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Bakgrund: Depression är en komplicerad sjukdom som kan medföra allvarliga problem. 

Symtom på depression kan variera, några av de vanligaste förekommande symtomen för en 

ungdom är irritation, håglöshet, trötthet, koncentrationssvårigheter och skuldkänslor. Detta 

kan medföra att skolarbetet påverkas negativt och hela livssituationen. Skolsköterskan har en 

viktig roll i arbetet för att främja den psykiska hälsan. 

 

Syfte: Syftet var att belysa skolsköterskors erfarenheter av att stödja ungdomar i åldern 13-19 

år med depression.  

Metod: Åtta intervjuer genomfördes med skolsköterskor verksamma i grundskola och 

gymnasieskola. Studien genomfördes i två län och i fem kommuner.  Data analyserades med 

manifest kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Resultat: Ur analysen av datamaterialet framkom fyra kategorier, öppenhet för elevens 

behov, bygga upp elevens självbild, samordna insatser och känsla av otillräcklighet. 

Kategorier belyses med underkategorier och citat. 

Konklusion: Resultatet visar att skolsköterskor har en öppenhet mot elever med depression 

och förtroende utgör grunden för ett gott samarbete med eleven. Resultatet kan bidra till att 

utveckla och förbättra skolsköterskors möjligheter att ge stöd till deprimerade elever.  Det kan 

även utgöra en grund för fortsatt diskussion om hur skolsköterskans arbetssituation bör 

förbättras för att ge mer resurser till deprimerade elever. 
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Background: Depression is a complex disorder that can cause serious problems. Symptoms 

of depression can vary, some of the most common symptoms of a youth is irritability, 

listlessness, fatigue, difficulty concentrating and feelings of guilt. This may mean that school 

is adversely affected and the whole life situation. The school nurse has an important role in 

promoting mental health. 

 

Aim: The aim was to highlight the school nurses' experience of supporting young people aged 

13-19 years with depression. 

Method: Eight interviews were conducted with nurses working in primary and secondary 

education. The study was conducted in two counties and five municipalities. Data were 

analyzed with manifest content analysis with an inductive approach. 

Results: From the analysis of the data revealed four categories, openness to student needs, 

build the student's self-image, coordinate actions and feelings of inadequacy. Categories 

illuminated with sub-categories and quotes. 

Conclusion: The results show that nurses have an openness to students with depression and 

confidence is the basis for a good working relationship with the student. The results can help 

to develop and improve school nurses' ability to provide support for depressed students. It can 

also provide a basis for further discussion on how the school nurse's work situation should be 

improved to provide more resources for depressed students. 

 



 

 

Innehåll 
BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Depression ............................................................................................................................. 1 

Självbild ................................................................................................................................. 2 

Skolhälsovården .................................................................................................................... 3 

Stöd......................................................................................................................................... 4 

Känsla av sammanhang ....................................................................................................... 5 

Hälsa....................................................................................................................................... 5 

Barn och ungdomars hälsa .................................................................................................. 6 

PROBLEMFORMULERING ................................................................................................. 6 

SYFTE ....................................................................................................................................... 6 

METOD ..................................................................................................................................... 7 

Urval ....................................................................................................................................... 7 

Datainsamling ....................................................................................................................... 7 

Analys..................................................................................................................................... 8 

Etiska överväganden ............................................................................................................ 8 

RESULTAT ............................................................................................................................ 10 

Öppenhet för elevens behov ............................................................................................... 10 

Bygga upp elevens självbild ............................................................................................... 11 

Samordna insatser .............................................................................................................. 12 

Känsla av otillräcklighet .................................................................................................... 13 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 15 

Metod ................................................................................................................................... 15 

Resultat ................................................................................................................................ 17 

Konklusion........................................................................................................................... 20 

Kliniska implikationer........................................................................................................ 20 

REFERENSER ....................................................................................................................... 21 

Bilagor 

Bilaga 1. Ansökan om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie inom skolhälsovården 

Bilaga 2. Informationsbrev till skolsköterskor 

Bilaga 3. Intervjuguide 



1 

 

INLEDNING 
 

Psykisk ohälsa ökar bland ungdomar. En av de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa är 

depression (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2012). Depression är en 

komplicerad sjukdom som kan orsaka exempelvis beteendestörning, drogmissbruk eller 

självmord (Olsson, 2005). Sjukdomen kännetecknas av ett sänkt stämningsläge. När detta är 

bestående över tid, och så omfattande att tillståndet inte längre står i rimlig proportion till 

livsförhållandet betraktas det som en sjukdom. Det förekommer även kroppsliga symtom 

exempelvis huvudvärk, magont, oförmåga att tänka och resonera logiskt. Symtomen leder till 

att den drabbade har svårt att hjälpa sig själv (Olsson, 2005). Det har skett en fyra gånger så 

stor ökning av antalet 16-19 åringar som har vårdats på sjukhus för depression mellan år 1997 

och 2007 (Socialstyrelsen, 2009). Därför är det viktigt att tidigt upptäcka ungdomar med 

depression och sätta in adekvata åtgärder. Detta stöds av FN:s barnkonvention där det anges 

att alla barn ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda (Unicef, 1989). Skolsköterskan är 

en betydelsefull person som möter och ska stödja elever med depression i skolan.  Kunskaper 

behöver därför utvecklas om skolsköterskans stöd till deprimerade elever. 

 

BAKGRUND 

Depression 
Depression medför konsekvenser för den drabbade och dennes omgivning så som familj och 

vänner. Det är främst under de senaste tjugo åren som kunskapen om barn- och 

ungdomsdepressioner har utvecklats (Olsson, 2005). De symtom som oftast förekommer hos 

en ungdom med depression är allmänt hängig och irriterad. Detta kan upplevas som ledsamt 

och besvärligt för föräldrar, men de kanske inte associerar det till depression. Detta kan leda 

till att ungdomen som är deprimerad inte får det stöds som behövs, eller att den inte får hjälp 

tillräckligt tidigt. Depression visar sig vanligen i en riktning mot antingen aggressivitet, 

irritabilitet eller självförsjunkenhet och passivitet (Farmer, 2002). Ungdomen själv upplever 

mer en känsla av ledsenhet och nedstämdhet men även till viss del irritabilitet. Ett annat 

symtom är avsaknad av förväntan och glädje. Tidigare glädjeämnen finns inte längre. 

Fritidsintressen avslutas eftersom det inte ger någon tillfredsställelse. 

Koncentrationssvårigheter är också ett symtom som kan medföra problem i skolarbetet 

(Farmer, 2002, Ivarsson, Gillberg, Arvidsson & Broberg, 2002). Skolarbetet påverkas även av 

att ungdomen inte orkar ta sig för något, detsamma gäller fritiden och social samvaro (Olsson 

& Knorring, 1997; Olsson, 2005).  En ungdom som har depression kan uppleva en känsla av 

att vara värdelös och ha skuldkänslor (Farmer, 2002). Den unge har problem med 

insomningssvårigheter som leder till en förändrad dygnsrytm. Trots att ungdomen sover 

onormalt mycket upplever den trötthet. Förändrat ätbeteende är ytterligare ett symtom vilket 

kan innebära aptitlöshet eller tröstätande. Senare under depressionen förekommer döds- och 

självmordstankar. I en djupt och långt pågående depression uppkommer dessa tankar mer 

frekvent (Olsson, 2005).  

Det finns olika anledningar till att en ungdom drabbas av depression (Olsson, 2005). Oftast är 

det en kombination av olika orsaker. Det finns en obalans i funktionen i de ämnen som 

skickar signaler mellan cellerna i hjärnan. Olika faktorer kan påverka att en ungdom drabbas 

som ärftliga anlag och långvarig stress. Ogynnsamma förhållanden tidigt i livet kan öka  

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Kommentar/Fysisk-traning-vid-depression/#depression
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risken, exempelvis avsaknad av känslomässig anknytning till modern. Andra orsaker som kan 

påverka är att leva i en dysfunktionell familj, som kan innefatta missbruksproblem, våld, 

sexuella övergrepp eller psykisk sjukdom. En annan orsak kan vara överkrav inom skolan, 

speciellt för ungdom som har låg begåvningsnivå. Även odiagnostiserade funktionshinder 

som ADHD, dyslexi samt trauma kan orsaka depression. Fysiskt odiagnostiserade sjukdomar 

som glutenintolerans och/eller järnbrist kan påverka förekomsten (Olsson, 2005). När ett 

fysiskt frisk barn visar tecken på kroppsliga symtom och/eller känslomässiga symtom som 

utsatthet i mobbning, aggression, nedstämdhet, asocialt beteende och saknad av livsglädje, bör 

diagnosen depression övervägas (Dopheide, 2006). 

Frekvensen av depression för barn och ungdom varierar något men tycks ha ökat under 1990-

talet (Hillman, 2010). En könsskillnad har konstaterats och indikerar att flickor har en sämre 

upplevd psykisk hälsa än pojkar (Jerdén, Burell, Stenlund, Weinehall & Bergström, 2011).  

Förekomst av depression i lågstadiet börjar på några procent och ökar med stigande ålder.  

För 17-åringar är förekomsten nästan 9 % hos flickor och 2,5 % bland pojkar (Hillman, 2010). 

De ungdomar som drabbas av en depression, har en ökad risk för att insjukna igen (Puskar, 

Sereika & Haller, 2003). För hälften av de som drabbas återkommer depressionen inom tre år. 

Det är vanligt att dessa unga uppsöker skolsköterskan för fysiska symtom så som 

återkommande huvudvärk. En odiagnostiserad och obehandlad ångest eller depression utgör 

en risk för framtida psykiska besvär, som exempelvis beteendestörningar och drogmissbruk. 

Framförallt hos pojkar är depression kombinerat med beteendestörning. Detta kan orsaka 

sociala konsekvenser för den unge, som utanförskap. Depression är en komplicerad sjukdom 

som kan leda till sämre utbildning med färre karriärsmöjligheter och även svårare att bilda 

familj (Puskar, Sereika & Haller,(2003). 

