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SAMMANFATTNING 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) påverkar elevens beteende och minskar 

signifikant funktionella adaptiva färdigheter i vardagen. Social kommunikation och 

interaktionsförmåga, språk, uppmärksamhet, känslor, motorisk prestanda, lärande samt minne 

är exempel på områden där påverkan kan visas. I skolan ställs krav på anpassning samt att 

följa uttalade och outtalade regler. Skolornas elevhälsa ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser och ska främst vara förebyggande och 

hälsofrämjande.  

 

Studiens syfte var att undersöka skolsköterskans erfarenheter av elever med NPF i skolan och 

skolsköterskans insatser för elevgruppen i ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. 

Studien är explorativ samt kvalitativ och baseras på fokusgruppsintervju. Fem skolsköterskor 

deltog med varierande yrkeserfarenhet från drygt ett år till 15 år. Både grund- och 

gymnasieskola var representerade. Resultatet visar att skolsköterskorna önskar kunna göra 

mer för elever med NPF samt att det inte alltid är enkelt att kunna särskilja vad som är 

hälsofrämjande och förebyggande insatser. De efterfrågar mer samarbete, strukturerade 

arbetssätt och riktlinjer i ämnet hälsofrämjande och förebyggande insatser samt mer tid. 

Svårigheter beskrivs i att kunna särskilja vad som är hälsofrämjande och förebyggande 

insatser. För att kunna stötta elever med NPF behövs ett utökat samarbete, strukturerade 

arbetssätt och riktlinjer i ämnet hälsofrämjande och förebyggande insatser samt mer tid. 

  

Nyckelord: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, skolmiljö, skolsköterska, 

elevhälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

Neuropsychiatric Disability (NPF) affects student behavior and reduces functional adaptive 

skills in everyday life. Social communication and interactivity, language, attention, emotion, 

motor performance, learning and memory are examples of areas where impact can be seen. 

The school requires adaptation and adherence to pronounced and unspoken rules. The Student 

Health care should include medical, psychological, psychosocial and special educational 

efforts, and should aim to both prevent illness and promote health. Students' development 

towards the goals of the education should be supported.  

 

The purpose of the study was to investigate the school nurse's experiences of pupils with NPF 

and the school nurse's efforts for the student group in a health promotion and prevention 

perspective. This is an explorative qualitative study based on a focus group interview. Five 

school nurses participated with varied professional experience, varying from one to 15 years. 

Both elementary school and high school were represented. The results show that school 

nurses wish to do more for pupils with NPF and that it is not always easy to distinguish 

between health promotion and preventive measures. They want more cooperation, structured 

working methods and guidelines in the field of health promotion and prevention, and more 

time. Difficulties are described in distinguishing between health promotion and preventive 

measures. In order to support NPF students, enhanced collaboration, structured work methods 

and guidelines are needed in the field of health promotion and prevention efforts and more 

time. 

 

Keywords: Neuropsychiatric Disabilities, NPF, School environments, School Nurses, Student 

Health 
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BAKGRUND 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) en störning av centrala nervsystemets 

uppbyggnad, processer och mognad. Det ger påverkan på beteende och minskar signifikant 

funktionella adaptiva färdigheter i vardagen. Social kommunikation och interaktionsförmåga, 

språk, uppmärksamhet, känslor, motorisk prestanda, lärande samt minne är exempel på 

områden där påverkan kan visas. Svensk benämning på Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) är hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning. En alltmer 

accepterad uppskattning av förekomst för två av de mest framträdande NPF hos skolbarn är 

autismspektrumstörning (ASD) 1–2% och ADHD 5%. Pojkar påverkas två till fyra gånger 

oftare än flickor (Bolte, Willfors, Berggren & Norberg, 2014).  

Inom begreppet NPF ingår även Tourettes syndrom och tvångssyndrom/obsessive compulsive 

disorder (OCD). Olika diagnoser beskriver olika typer av svårigheter som kan finnas. 

Forskning leder till att diagnoser förändras och får nya namn, vilket sällan ger information 

som direkt leder till rätt insatser. Dock kan diagnosen bidra till ökad förståelse (Carlsson 

Kendall, 2015).  Diagnoser överlappar ofta varandra. Det är vanligt att svårigheter dyker upp i 

olika kombinationer och formar kluster. De diagnoser som ofta överlappar är ADHD, ASD, 

inlärningssvårigheter, OCD, Tourettes syndrom, depression, bipolära syndrom, trotssyndrom, 

svårigheter att bearbeta hörselintryck samt problem med integrering av sinnesintryck. En elev 

med någon av dessa diagnoser har med hög sannolikhet en eller flera av de andra (Kutscher, 

2016). Två tredjedelar av alla barn med ADHD diagnos har minst en av dessa överlappningar 

och en tredjedel har två eller flera. Diagnoserna kan även sinsemellan förstärka varandras 

funktionsnedsättande effekt (Larson et al., 2011). 

Uppfattningen om ADHD har förändrats under de senaste årtiondena. Det anses inte längre 

vara en beteendestörning, utan en utvecklingsmässig störning av hjärnans exekutiva 

funktioner. Det är ett modernt sätt att se på ADHD enligt honom, ett paradigmskifte. I 

dagsläget finns ingen färdig definition av exekutiv funktion. En stor samstämmighet råder 

bland forskare att det är funktioner i hjärnans elektriska system som sätter igång, samordnar 

och reglerar andra kognitiva funktioner. De exekutiva funktionerna styr hjärnans kognitiva 

verksamhet och utgör mekanismen för självreglering. Exekutiva funktioner är inte detsamma 
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som intelligens eller skicklighet. Barn och ungdomar med ADHD är inte identiska utan stora 

variationer finns, till exempel runt specifika begåvningar. Dock har de flesta kroniska 

svårigheter på flera viktiga funktionsområden vid jämförelse med jämnåriga. Exekutiva 

funktioner som alla behöver ha är aktivering, fokus, ansträngning, emotion, minne samt 

handling. ADHD innebär en kronisk nedsättning av dessa funktioner (Brown, 2016). 

