamma år som skolsköterska: 

Din ålder: 

När du svarar, tänk på att försöka svara beskrivande. tex. Hur kändes det i situationen du 

befann dig i? Kommer du ihåg vad du tänkte i situationen? 

Hur uppfattar du elevernas användning av paracetamol? 

Hur uppfattar du elevernas inställning till paracetamol? 

När du lämnar ut paracetamol till elever, hur tänker du då? 

Kan du beskriva en paracetamol-relaterad händelse som du upplever blev särskilt bra eller 

där det fanns problem?  

Finns det något mer inom detta område som du vill delge oss? 

 