Det är viktigt att få fram orsaken till depression, exempelvis mobbning, sociala problem, 

sexuella övergrepp eller kronisk stress. Olika behandlingsmetoder finns för ungdomar med 

depression. Grundläggande är att undersöka den sociala situationen, som att utreda hur 

ungdomen fungerar och trivs i skolan, med kamrater och familj. Om möjlighet finns bör 

föräldrarna vara involverade i utredningen (Hillman, 2010). Om läkemedelsbehandling 

behövs bör ungdomen remitteras till psykiatrisk klinik. När diagnosen depression är ställd är 

det viktigt att behandling insätts så snart som möjligt för att minska den unges lidande och för 

att undvika konsekvenser av sjukdomen. En tydlig information om depression och behandling 

bör ges till ungdomen och dennes föräldrar (Olsson, 2005). Ett sätt att hjälpa ungdomar med 

depression är Kognitiv beteendeterapi (KBT). I en studie av Puskar et al. (2003) upplever 

deprimerade ungdomar som behandlats med KBT en positiv effekt på sin psykiska hälsa.  

Resultatet visar också en förbättring av depressiva symtom och problemlösningsförmåga hos 

ungdomarna (Puskar, Sereika & Tusaie- Mumford, 2003). Enligt Dopheide (2006) är en 

kombinationsbehandling mest gynnsam för ungdomar med depression och denna behandling 

består av att utbilda familjen, kognitiv beteendeterapi och antidepressiv medicin till 

ungdomen.  

 

Självbild  

De känslor och tankar en individ har om sig själv bildar individens självbild. Självbilden har 

sitt ursprung i det sociala samspelet med andra människor. Det innebär att människor är 

beroende av goda relationer med andra för att ha en positiv självbild. Övergivenhet och dåliga 

relationer skadar en individs självbild. Självbilden börjar skapas hos ett barn runt 5 till 6 års  
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ålder. När självbilden vidareutvecklas blir barnet mer självkritisk och det blir medvetet om 

positiva och negativa egenskaper som det har (Karlsson, 2012). 

Självkänslan är värdering, tillit och den inre tillfredställelsen som barnet upplever hos sig 

själv.  Ju äldre barnet blir desto allvarligare tar det på att misslyckas. Ett misslyckande kan 

bero på att barnet har för höga krav på sig själv och orsaka att självkänslan försämras men 

även att det får en insikt om vad det klarar av. Om självkänslan blir allvarligt skadad kan 

motivationen för att försöka klara nya utmaningar försämras eller att barnet avstår utmaningen 

(Hwang & Nilsson, 2003). Andra människors reaktioner på individen är avgörande på hur 

individen upplever sig själv. Om andra personer uppfattar individen framgångsrik upplever 

den sig stärkt av framgång. Påverkan sker även genom individen själv, som förmågan att själv 

styra och uppnå det individen avser uppnå. Då upplever individen att den har en förmåga att 

kontrollera omgivningen (Karlsson, 2012).  

Individer med låg självkänsla lider oftare av depression än individer med hög självkänsla. Om 

det orsakas av att de tar misslyckanden mer allvarligt än individer med en hög självkänsla är 

oklart. Pessimistisk inställning har ett samband med låg självkänsla som kan leda till 

hopplöshet. En individ kan från början haft en god självkänsla men till följd av depression kan 

den ha försämrats. Individer med låg självkänsla ser framgång som något de själva inte 

orsakat, däremot ser de sig själva som ansvariga för misslyckanden (Johnson, 2003). 

Ungdomar med höga stressnivåer och låg självkänsla har en risk för att drabbas av 

nedstämdhet och depression. Genom att sjuksköterskor undervisar med positiva strategier 

minskar stress och självkänslan ökar vilket förebygger risken att drabbas av psykisk ohälsa 

(Martyn-Nemeth, Penckofer, Gulanick, Velsor-Friedrich & Bryant, 2008). 

En låg självkänsla och en negativ självbild kan orsakas av tidiga upplevelser i livet, dessa 

föreställningar kan förändras. Förändringar kan ske genom att individen ändrar sitt 

tankemönster om sig själv. En viktig motiverande kraft är att individen lär sig att tycka om sig 

själv och se sig själv som positiv. En god självkänsla skyddar mot hopplöshet och hjälplöshet 

(Johnson, 2003). 

 

Skolhälsovården 
Skolhälsovården innefattar det arbetet som bedrivs av skolsköterska och skolläkare på skolan 

för att främja elevernas hälsa. Skolhälsovårdens verksamhet har förändrats mot ett mer 

hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt med ett ökat ansvarstagande för psykiska och 

sociala hälsoproblem (SFS 2010:800). Större vikt bör läggas vid bland annat elevernas 

psykiska välbefinnande. Att tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa och se elevens behov av 

stöd är viktigt för att skolhälsovården ska kunna hjälpa till att förebygga ohälsa 

(Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården, 2004). Målet för skolhälsovården är att bevara 

elevernas psykiska och fysiska hälsa. En av skolhälsovårdens uppgifter är att vara aktör i det 

hälsopreventiva arbetet. Där ingår ett samarbete med elever och deras vårdnadshavare 

(Socialstyrelsen, 2004). 

Skolsköterskan är en central person för skolhälsovården, som möter eleverna i deras 

arbetsmiljö på skolan. Under skoltiden erbjuds eleverna flera hälsosamtal (Socialstyrelsens 

riktlinjer för skolhälsovård, 2004). Det är främst i hälsosamtalen som skolsköterskor arbetar 

förebyggande (Reuterswärd & Lagerström, 2010). I socialstyrelsens riktlinjer (2004) anges 

vad som ingår i skolhälsovårdens uppdrag. I hälso- och sjukvårdslagen (SFS1982:763) anges 
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bland annat att vården ska bygga på respekt, vara av god kvalité, finnas lättillgänglig och 

tillgodose patientens behov av trygghet och integritet i vården och i behandlingen. I 

patientdatalagen (SFS 2008:355) anges att uppgifter ska skrivas in i journalen så snart som 

möjligt för att minska risken för fel. I offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) anges 

att sekretess gäller för uppgifter om den enskildes hälsotillstånd och att de inte får röjas 

varken muntligt eller skriftligt utan samtycke, undantag får göras om det är nödvändigt för att 

ett barn ska kunna hjälpas.  

Skolsköterskans arbetsuppgifter handlar till viss del om ungdomars psykiska ohälsa (Hillman, 

2010). Psykisk ohälsa innefattar olika diagnoser och en av dessa är depression 

(Socialstyrelsen, 2004). I en studie med 258 specialistutbildande skolsköterskor anger 93 % 

att minst en fjärdedel och upptill halva arbetstiden används för att hjälpa ungdomar med 

psykisk ohälsa. Ungefär 50 % upplever att de har en bristande kunskap kring ungdomar med 

psykisk ohälsa i sin arbetsroll. De önskar mer kunskap om symtom för depression och ångest. 

Detta för att kunna stödja och även remittera ungdomarna vidare till specialistsjukvård. Här 

framkommer även betydelsen av att det finns program för de som arbetar med ungdomar om 

hur de ska stödja och hjälpa dem som drabbas av psykisk ohälsa (Haddad, Butler & Tylee, 

2010). Kruger, Toker, Radjenovic, Comeaux och Macha (2009) belyser att skolsköterskan har 

ansvar för många barn med olika svårigheter i skolan. Skolsköterskans höga arbetsbelastning 

leder till att barn som är i behov av extra stöd har svårt att få detta tillgodo sett. 

Puskar, Sereika och Haller (2003) beskriver att skolsköterskan har en viktig roll att tidigt 

upptäcka och vidta åtgärder för ungdomar med ångest och depression. En tidig identifikation 

kan förebygga senare hälsoproblem hos den uppväxande generationen. Det är viktigt att 

föräldrar, skolsköterska och övrig personal i skolan känner till och har en förståelse för 

deprimerade ungdomars problem för att kunna stödja och hjälpa dem. Ungdomar med 

depression har svårigheter i skolan, som inlärning och koncentrationssvårigheter samt det 

sociala samspelet med elever och pedagoger. Detta gör att eleverna kommer in i en ond cirkel, 

som kan leda till frånvaro (Humensky, Kuwabara, Fogel, Wells, Goodwin & Van Voorhees, 

2010). Ett bra skolklimat har en gynnsam effekt på elevers välbefinnande och skolprestationer 

samt förebygger psykisk ohälsa (Sellström & Bremberg, 2006). 

Skolsköterskans omvårdnadsarbete ska ske med ett helhetsperspektiv på eleven och är en del 

av folkhälsoarbetet. Skolsköterskan ska bidra till att möjliggöra förutsättningar för ett 

livslångt lärande och att undanröja svårigheterna för lusten att lära. Arbetet ska ske 

strukturerat och metodiskt för att få goda resultat, genom att använda en omvårdnadsprocess 

och att stärka det friska hos varje elev. Skolsköterskan ska för enskilda elever eller för 

grupper av elever som drabbas av hälsoproblem, skapa resurser för att möta deras behov i det 

dagliga livet. (Riksföreningen för skolsköterskor, 2011). 

 

Stöd  
Stödet är betydelsefullt för skolsköterskans arbete. Stöd har olika betydelser och kan ges på 

varierande sätt. Stödet kan vara medvetet men kan även ges på rutin (Hall & Wigert, 2010). 

Stöd möjliggör en positiv utveckling som erbjuds genom en interaktiv process.  För att kunna 

erbjuda ett individuellt stöd så krävs det förståelse för individens behov av stöd. Det krävs 

även förståelse för vad som behöver utvecklas i den givna situationen. För att stödet skall 

fungera måste det upplevas positivt för den som tar emot stödet (Hupcey & Morse, 1997). 

Socialt stöd innebär att ha någon nära vän att prata med och anförtro sig till i svåra situationer 

(Johnson, 2003).  Socialt stöd har effekt på den fysiska och psykiska hälsan, som kan leda till 
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en förmåga att lösa problem och hantera stressade situationer (Karlsson, 2012).Emotionellt 

stöd kan ges genom omsorg om individen men även genom vård, kärlek och tillit. Att visa 

uppskattning och genom att bekräfta stärks självkänslan och därmed kan individens 

utveckling och handlingsförmåga stödjas. Informativt stöd ges genom råd och detta sker 

kontinuerligt (Hall & Wigert, 2010).  

Stöd förutsätter att vårdandet utgår från den unika individens perspektiv (Berg & Lundgren, 

2010). Utgångspunkten för sjuksköterskans stödjande och stärkande förhållningssätt är att 

visa stöd i form av en tilltro till individens egen förmåga och därmed kan den stärkas och 

främjas.  En god relation med sjuksköterskan kan även leda till att individen öppnar sig och 

blir mer aktiv i samtalet (Berg & Lundgren, 2010). Sjuksköterskans stöd kan göra att 

individen upplever sig själv som den viktigaste resursen och då själv konfrontera sina egna 

problem. För att individen ska kunna uppnå detta behöver sjuksköterskan stödja individens 

självständighet, självkänsla, ansvarstagande, kunskap och förmåga (Berg, 2010). 

Skolsköterskor och annan personal i skolan samt föräldrar bör främja att arbeta med att öka 

elevernas självkänsla. En ökad självkänsla och optimism tillsammans med ett gott stöd i 

skolan främjar den psykiska hälsan hos eleverna (Weber, Puskar & Dianxu, 2010). 

 

Känsla av sammanhang  
Skolsköterskans arbetssätt för att få barn och ungdomar att reflektera över sin hälsa utgår från 

ett salutogent synsätt som kan skapa en förändringsprocess hos dem. Genom att få barn och 

ungdomar att se ett samband mellan sina vanor, beteenden och eventuella hälsoproblem kan 

förändringsprocessen påbörjas (Antonovsky, 2003). Människor har olika förmåga att hantera 

situationer i livet, vilket kan leda till hälsa eller ohälsa (Antonovsky, 2003). Enligt 

Antonovskys (2003) salutogena perspektiv känsla av sammanhang (KASAM) härrör det sig 

om att människan ska ha en begriplighet för situationen, möjlighet till hanterbarhet och 

uppleva en meningsfullhet. Av dessa är meningsfullhet det som betyder mest och återspeglar 

vilket engagemang och vilken motivation den enskilda människan känner i olika situationer 

och handlar därefter. Ett högt KASAM antas leda till en god hälsa och ett lågt KASAM kan 

leda till ohälsa. KASAM utvecklas upp till trettioårsåldern och är sedan tämligen konstant 

genom livet. KASAM byggs upp av olika faktorer exempelvis människans sociala och 

kulturella sammanhang och förståelsen av upplevda händelser i livet (Antonovsky, 2003).  

KASAM är en resurs som människan har och medverkar till att hälsan bevaras eller förändras 

till bättre. I ett salutogent hälsoarbete är målet att bidra till att KASAM bibehålls eller stärks 

för dem med låg KASAM (Kostenius & Lindqvist, 2006). 

 

Hälsa  
För att elever ska ha möjlighet att utvecklas och nå skolans mål behövs en god hälsa. 

Skolsköterskan har ett ansvar att främja elevers hälsa (Socialstyrelsen, 2004). Hälsa är en 

naturlig del av människolivet, som omfattar ande, kropp och själ. Detta tillstånd är 

föränderligt och kan utvecklas (Eriksson, 1996). Hälsa är också enligt Erikssons (1996) 

definition ”som ett hos organismen integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och känslan av 

välbefinnande men inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom eller lyte” (Eriksson, 1996 s.44). 

Ett tidigare hälsotillstånd kan inte upprepas utan det förekommer alltid någon förändring i 

utvecklingen, människor är medvetna om sin egen hälsa och att de själva har möjligheter att 

påverka den. Detta förutsätter en humanistisk vård med respekt för människans värdighet 

(Eriksson, 1996). Naturlig vård är när individen själv, i samspel med anhöriga och vänner kan 

ha ett välmående, tillit och tillfredställelse med sig själv (Eriksson, 2000). Olika 
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förändringsprocesser kan göra att den naturliga vården får ersättas med den professionella. 

Vårdande innebär att genom olika former av ansning, lekande och lärande möjliggörs tillit, 

tillfredställande, kroppsligt och andligt välmående. Vårdandet möjliggör också en känsla av 

att vara i utveckling och förändring i hälsoprocessen. Ansningen kännetecknas av närhet, 

värme och beröring som leder till kroppsligt välbefinnande hos den som tar emot vård. I 

ansningen ingår att tillse behov av mat, hygien och skydd samt att den som vårdar visar att 

den bryr sig om den som tar emot vård. Leken tillhör det naturliga beteendemönstret och är ett 

uttryck för hälsa. Människan anpassar den utifrån kommande informationen så att den 

motsvarar egna aktuella krav. I omvårdnadssituationer kan leken bidra till att den som får vård 

anpassar sig till en ny situation. Lärandet innebär en utveckling och förändring som främjar 

människan självständighet och mognad (Eriksson, 2000). 

 

Barn och ungdomars hälsa 
Många definitioner för hälsa utgår från den vuxna människan (Hillman, 2010). Barn och 

ungdomar kan inte helt jämföras med vuxna utan det skiljer sig när det gäller fysisk, psykisk 

och social utveckling. Hos ett friskt barn kan hälsa betraktas som att ha en förmåga till att 

uttrycka och visa när kraven runt omkring blir för stora och att kunna göra sig förstådd. 

Livsstil och levnadsvanor grundläggs under uppväxtåren, och har stor betydelse för framtida 

hälsoutveckling mot respektive hälsa eller ohälsa hos individen (Hillman, 2010).  

I en undersökning gjord med ungdomar (Puskar Sereika, Lamb, Tusaie- Mumford & 

McGuinnes, 1999) framkommer det att ungdomar med ett optimistiskt tankesätt är bättre 

rustade för att lösa olika problem som uppkommer i livet. Optimistiskt tankesätt ger en positiv 

effekt för dessa ungdomars hälsa. Skolan kan vara en god arena för hälsofrämjande åtgärder 

(Puskar Sereika et al., 1999).  Skolsköterskan har en betydelsefull roll för barn och ungdomars 

funktion att utveckla deras idérikedom för att förebygga och hantera händelser i livet med ett 

sunt tankesätt. Att de får lära sig strategier minskar risken för depression (Chang, 

Zauszniewski, Heinzer, Musil & Tsai, 2007).  För att tonåringar ska skatta sin hälsa högt är 

dessa faktorer avgörande, att känna sig delaktig, ha en god hälsa, vara fysiskt aktiv, trivas i 

skolan samt att känna en god sammanhållning i familjen (Jerdén, Burell, Stenlund, Weinehall 

& Bergström, 2011).  

PROBLEMFORMULERING 
Depression bland ungdomar ökar och kan orsaka konsekvenser för resten av livet. Avgörande 

är att tidigt upptäcka och sätta in adekvata åtgärder. Skolhälsovårdens uppgift är också att 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Tidigare forskning visar att skolsköterskor har en 

betydelsefull roll med möjlighet att upptäcka och stödja ungdomar med depression. För detta 

krävs ökad medvetenhet och kunskaper om att ge stöd till ungdomar som drabbas av 

depression. Hur skolsköterskans stödjer deprimerade elever förefaller vara bristfälligt 

utforskat.  

SYFTE 
Syftet med denna studie var att belysa skolsköterskors erfarenheter av att stödja ungdomar i 

åldern 13-19 år med depression. 
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METOD 
I studien valdes en induktiv ansats där datamaterialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman, (2004) innebär induktiv ansats en 

förutsättningslös analys av texter. Denna studie grundas på skolsköterskors berättelser om 

sina erfarenheter av att stödja ungdomar med depression. Innehållsanalys beskrivs som 

passande för att analysera intervjuer. Graneheim och Lundman, (2004) menar att det vid 

innehållsanalys förekommer tolkning av manifest och/eller latent innehåll i texten, men djup 

och abstraktionsnivå varierar. Manifest beskriver det synliga i texten. Latent beskriver textens 

underliggande mening. I denna analys valdes manifest innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys användes för att hantera, granska och analysera data från individuella bandade 

intervjuer. Målet är att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i 

textinnehåll. Dessa uttrycks i kategorier och/eller teman på olika abstraktionsnivåer där 

sammanhanget är betydelsefullt.  

Urval 
För att få tillträde till forskningsfältet kontaktades verksamhetschefer från två olika län i 

Sverige. Dessa gavs muntlig och skriftlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt 

(bilaga 1). Efter att skriftligt tillstånd inkommit från verksamhetschefer att genomföra 

intervjuer, tillfrågades nio skolsköterskor av författarna. Inklusionskriterium för att delta i 

studien var att ha arbetat minst ett år inom skolhälsovård på högstadieskolor eller 

gymnasieskolor, samt erfarenheter av stöd till ungdomar med depression. Nio skolsköterskor 

tillfrågades och en av de tillfrågade avböjde på grund av tidsbrist.  Åtta skolsköterskor (fyra 

inom grundskolan och fyra inom gymnasieskolan) tackade ja att delta och fick skriftlig och 

muntlig information om studiens syfte och genomförande. Innan intervjutillfället skrev 

skolsköterskorna under ett skriftligt samtycke där det framgick att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande (bilaga 2).   

Alla skolsköterskor var kvinnor. Medelåldern var 53 år (33-66 år). Antal år som de hade 

arbetat som praktiskt verksamma sjuksköterskor var från 11-43 år. Erfarenhet som 

skolsköterska varierade mellan 5-22 år. Deras tjänstgöringsgrad varierade från 75 % -100 %. 

Skolsköterskorna arbetade med elever från en till två skolor och elevantalet varierade mellan 

375-  680 elever. Alla skolsköterskor hade specialistutbildning. Fyra av skolsköterskorna var 

utbildade till distriktssköterskor, två inom företagshälsovård och två var specialistutbildade 

skolsköterskor med vaccinationsrätt. Flera av deltagarna hade ytterligare högskoleutbildningar 

såsom specialistutbildning inom intensivvård, folkhälsovetenskap, immunologi och 

psykosocialt arbetssätt. 

Datainsamling 
Datainsamling gjordes genom kvalitativa intervjuer. Kvale och Brinkman (2009) menar att en 

kvalitativ metod kan möjliggöra att forskaren kan vara lyhörd för den empiri som delges via 

intervjuer. Genom att forskaren lyssnar och ser informanten och dennes svar samt när det 

behövs komplettera med följdfrågor skapas en tydlig helhetsbild.  Intervjuer valdes för att få 

en inblick i informanternas erfarenheter om det fenomen som söktes. Data samlades in genom 

intervjuer på den plats som valdes av informanterna vilket innebar på respektive arbetsplats i 

ett ostört rum.  Detta för att undvika att bli störda under intervjun och att de fick utveckla 

resonemanget utan att de blev störda av det vanliga arbetet. Samtliga intervjuer varade mellan 

50-60 minuter. Innan intervjuerna påbörjades inleddes ett informellt samtal. Information 

inhämtades om informanternas ålder, sysselsättningsgrad, utbildning och elevunderlag (bilaga 

3). Därefter startade intervjun med en öppen fråga; kan du berätta om hur du kommer fram till 

att det handlar om att en ungdom har depression. Dessutom ställdes följande frågor; kan du 
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berätta hur du stödjer ungdomar med depression, kan du beskriva om dina möjligheter att ge 

stöd till ungdomar med depression, upplever du att det finns svårigheter i att ge detta stöd, 

berätta. Dessa frågor följdes upp av följdfrågor. Intervjuerna spelades in på ljudfil eller 

diktafon och transkriberades ordagrant inom en vecka av respektive intervjuare. Detta gjordes 

för att ha intervjuerna så färska som möjligt i minnet. Författarna genomförde fyra intervjuer 

vardera. Vid den första intervjun deltog båda författarna för att säkerställa kvaliteten på 

intervjufrågorna. Genom att en av författarna intervjuade och den andra författaren lyssnade 

aktivt och observerade intervjusituationen kunde en uppfattning fås om frågornas lämplighet. 

Samt att frågorna upplevdes adekvata för informanten och att de gav svar på syftet. 

Analys 
Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys med induktiv ansats har används 

för att analysera intervjuerna. Innehållsanalys beskrivs som passande för att analysera 

intervjutexter. Den finns i flera variationer. Manifest som beskriver det synliga i texten, och 

uttrycks i form av kategorier. Latent innebär en tolkning av underliggande innebörd av text. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att det förekommer en tolkning i både manifest och 

latent innehållsanalys, men djup och abstraktionsnivå varierar. Författarna i denna studie 

kommer använda sig av manifest innehållsanalys. Kvale och Brinkmann (2009) menar att i 

kvalitativ innehållsanalys tolkar författaren intervju texten för att komma till kärnan av det 

som informanterna uttryckt (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjumaterialet har tolkats 

förutsättningslöst utan någon bestämd modell eller teori utifrån induktiv ansats.  Detta för att 

få fram det skolsköterskorna valde att belysa i intervjun. 

Graneheim och Lundman (2004) benämner transkriberat material som analysenhet och att den 

bör läsas upprepade gånger för att få en sammanfattning av texten. Det transkriberade 

materialet kallat analysenhet lästes igenom flertalet gånger av båda författarna för att få en 

helhetsbild.  I processen gällande att ta ut meningsenheter och koda har den författare som 

genomfört transkriberingen utfört detta till att börja med. Därefter genomförde författarna 

analysprocessen gemensamt. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att material som är 

relevant och svarar mot syftet väljs ut ur textmassan för att bilda meningsenheter. Författarna 

har tagit ut meningsenheter enligt dessa rekommendationer. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att kondensering innebär att textmängden blir mer lätthanterlig utan att kärnan i 

innehållet försvinner, och genom att abstrahera lyfts materialet till en högre logisk nivå och 

förses med koder. För att få ut det centrala i texten kondenserades meningsenheterna. Efter 

detta abstraherades materialet och namngavs med koder. Författarna har under analys 

processen återkommande gått tillbaka i analysen för att se om meningsenheter och kodning 

stämt med materialet i sin helhet.  Enligt Graneheim och Lundman (2004)  utgörs en kategori 

eller tema av olika koder som har ett liknande innehåll. I denna studie jämfördes koderna i 

likheter och skillnader. Likheter och skillnader utgjorde en preliminär grund för kategorier. 

Koder med liknande innehåll sammanfördes och ett preliminärt kategorisystem arbetades 

fram som slutligen blev 4 huvudkategorier och 11 underkategorier. Graneheim och Lundman 

(2004) anser att citat från intervjuerna kan öka trovärdigheten i resultatet. Citat har brukats i 

denna studie.  

Etiska överväganden  
Denna studie har följt forskningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa forsknings-

etiska principer fungerar som riktlinjer för etikkommitténs granskning inom området 

humaniora och samhällsvetenskap. Skolsköterskorna informerades skriftligt om intervjuns 

syfte och tillvägagångssätt. Information gavs om att datamaterialet skulle hanteras 

konfidentiellt vilket innebär att det avidentifierade material och inspelat material förvaras 

inlåst till studien är godkänd utan åtkomst för obehöriga. Endast författarna har tillgång till 
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namn och adress till informanterna. När arbetet är godkänt kommer materialet att förstöras på 

ett säkert sätt. Deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta deltagandet utan att ange orsak.  Ett skriftligt samtycke gavs av 

skolsköterskorna.  Godkännande av studien från etisk nämnd behövdes ej inhämtas då 

studentarbeten inte berörs av krav på etikprövning (SFS 2003:460). Tillträde till 

forskningsfältet inhämtades av berörda verksamhetschefer i egenskap av arbetsgivare på 

respektive skolor. Nyttan med studien är att utveckla kunskaper om skolsköterskans stödjande 

funktion vilket kan bidra till en ökad medvetenhet inom området.  
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RESULTAT 

 

Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra kategorier och underkategorier som presenteras 

i tabell 1. Dessa presenteras tillsammans med belysande sammanfattningar och citat i texten 

nedan.  

Tabell 1. Presentation av kategorier och underkategorier baserat på skolsköterskors utsagor att 

stödja ungdomar med depression.  

 

Kategori 

 

Underkategori 

 

Öppenhet för elevens behov Bli elevens förtrogna 

 Ta sig tid 

 Följa upp eleven 

Bygga upp elevens självbild  Bekräfta 

 Uppmuntra till goda vanor 

Samordna insatser Involvera föräldrar 

 Initiera samarbete runt eleven  

 Remitera till annan profession 

Känsla av otillräcklighet Brister i föräldrarollen 

 Tidsbrist 

Kluvenhet 

    

Öppenhet för elevens behov  
Öppenhet för elevens behov beskrevs som att finnas på plats på expeditionen men också visa 

sig tillgänglig. Denna närhet skapar möjligheter för eleven att själv söka hjälp hos 

skolsköterskan för sina problem. Detta innefattar att skolsköterskan kan bli elevens förtrogna, 

ta sig tid samt följa upp eleven.   

Bli elevens förtrogna  

Att bli elevens förtrogna är en förutsättning för att eleven ska komma och prata av sig samt få 

tröst. Ibland söker en elev hjälp flera gånger för andra åkommor för att kunna avgöra om 

skolsköterskan går att lita på. Först när elever känner förtroende för skolsköterskan vågar de 

öppna sig och berätta hur de mår. Skolsköterskorna upplever oftast att när de har fått ett 

förtroende från eleven, så underlättar detta även att få ett medgivande för att involvera 

föräldrarna. 
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Ta sig tid  
Att finnas tillhands för elever genom att närhelst de behöver ta emot spontana besök upplevs 

betydelsefullt. Elever kunde komma till skolsköterskan när det kändes jobbigt, sitta en stund 

och ha möjlighet att samtala. Informanterna betonar att det inte räcker med att bara ta sig tid 

utan det gäller även att vara aktivt närvarande, lyssna och visa engagemang för eleven. Att 

vara aktivt närvarande behövde inte betyda att skolsköterskan säger eller gör någonting, utan 

handlar mer om att finnas där för eleven och visa sitt intresse genom kroppsspråket. 

”Jag är på plats fyra dagar i veckan, det är ju ganska mycket ändå, så har eleven chans att 

komma till mig på öppna mottagningstider eller vid behov när den känner att den måste” 

Följa upp eleven  

Genom att bygga upp en förtroendefull relation finns det möjlighet att följa upp eleven, hur 

denne mår, närvaron i skolan under en längre tid och skaffa sig en helhetsbild. Oavsett om 

eleven har kontakt med barn och ungdomsmottagningen eller enbart stöd av skolsköterska 

sker någon form av uppföljning. Uppföljning kan innebära både tidsbokade och spontana 

besök i form av samtal. Skolsköterskorna använder sig även av Via Short Message Service 

(SMS) för uppföljning.  Eleven kan då skicka korta textmeddelande om hur han/hon mår.  När 

eleven byter skola sker oftast överrapportering mellan skolsköterskorna om den psykiska 

hälsan. Då ges möjlighet för skolsköterskan att bedöma om ett snabbt ankomstsamtal behövs 

på den nya skolan. Även i de riktade hälsosamtalen görs uppföljning av deprimerade elever.   

”Dom eleverna som hade mått riktigt dåligt följde man över hela gymnasietiden, på nått sätt 

fast man hade kanske lång tid emellan kanske ibland en SMS kontakt”  

 

Bygga upp elevens självbild 
Bygga upp elevens självbild beskrevs som att visa en respektfull inställning och fokusera på 

elevens starka sidor. Detta anses stärka elevers förmåga att med tiden själva göra saker som 

de känner att de mår bra av.  Eleven kan på så sätt känna sig värdefull.  Detta innefattar att 

bekräfta och att uppmuntra eleven till goda vanor. 

 

Bekräfta  
Bekräfta handlar om att visa förståelse för att eleven mår dåligt, intyga att denne är som alla 

andra, att det kan bli så här ibland och att det är okej. Skolsköterskorna menar också att det är 

viktigt att tala om det som känns arbetsamt.  De förklarar för eleven att det är många som mår 

dåligt men det blir bättre. Detta inger någon slags framtidstro när det är svårt för eleven. 

Enligt skolsköterskorna minskar då elevens skuldkänslor och denne känner framtidstro. Att 

bekräfta eleven innebär också att stärka denne i det som är bra.  

”Jag försöker först bekräfta att jag ser att du mår dåligt, vi ska försöka komma tillrätta med 

det” 
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Uppmuntra till goda vanor   

Att uppmuntra till goda vanor innebär att skolsköterskorna hjälper eleven att hitta sina egna 

möjligheter för att skapa förutsättningar till hälsosamma förändringar. Skolsköterskor 

använder därför motiverande samtal för att kunna stärka elevens egna resurser.  Eleven 

behöver skolsköterskans hjälp att själv identifiera problemet och få förståelse för hur denne 

mår. Skolsköterskor börjar med att kartlägga elevens nuvarande livssituation för att finna vad 

som behöver förändras.  Genom att uppmärksamma eleven och låta denne berätta om något 

som den tycker om att göra eller mår bra av kan detta utgöra grunden till en förändring att må 

bättre. För att locka fram elevens egna tankar, idéer och lösningar använder sig skolsköterskor 

av öppna frågor. Genom detta ökar elevens medvetenhet om sig själv. Detta bidrar till att 

eleven upptäcker saker som är både positiva och negativa i sitt liv. Avsikten är att eleven är 

expert på sig själv och ska upptäcka sin förmåga själv att finna egna lösningar på sina 

problem. 

 Skolsköterskorna använder sig av hälsofrämjande råd i samtalen till eleven. De talar om hur 

viktigt det är att röra på sig exempelvis att promenera eller jogga, och att rörelse leder till att 

kroppen bildar ämnen som ökar välmående.  Skolsköterskan förklarar för eleven att kroppen 

behöver näring och energi för att utvecklas. Eleven uppmuntras att äta en hälsosam kost i 

tillräcklig mängd.  Skolsköterskan klargör sömnens betydelse för hälsan och ger råd om goda 

sömnvanor. Informationen handlar även om dygnsrytmens betydelse och att ungdomar 

påverkas av sömnbrist vilket kan yttra sig som ett försämrat stämningsläge. Genom att 

förbättra sin dygnsrytm kan eleven lättare somna och vara mer utvilad på dagen.  I samtalet 

berörs även betydelsen av att ha goda relationer såsom att lära sig att själv säga ifrån, 

exempelvis om det blir för sena kvällar.   

 ”ett tips kan vara att gå en promenad för att kroppen tillverkar ämnen som gör att man kan 

må lite bättre” 

”Om man inte har bra sömn, om man inte sover bra så har man ingen chans att bearbeta 

saker och ting, så då brukar jag prata och fråga lite mer hur sover du? Och så försöker jag 

förklara varför det är bra att sova så vi pratar om sömnen” 

 

Samordna insatser 
Samordna insatser beskrevs som att koordinera alla åtgärder riktade mot eleven från olika 

samarbetspartners. Detta innefattar att involvera föräldrar, initiera samarbete runt eleven samt 

remittera till annan profession.  

 

Involvera föräldrar 

Involvera föräldrar är att få till en nära kontakt eftersom föräldrars stöd och förståelse är en 

resurs för eleven. De insatser som skolsköterskan utför får då en bättre effekt. Ett 

förtroendefullt samarbete mellan skolsköterskan och föräldrarna underlättar för eleven. 

Genom samarbetet upplever eleven att flera vuxna är införstådda med situationen och arbetar 

för att eleven ska må bättre.  Att ha ett förtroendefullt samarbete med föräldrar är extra viktigt 

för omyndiga elever eftersom de har huvudansvaret för sitt barn.  
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Initiera samarbete runt eleven 

Initiera samarbete runt eleven är att skolsköterskan tar initiativ till att skolsituationen anpassas 

utifrån elevens förmåga och att förståelsen ökas. Detta sker efter att samtycke inhämtats från 

eleven och omyndig elevs föräldrar. Om det är av värde hanteras detta så att skolsköterskan 

tillsammans med eleven berättar och medvetandegör för andra elever och skolpersonal om 

elevens problem såsom koncentrationssvårigheter, samarbetssvårigheter, trötthet och vad en 

depression innebär. Det kan även handla om bemötande, att anpassa studierna och göra 

schemaförändring under en tid. Därigenom ökar möjligheten för eleven att klara sin skolgång.   

”Vara ett ombud på nått sätt tänker jag i skolan, att förmedla till lärare och få förståelse för 

elevens situation är den främsta uppgiften vi har egentligen, man talar om vad det handlar 

om och att de behöver ta hänsyn till det, eleven kanske kan få komma senare på morgonen 

ibland och den kanske måste få gå undan” 

 

Om eleven behandlas exempelvis inom Barn- och ungdomspsykiatrisk vård tas vid behov 

kontakt med den vårdenheten. Denna kontakt tas av skolsköterskan för att få råd hur skolan 

ska kunna hjälpa eleven på bästa sätt. Skolsköterskan kan även förmedla hur eleven upplever 

sin behandling. 

 

Remittera till annan profession 

När skolsköterskorna upplever att deras egna insatser är otillräckliga för att ge lämpligt stöd 

remitterar de till annan profession. Någon gång kan en remittering bero på att personkemin 

mellan skolsköterska och elev inte stämmer. Vilken profession vidareremittering sker till 

beror på orsak och allvarlighetsgrad.  

Inom skolan finns tillgång till skolläkare som kan bedöma elevens behov av läkemedel. 

Skolkuratorn kan kopplas in för att eleven ska få en tids samtalsstöd. Skolsköterskan kan 

behöva remitera vidare till Barn- och ungdomspsykiatrisk vård (BUP) eller till psykiatrisk 

klinik, för bedömning av elevens hälsotillstånd. För elev som kan uppleva det svårt att söka 

samtalsstöd inom skolan, finns möjlighet att få hjälp av kurator utanför skolan på 

ungdomsmottagning. 

En skolsköterska nämnde att en del elever inte vill komma och prata med någon när de mår 

dåligt. Då kan ett sätt att nå elever som inte vill samtala vara att ge tips om informationssidor 

på internet som UMO (ungdomsmottagningen). Där eleven själv kan läsa sig till information. 

 

Känsla av otillräcklighet 
Känsla av otillräcklighet beskrevs som att inte klara av att i tillräcklig utsträckning utföra 

insatser som anges i riktlinjer och lagar. Detta innefattar svårigheter i arbetet när det 

förekommer brister i föräldrarollen, tidsbrist och en kluvenhet. 
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Brister i föräldrarollen  

Brister i föräldrarollen upplevs vara situationer när föräldrar inte förstår och hjälper sitt barn 

eller inte har förmåga att ge stöd.  Föräldrars förhållningssätt påverkar hur barnet mår.  Det 

kan även handla om föräldrar som ger stöd på ett olämpligt sätt, som kan innebära nonchalans 

för att barnet har en depression.  Skolsköterskan kan då få ta ett stort ansvar för dessa elever 

som har föräldrar som brister i sin föräldraroll.  

 

Tidsbrist 

Skolsköterskorna upplever att tiden ofta utgör en begränsning i arbetet. De är villiga att hjälpa 

och flexibla och försöker finna en lösning till de flesta situationer. Detta sker på bekostnad av 

att andra arbetsuppgifter läggs åt sidan exempelvis dokumentation. Detta innebär att 

exempelvis journalskrivning görs efter arbetstidens slut. Tidsbrist var en anledning till 

frustration hos skolsköterskorna. 

”Det är ju bara tiden som är begränsad, annars har vi goda möjligheter, genom att lyssna på 

dem, ge stöd och hopp genom att möta dem i samtal” 

 

Kluvenhet 

Sekretessen kan vara ett dilemma när en elev som mår mycket dåligt inte vill att detta ska 

framföras till föräldrar.  Å ena sidan skulle skolsköterskorna vilja informera föräldrarna så att 

eleven får hjälp hemifrån men å andra sidan är de rädda för att i så fall förstöra det förtroende 

de byggt upp till eleven. Kluvenhet förekommer även efter samtal med elev som är djupt 

deprimerad. Trots att skolsköterskan gjort allt som står i hennes makt för att hjälpa eleven 

kvarstår en oro för eleven. 

”Mycket svårt att släppa jobbet när en elev mår mycket dåligt, jag tänker på det hemma på 

kvällen, är rädd att något ska hända, fastän jag gjort allt, som att säga du får ringa mig när 

som helst när du mår så här dåligt, hör av dig du vet att jag vill hjälpa dig” 

”Vart tar jag vägen med de känslor som växer hos mig själv det känns svårt inför sommarlov 

och jag tappar det här lite grann, vad händer nu? Jag vill ju att någon annan ska hålla i 

trådarna då” 
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DISKUSSION 

Metod 
Syftet med denna studie var att belysa skolsköterskans erfarenhet att stödja ungdomar 13-19 

år med depression. Enligt Kvale och Brinkmann, (2009) och Willman, Stoltz och Bahtsevani, 

(2011)  är intervjuer en relevant datainsamlingsmetod för att få svar på syftet. I intervjuerna 

fick informanterna möjlighet att utifrån semistrukturerade frågor berätta om sina erfarenheter 

och upplevelser om fenomenet. Enligt Polit & Beck, (2008) innebär semistrukturerade frågor 

att informanterna får möjlighet att svara på frågor inom ett visst område och frihet att berätta 

med egna ord om det som eftersöks i studien. För att få svar på syftet hade även en 

enkätstudie kunnat genomföras. Om enkätstudie valts hade sannolikt ett bredare urval med 

ytterligare variation möjliggjorts. Dock hade tillfället att förtydliga frågor och möjligheten att 

ställa följdfrågor inte funnits, vilket förmodligen hade påverkat resultatets fyllighet och 

trovärdighet. 

Inklusionskriterier för att delta i studien var skolsköterskor som arbetat minst ett år inom 

skolhälsovård på grundskola eller gymnasieskola. Att kriteriet med endast 1 års erfarenhet 

valdes berodde på att författarna var osäkra på om tillräckligt många informanter skulle 

uppfylla ett kriterie med längre erfarenhet inom skolhälsovård. Det visade sig till förmån för 

studiens trovärdighet att informanterna hade en arbetslivserfarenhet mellan 5 och 22 år som 

skolsköterska och sammanlagt som praktisk verksam sjuksköterska varierade mellan 11-43 år. 

Samt att alla informanter hade en lämplig specialistutbildning. De var verksamma inom 

grundskola eller gymnasieskola med varierande elevantal. De informanter som arbetade på 

grundskolan hade sin huvudsysselsättningsgrad på högstadiet.  Detta med tanke på syftet att 

det gäller ungdomar mellan 13-19 år.  Informanterna hade en tjänstgöringsgrad mellan 75-

100% vilket innebar att de var mycket på skolorna och hade kännedom om elevernas mående. 

Informanterna var kvinnor och för att öka variationen hade det varit intressant med manliga 

deltagare. Urvalet speglar att det är främst kvinnor i skolsköterskeyrket. Informanterna 

arbetade i två olika län och i fem olika kommuner vilket kan ge en variation av erfarenheter. 

Resultatet hade kunnat bli annorlunda om skolsköterskor med kortare arbetslivserfarenhet 

deltagit. Möjligen hade resultatet blivit mindre fylligt genom att det förmodligen tar tid att 

bygga upp ett förtroende till elever och erfarenhet erhålls troligen delvis genom antal år som 

verksam skolsköterska. 

Antalet intervjuer var planerat till åtta för att få möjlighet till en variation och att finna 

likheter och skillnader samt en hanterbar datamängd för analys. Positivt var att 

verksamhetscheferna gav skriftligt svar inom några dagar för att utföra intervjuer. Nio 

skolsköterskor tillfrågades och en av de tillfrågade avböjde på grund av tidsbrist.  Antal 

intervjuer blev som författarna planerat. Informanterna fick själva föreslå datum och en ostörd 

plats där intervjun skulle genomföras, detta för att öka möjligheterna till lugna, avspända och 

trygga intervjuer.  Vid första telefonkontakten med skolsköterskorna hörde författarna om 

intresset fanns för att berätta om deras erfarenhet inom ämnet. De som beslöt att delta var 

intresserade och villiga att berätta. Detta kan ha gjort att vid genomförandet av intervjuerna 

var informanterna positiva till att svara på författarnas frågor från intervjuguide (bilaga 3) och 

delge sina erfarenheter. Informanterna var insatta, erfarna och höll sig till ämnet.  Följdfrågor 

(bilaga 3) ställdes vid behov beroende på informanternas svar för att få ytterligare information 

om ämnet.  Enligt Kvale och Brinkman (2009) är det av värde att göra en prov intervju för att 

få upplysning angående om intervjufrågorna ger uttömmande svar om det fenomen som söks. 

Vid första intervju tillfället var båda författarna närvarande, en som intervjuade och en som 
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observatör. Detta för att tillsammans diskutera intervjusituationen och om frågorna behövdes 

justeras. Författarna kom fram till att frågorna gav uttömande svar utifrån syftet. 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) bör miljön där intervjuer sker upplevas trygg och behaglig 

för informanten. Vid samtliga intervju tillfällen upplevde författarna att det var en lugn 

atmosfär och känslan var att informanterna upplevde det samma. Efter var intervju gavs till 

fälle för ett uppföljande samtal om funderingar fanns och hur intervjun upplevts av 

informanten. Författarna planerade att göra en intervju per dag och att transkribera denna 

inom en vecka och innan nästa intervju tillfälle, detta lyckades och gav möjlighet att vara 

fokuserad på en intervju i taget. Kvale och Brinkman (2009) menar att intervjuer bör skrivas 

ut ordagrant för att få en känsla av helheten. Samtliga intervjuer skrevs ut ordagrant med 

pauser och skratt. 

Graneheim och Lundman (2004) anser att en induktiv ansats utifrån ett valt syfte och en 

analys genom manifest kvalitativ innehållsanalys kan brukas vid studier baserade på 

intervjuer som ska tolkas. En induktiv ansats valdes utifrån syftet och datamaterialet har 

analyserats med manifest kvalitativ innehållsanalys. Metoden var relevant då intervjuer 

användes som granskades och tolkades.  

Datamaterialet som har analyserats är baserat på åtta intervjuer. Graneheim och Lundman 

(2004); Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att texterna från intervjuer ska 

analyseras förutsättningslöst och grundas på informanternas erfarenheter och upplevelser. 

Lundman och Hällgren Graneheim, (2008) beskriver att i kvalitativa studier är forskaren 

involverad under intervjuerna och blir därför en medskapare av texten. Polit och Beck, (2008) 

menar att vid kvalitativa studier ska resultatet vara baserat på informanternas upplevelser och 

känslor och inte författarens. Författarna har haft en strävan att vara objektiva genom hela 

analysprocessen. För att öka trovärdigheten kan författarna återge deltagarna det resultat de 

framkommit till. Dock har detta inte gjorts i denna studie. Däremot har båda författarna 

deltagit i analysprocessen för att stärka tillförlitligheten. Graneheim och Lundman, (2004) 

beskriver att datamaterialet skall bearbetas för att senare reflektera över textens huvudsakliga 

innehåll för att få en helhetsbild över materialet. Författarna har läst datamaterialet 

upprepande gånger, diskussion och reflektioner har utmynnat i en samstämmighet. Under 

analysprocessen var författarna medvetna om att försöka hitta skillnader och likheter i 

textinnehållet dock utan att text plockas bort ur sitt omgivande sammanhang. Genom 

diskussion om tolkningar och abstraktionsnivåer har koder och kategorier blivit noggrant 

granskade. Graneheim och Lundman (2004); Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

menar att genom att presentera citat från intervjuerna ges läsaren en möjlighet att själv 

bedöma giltigheten. Citat har används i denna studie för att öka trovärdigheten i resultatet. 

Patel och Davidsson (2003) menar att en annan metod som används för att analysera 

kvalitativa data och för att tolka texter är Hermeneutik. Om Hermeneutik använts i denna 

studie hade sannolikt resultatet blivit det samma. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att forskarens medvetenhet och förförståelse 

är en viktig del i forskningsprocessen. Författarna har erfarenhet av skolsköterskans 

arbetsuppgifter och har kännedom om problematiken, vilket kan vara en fördel. Förförståelsen 

har noga beaktats men kan likväl ha påverkat i analysprocessen. Känslighet för data har 

eftersträvats och pendling mellan framväxande mönster och datamaterialet som helhet har 

hela tiden gjorts för att stärka tillförlitligheten i analysen. Författarna har försökt att på ett 

utförligt sätt förklara arbetets fortskridande för att stärka tillförlitligheten i studien. 
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När det gäller överförbarhet till andra grupper eller situationer är det upp till läsaren att avgöra 

om resultatet är överförbart. Företrädesvis kan skolsköterskor och andra personalgrupper 

inom skolan ha nytta av studiens resultat. Ytterligare studier kan rekommenderas för att 

förkasta eller verifiera det kategorisystem som växt fram. 

Resultat 
Av resultaten framkommer att en öppenhet för elevens behov är betydelsefullt, för att denne 

ska känna sig sedd. Skolsköterskans förhållningssätt mot eleven är därför avgörande för att 

denne ska uppleva insatserna som ett adekvat stöd. Det är viktigt att bli elevens förtrogna 

genom att skapa trygghet, inge förtroende och visa förståelse, först då känner denne tillit och 

kan berätta om det som känns svårt. Golsäter (2012) anger att skolsköterskans bemötande i 

samtal bör förmedla medkänsla, då upplever eleven tillit och känner sig respekterad. En 

förutsättning för att eleven ska känna trygghet är att skolsköterskan bygger upp en god 

relation. Denna växer fram när eleven ges tid och möjlighet till återkommande besök hos 

skolsköterskan. Detta är i linje med en studie av Reuterswärd och Lagerström (2010) som 

framhåller att trygghet i skolan och en god relation med vuxna är en bidragande orsak till god 

hälsa. En reflektion är att skolsköterskan har ett stort ansvar för hur hon/han bemöter eleven 

för att en god relation skall etableras. Om skolsköterskan från början bygger upp en god 

relation ökar förutsättningarna för ett förtroendefullt samarbete med eleven. 

I resultatet framkommer att skolsköterskorna anser det viktigt att ta sig tid för eleven, vara 

aktivt närvarande i mötet genom att visa intresse. Samt i mötet lyssna på eleven och försöka 

förstå dennes situation. Hupcey och Morse (1997) påvisar att skolsköterskor behöver förstå 

individens behov och för att stödet ska fungera ska det upplevas positivt och meningsfullt för 

den som tar emot stödet. Det är viktigt att skolsköterskan ser elevens behov av stöd för att 

kunna förebygga psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2004). Resurser behöver därför satsas på 

elevernas psykiska välbefinnande så att skolsköterskan kan avsätta den tid som behövs för 

varje elevs behov. 

Resultaten tydliggör att skolsköterskan kan stärka elevens självbild genom att bekräfta och 

uppmuntra till goda vanor. Bekräfta i mötet kan stärka eleven och få denne att känna sig 

värdefull. För att få en god hälsa behöver människan känna sig sedd och trodd på (Eriksson, 

2000). Bekräftelse stärker självkänslan och individens handlingsförmåga ökar (Hall & Wigert, 

2010). När skolsköterskorna träffar elever är dialogen i samtalet grundläggande och att eleven 

får ta stort utrymme. Skolsköterskan och eleven kan tillsammans göra reflektioner om dennes 

hälsa vilket kan leda till en hälsosam förändring. Ett sätt att stärka ungdomar i sin 

självutveckling är att skolsköterskan är ute i skolmiljön och kan vara till hjälp genom att se 

och tala lite med ungdomarna. Ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i skolan och det är 

viktigt för dem att bli uppskattade för att kunna utveckla en positiv självbild. 

Av resultaten framkommer att skolsköterskan använder sig av Motiverande samtal som gör att 

eleven själv ska lära sig att hantera sin depression och sitt liv. Motiverande samtal är en metod 

som passar när en person behöver förändra sitt beteende. Personen kan genom att utforska sig 

själv hitta nya lösningar på sina problem (Holm Ivarsson, 2010). Genom att kartlägga elevens 

situation kan orsaken till depressionen medvetandegöras och rätta åtgärder sättas in. En 

bedömning behöver utgå från en helhetsbild för att ungdomen ska ges möjlighet till en 

effektiv behandling (Hillman, 2010).  

I resultatet framkommer också att eleven stöds genom samtal för att få en känsla av 

meningsfullhet, förståelse och kunna hantera sin situation i likhet med Antonowskys teori. En 

människa som kan förstå sin situation, uppfattar den som möjlig att påverka och finner det 
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meningsfullt att försöka har en bättre förmåga att klara påfrestningar i olika livssituationer. 

(Antonowsky, 2003).  

Genom att skolsköterskorna uppmuntrar eleven till goda vanor orkar denne ta sig igenom 

motgångar och hitta egna lösningar på problem även när situationen känns svår. 

Skolsköterskan har en viktig roll att uppmuntra eleven att lära sig hantera händelser i livet 

genom påhittighet och ett sunt tankesätt (Chang, Zauszniewski, Heinzer, Musi & Tsai, 2007).  

Genom att eleverna får kännedom om strategier kan det minska risken för en försämrad 

psykisk hälsa. Skolsköterskan är en nyckelperson som behöver vidta åtgärder för ungdomar 

med depression för att förebygga långvariga hälsoproblem hos dem (Puskar, Sereika & 

Haller, 2003).  Enligt Martyn-Nemeth, Penckofer, Gulanick, Velsor-Friedrich och Bryant 

(2008) kan undervisning om olika copingstrategier påverka till en förbättrad självkänsla och 

mindre stress för individen. Om skolsköterskor implementerar copingstrategier i 

hälsoundervisning för elever lär de sig att hantera olika livssituationer på ett hälsosamt sätt 

som kan främja elevernas framtida hälsa. 

Av resultaten framkommer att skolsköterskan behöver stimulera eleven att själv ta ansvar för 

träning, kost, sömn och bestämma hur denne vill förbättra sin hälsa. Att vara fysiskt aktiv, 

känna sig delaktig, ha en god hälsa, trivas i skolan och att ha en gemenskap i familjen är 

avgörande faktorer för att ungdomar ska skatta sin hälsa högt (Jerdén, Burell, Stenlund, 

Weinehall & Bergström, 2011). Skolsköterskorna strävar efter att få eleven delaktig och förstå 

att denne själv har möjlighet att påverka sin hälsa. En professionell yrkesutövare ska 

medvetandegöra personer om sin hälsa och att de själva har valmöjligheterna (Eriksson, 

1996). Därför borde skolsköterskan fokusera samtalet med eleven på friskfaktorer och det 

som gör att eleven mår bra och inte bara det som är besvärligt. 

Resultaten påvisar att skolsköterskan samordnar insatser för eleven såsom att initiera 

samarbete runt eleven, involvera föräldrar och när det behövs remitera till annan profession. 

För att kunna ge ett bra stöd till eleven behöver föräldrar vara involverade och ha en förståelse 

för elevens hälsa. Detta är i linje med en studie av Weber, Puskar och Dianxu (2010) som 

fann att både föräldrar och skolsköterskan behöver stäva efter att öka elevens självkänsla för 

då främjas den psykiska hälsan. Det underlättar för eleven om föräldrar är engagerade och 

medvetna om hur de kan stödja. Enligt Dopheide (2006) är det en fördel att familjen har goda 

kunskaper om depression och behandlingar Skolsköterskan är den som initierar samarbetet 

runt eleven i skolan för att öka förståelsen om hur det är att ha en depression. 

Skolsköterskorna arbetar för att förbättra skolmiljön för eleven för att denne ska kunna 

fullfölja sina studier. När skolsköterskan och kanske även tillsammans med eleven, berättar 

om depressionen och dess symtom ökar förståelsen och samarbetet mellan elev och övrig 

personal underlättas. Enligt Olsson (2005) och Olsson et al. (1997) påverkas skolarbetet av 

elevens trötthet. Farmer (2002) menar att koncentrationssvårigheter kan medföra problem i 

skolan. Genom att medvetandegöra skolpersonal om elevens problem ökar förståelsen för att 

det kan behövas förändringar under en tid exempelvis schemaändringar. Humensky et al. 

(2010) beskriver svårigheter i det sociala samarbetet mellan eleven och andra elever men 

också till skolpersonal vilket kan göra att denne kommer in i en ond cirkel.  Om 

skolsköterskan tillsammans med övrig skolpersonal arbetar förebyggande med 

värdegrundsarbete, kan skolmiljön för alla elever förbättras. Det är även viktigt att elever i 

skolan får utmaningar som de har möjligheter att klara av och därmed få en bättre självbild. 

För att detta ska vara rimligt behöver undervisningen vara individanpassad. Skolsköterskorna 

använder sig av hälsofrämjande tillvägagångssätt för att skapa ett passande samarbete kring 
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eleven. Att använda sig av hälsofrämjande strategier menar Puskar Sereika, Lamb, Tusaie- 

Mumford och McGuinnes, (1999) är av betydelse för att kompisar och personal till eleven ska 

ha möjlighet att lära sig att ge stöd och uppmuntran till eleven. 

Av resultaten framgår att det ibland uppkommer en känsla av otillräcklighet hos 

skolsköterskan när ett stöd ska ges i enlighet med de lagar som ska följas.  Problematiken 

orsakas av svårigheter som brister i föräldrarollen och tidsbrist samt en kluvenhet. 

Skolsköterskorna känner sig otillräckliga i mötet med eleven om inte föräldrarna har 

förståelse för elevens behov. Eleven har fått ett förtroende för skolsköterskan och vågar 

anförtro sig till henne/honom men samarbetet med föräldrarna fungerar inte. Skolsköterskorna 

är medvetna om att brister i föräldrarollen försvårar i att ge ett optimalt stöd till eleven. Om 

inte föräldrar har förståelse för att behandling behövs kan det resultera i att eleven inte får 

tillräckligt med stöd eller att det sätts in för sent (Farmer, 2002). En reflektion som är möjlig 

att göra är att skolsköterskorna upplever en känsla av otillräcklighet när föräldrar indirekt 

försämrar situationen så att eleven blir lidande. När skolsköterskor känner att de har gjort 

tillräckligt med insatser men föräldrarna ändå inte inser allvaret i situationen och eleven inte 

får det stöd som behövs är det nödvändigt att anmäla till socialförvaltningen. En anmälan kan 

leda till att eleven får det stöd som denne och familjen har behov av.  En annan reflektion är 

att om skolsköterskan har tillgång till professionell handledning kan det utgöra en källa till att 

finna nya lösningar i problematiska situationer. Handledning kan även göra att skolsköterskan 

känner sig tryggare i sin oftast ensamma position.  

Tiden utgör en begränsning för att ge stöd. Om eleven har fått ett förtroende för skol-

sköterskan bör det få ta den tid som behövs eftersom eleven känner tillit. Skolsköterskorna 

prioriterar dessa elever och hittar ofta en lösning för att eleven ska få den insats som behövs. 

Haddad, Butler och Tylee (2010)  menar att skolsköterskans arbete består till stor del, upp till 

halva arbetstiden av att stödja elever med psykisk ohälsa. Skolsköterskornas arbetsbörda har 

ökat och deras tid räcker inte alltid till för eleverna (Lamb, (2010). Om eleven släpps på grund 

av tidsbrist finns risken att skolsköterskan mister förtroendet. Relationen till eleven skadas 

och det kan leda till att eleven inte känner sig trygg och därmed sluter sig och inte kommer 

tillbaka.  

En reflektion är att skolsköterskor arbetar ofta ensamma och får lita till sin egen förmåga att 

hantera situationer i arbetet som att bedöma en elevs psykiska hälsotillstånd och utforma rätt 

stöd. Skolsköterskor kan ha ansvar för ett stort antal elever och även ansvara för flera skolor 

vilket kan vara en orsak till att stress förekommer under arbetet. Detta kan medföra att 

bedömningar behöver utföras snabbt för att arbetsuppgifterna ska hinnas med. Att stödja 

elever som mår mycket dåligt kräver att skolsköterskor är psykiskt stabila själva, eftersom det 

kan väcka mycket känslor inom dem. Efter att ha haft ett samtal kan det behövas reflektion på 

arbetstid vilket det kan saknas tid för. I resultatet framkommer det att skolsköterskan har svårt 

att koppla av på sin fritid, och att de upplever en osäkerhet om de agerat rätt i sitt arbete.  

Skolsköterskorna upplever svårighet att få slutna elever att tala om det som är svårt för dem, 

vilket leder till otillräcklighet och en osäkerhet om hur de ska agera i situationen. Haddad, 

Butler och Tylee (2010) menar att skolsköterskor anser sig behöva ha mer kunskap om 

symtom på depression, åtgärder och behandling för att kunna stödja dessa elever.  Det är 

därför viktigt att skolsköterskor får möjlighet till fortbildning. Med ökad kunskap kan 

skolsköterskorna känna sig mindre osäkra i sin arbetssituation. 

Skolsköterskan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande men till följd av många andra 

uppgifter som hälsobesök och vaccinationer upplevs tidsbrist. I Socialstyrelsens (2004) 
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riktlinjer för skolhälsovården anges uppgifter skolsköterskan är ålagd att utföra. 

Riksföreningen för skolsköterskor, rekommenderar att skolsköterskan ska ansvara för 400 

elever på en heltidstjänst. Att skolsköterskor känner sig otillräckliga är inte konstigt med 

tanke på att de även ska arbeta efter FN: s barnkonvention som anger att alla barn ska få sina 

behov och rättigheter tillgodosedda (Unicef, 1989). Skolsköterskors arbetsbörda har även 

internationellt setts ökats och tiden räcker inte alltid för att tillgodose elevernas behov 

(Riksföreningen för skolsköterskor, 2011).  

 

Konklusion  

Resultaten påvisar att skolsköterskor visar en öppenhet mot elever med depression. Detta 

genom att ta sig den tid som behövs för att lära känna eleven och därmed skapa ett förtroende. 

Förtroendet utgör grunden för ett samarbete med eleven och även gentemot dennes föräldrar. 

Skolsköterskorna anser att ett gott samarbete med skolpersonal är av betydelse för att eleven 

ska få förståelse och stöd i skolan samt att nå utbildningens mål. Känslan av otillräcklighet 

uttrycktes som att det kunde vara svårt att stödja eleven om samarbetet med föräldrar inte 

fungerade optimalt, samt tidsbrist.  

Kliniska implikationer  
Denna studie har bidragit med kunskaper om skolsköterskors erfarenheter av att ge stöd till 

elever med depression. Resultatet kan även öka medvetenheten om att skolsköterskan behöver 

få mer tid till att stödja dessa elever. Fortsatta studier behövs för att undersöka vilka 

erfarenheter eleverna har av att få stöd från skolsköterskor. 
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Bilaga 1 

Till Rektor/ Verksamhetschef 

                                                                                  

Ansökan om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie inom 

skolhälsovården. 

Undertecknade arbetar som skolsköterskor och går en specialistutbildning till skolsköterska 

med vaccinationsbehörighet vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att genomföras under 

våren 2013 och leda till en magisteruppsats. 

 

Bakgrund 

Depression är en komplicerad sjukdom som ofta medför allvarliga problem för den drabbade. 

En depression medför konsekvenser för den drabbade och dennes omgivning så som familj 

och vänner. Symtom på depression kan variera beroende på ålder. Några av de vanligaste 

förekommande symtomen för en ungdom är irritation, håglöshet, trötthet, 

koncentrationssvårigheter och skuldkänslor. Detta kan medföra att skolarbetet påverkas 

negativt och hela livssituationen.  

 

Syfte och nytta 

Studiens syfte är att belysa skolsköterskors stöd till ungdomar 13-19 år med depression. 

Nyttan med studien är att utveckla kunskaper om skolsköterskans stödjande funktion vilket 

kan bidra med en ökad medvetenhet inom området.  

 

Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data för att genomföra en empirisk studie med 

skolsköterskor inom grundskolan och gymnasiet. När tillstånd givits tillfrågas skolsköterskor 

om deltagande i studien. Ett skriftligt informationsbrev om studien och dess syfte kommer att 

skickas via e-post alternativt brev till skolsköterskorna. Därefter tas kontakt med 

skolsköterskorna per telefon för förfrågan om deltagande i studien. Innan intervjun påbörjas 

får skolsköterskan skriva under ett samtycke om deltagande. Tidsåtgång för varje intervju 

beräknas ta cirka 30-60 minuter och spelas in på mobilenhet alternativt dator/ diktafon. 

Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och 

skolsköterskorna kan när som helst avbryta utan att ange skäl. Intervjuerna planeras pågå 

under veckorna 7-10. Uppsatsen kommer att publiceras men ingen kommer att kunna utläsa 

vilka skolsköterskor som deltagit i studien.  

 

 

 



 

 

 

Har ni frågor är Ni välkomna att kontakta: 

 

Camilla Boij    Josefine Roman 

Skolsköterskestudent   Skolsköterskestudent 

Mobil: XXX    Mobil: XXX 

E-post: camilla.boij@hotmail.com                                E-post: jossanroman@hotmail.com 

   

Handledare för studien är: 

Monika Sahlsten 

Lektor vid Högskolan i Skövde 

Fil.dr. Leg. Sjuksköterska    

Mobil: XXX 

 

 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie 

 

Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data i form av intervjuer för en empirisk studie under 

veckorna 7-10. Tacksam för svar senast 13-02-06.   

 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie tillstyrks: 

 

……………………………………………… 

Namn 

 

………………………………….  

Datum 

 

mailto:camilla.boij@hotmail.com
mailto:jossanroman@hotmail.com


 

 

Bilaga 2  
 

Informationsbrev till skolsköterskor 

 

Information och förfrågan om deltagande i en vetenskaplig studie som rör 

skolsköterskors erfarenheter att stödja ungdomar med depression. 

 
Undertecknade arbetar som skolsköterskor och går en specialistutbildning till skolsköterska 

med vaccinationsbehörighet vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att genomföras under 

våren 2013 och leda till en magisteruppsats. 

 

Bakgrund 

Depression är en komplicerad sjukdom som ofta medför allvarliga problem för den drabbade. 

En depression medför konsekvenser för den drabbade och dennes omgivning såsom familj 

och vänner. Symtom på depression kan variera beroende på ålder. Några av de vanligaste 

förekommande symtomen för en ungdom är irritation, håglöshet, trötthet, 

koncentrationssvårigheter och skuldkänslor. Detta kan medföra att skolarbetet påverkas 

negativt och hela livssituationen.  

 

Syfte och nytta 

Studiens syfte är att belysa skolsköterskors stöd till ungdomar 13-19 år med depression 

Nyttan med studien är att utveckla kunskaper om skolsköterskans stödjande funktion vilket 

kan bidra till en ökad medvetenhet inom området.  

 

 

Studiens genomförande samt hantering av data 

Intervjun kommer att ske på ostörd lämplig plats. Vi kommer att träffas vid endast ett tillfälle 

och intervjun beräknas ta ca 30-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in på mobilenhet 

alternativt dator eller diktafon för att vi efteråt ska kunna skriva ut den ordagrant och 

analysera texten vetenskapligt. Allt material i form av inspelningar och utskriven text kommer 

att behandlas konfidentiellt och hanteras så att inga obehöriga kan ta del av det. I det färdiga 

materialet kommer ingen att veta vad just du har svarat. Under intervjun kommer cirka fyra 

öppna frågor att ställas som du får berätta fritt utifrån. Intervjuerna planeras ske under 

veckorna 7-10. Studien kommer att publiceras och ingen kommer att kunna utläsa vilka 

skolsköterskor som deltagit i studien. 

 

Ange kontaktuppgifter på nästa sida så kommer vi att kontakta dig för att avtala om lämplig 

tid och plats för intervjun. Om du vill delta i studien kan svarstalongen skickas tillbaka via e-

post till oss.  

 

 

 



 

 

Frivillighet 

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan avsluta ditt deltagande när som helst under studiens 

gång utan att ange skäl. 

 

 

 

Skriftligt samtycke till att delta i studien 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till att delta. Jag är 

införstådd med att deltagandet är frivilligt och jag kan när som helst avbryta intervjun. 

 

 

 

Underskrift:…………………………………………………………... 

 

Ort/datum:……………………………………………………………. 

 

Telefon/E-post:……………………………………………………….. 

 

Returnera svarstalongen via e-post ifall intresse finns för att delta i studien, därefter tar vi med 

oss svarstalongen till intervjutillfället för att få din underskrift.  

  

 

Har ni frågor är Ni välkomna att kontakta: 

 

Camilla Boij    Josefine Roman 

Skolsköterskestudent   Skolsköterskestudent 

Mobil: XXX    Mobil: XXX 

E-post: camilla.boij@hotmail.com  E-post:jossanroman@hotmail.com

   

 

Handledare för studien är: 

Monika Sahlsten 

Lektor vid Högskolan i Skövde 

Fil.dr. Leg. Sjuksköterska Mobil: XXX 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsdata deltagare  

1. Ålder 

…………år 

2. Legitimationsår 

…………… 

3. Antal år som praktiskt verksam sjuksköterska 

…………… 

4. Antal år som skolsköterska 

……………. 

a) Arbetsomfattning %, timmar/vecka? 

...................... 

b) Antal skolor? 

....................... 

c) Antal elever? 

....................... 

d) Antal timmar/skola? 

........................ 

e) Stadie/åldersgrupper bland eleverna? 

......................... 

5. Utbildning efter legitimation (ange vad och ev. antal högskolepoäng)  

 Specialistsjuksköterskeexamen/vidareutbildning  

 

 Administrativ utbildning  

 

 Annan utbildning  

 

 



 

 

 

Intervjuguide 

- Kan du berätta om hur du kommer fram till att det handlar om att en ungdom har 

depression 

- Kan du berätta hur du stödjer ungdomar med depression? 

- Kan du beskriva om dina möjligheter att ge stöd till ungdomar med depression 

- Upplever du att det finns svårigheter i att ge detta stöd, berätta… 

 

Exempel på följdfrågor: 

- Kan du berätta mer. 

- Har du fler exempel på. 

- Kan du specificera hur/vad du menar? 

- Hur kände du dig då? 

- Vad upplevde du då? 

- Kan du ge ett exempel. 

- Vad anser du om det? 

- Kunde du ha agerat på ett annat sätt? 

- Är det något annat kring stöd till ungdomar som du vill berätta om? 

 
   

 

 

 
                                                       

 