För att få diagnosen ADHD krävs att eleven har problem inom tre områden; koncentration, 

hyperaktivitet och impulsivitet. Dessa kan i sin tur leda till nackdelar såsom att eleven är 

lättdistraherad, har svårt att följa instruktioner, att organisera och planera, att vänta på sin tur 

samt behov av stimulering. Han menar vidare att alla har de här dragen i någon utsträckning, 

vi ligger alla någonstans på skalan. Forskning pågår kring hjärnans struktur och också på vilka 

gener som kan spela roll (Hansen, 2017). Bland de specifika generna är SLC6A3 och DRD4 

de bäst studerade. Aktuella resultat från över 300 molekylärgenetiska studier kring gener som 

har samband med ADHD är fortfarande inkonsekventa och otillräckliga. Fortsatt forskning 

skulle behövas och då i större skala, med fler deltagare och i ett internationellt samarbete. 

Samt att det skulle behövas kraftfullare statistiska analysverktyg som ger forskningen mer 

tillförlitliga ledtrådar till upptäckter av genetiska mekanismer bakom ADHD (Li et al., 2014). 

Det gäller att se fördelarna med ADHD. Att eleven kan vara initiativrik, kreativ och tänkande 

utanför boxen, orädd, nyfiken och pådrivande. Framför allt betonas att alla behövs, även 

personer med starka ADHD egenskaper (Hansen, 2017). En studie har påvisat att när barn i 

grupp som ska lösa logiska uppgifter, blir det mer turbulent i grupper där ett barn med 

ADHD-symtom deltar. Det barnet har svårt att hålla sig till ämnet och kommer med 

ovidkommande kommentarer. Märkligt nog visar det sig att de grupperna samtidigt klarar av 

att lösa de logiska uppgifterna bättre. I nio av tio grupper där ett barn med ADHD ingår 

lyckas barnen lösa de logiska uppgifterna korrekt. Ingen grupp som bara innehåller barn utan 

ADHD-symtom lyckas med det (Abraham, Windmann, Siefen, Daum & Güntürkün, 2006). 

Behandling 

Läkemedelsverket rapporterar att andelen barn och ungdomar som fått diagnosen ADHD ökat 

i Sverige. I takt med detta medföljer en ökad förskrivning av läkemedel mot ADHD, dock 

med regionala skillnader. Läkemedelsbehandling ska ses som en komponent i ett större stöd 

och behandlingsprogram, där valet av insatser grundar sig på hur funktionsnedsättningen 
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påverkar eleven i vardagen. Regelbundet bör det tas ställning till om det finns indikation för 

fortsatt behandling (Läkemedelsverket i.d.). 

 

Merparten av behandlingen syftar till att höja dopaminnivåerna, som i sin tur ökar förmåga till 

fokus och koncentration. Medicinerna har effekt på 60–70% av de som har ADHD och som 

provat medicinering. Oklart varför det inte fungerar till 100 %, det kan bero på att det inte 

saknas dopamin hos alla som har ADHD och då kommer inte mer dopamin att hjälpa. 

Mekanismerna bakom ADHD är komplicerade och skiljer sig från individ till individ. När 

man diagnostiserar och behandlar ADHD får man gå på symtomen (Hansen, 2017). 

 

Metylfenidat är rekommenderat förstahandsval vid farmakologisk behandling för barn och 

ungdomar enligt Läkemedelsverket. Vid behandling med läkemedel ökar både systoliskt och 

diastoliskt blodtryck samt elevens puls. Graden av påverkan på blodtryck och puls kan variera 

mycket mellan elever, återkommande kontroller av puls och blodtryck bör ske under hela 

behandlingen (Läkemedelsverket i.d.).  

 

Av denna anledning träffar skolsköterskor eleverna för puls och blodtrycksmätning. 

Skolsköterskan rapporterar därefter värdet till behandlande enhet, till exempel barn- och 

ungdomspsykiatrin. 

Skolprestation och psykisk hälsa 

Elevens engagemang, prestation och psykiska hälsa påverkas av skolmiljön, som i sin tur 

påverkas av elevens agerande i skolan. Enligt Granlund har flera studier visat att antalet 

riskfaktorer avgör utfallet snarare än en viss faktor. Det komplexa sambandet gör att det kan 

vara viktigare att titta på mönster av influenser, som påverkar eleven, snarare än enskilda 

faktorer. För den enskilda eleven är den samverkande effekten av flera väl koordinerade 

insatser, som har den bästa effekten (Granlund, 2017). 

Elevhälsa börjar i klassrummet 

I skolan ställs krav på anpassning samt att följa uttalade och outtalade regler. Därför blir 

neuropsykiatriska problem ofta synliga i samband med skolstarten. Eleverna missförstås lätt 

och hamnar i konflikter med sina klasskamrater (Attention, i.d.). Miljön finns alltid med som 

en faktor att analysera för att förstå uppkomsten av stress och frustration hos eleven för att 
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förstå vilka begränsningar det innebär för eleven i förhållande till sin omgivning (Edfelt, 

2017). 

 

De miljöfaktorer som påverkar den enskilda eleven mest är klassrumsmiljön, andra elever och 

lärare. För lärare, skolsköterskor och övriga i elevhälsoteamet är det intressant att arbeta med 

miljöfaktorer som ligger nära eleven, till exempel kamratrelationer samt grupp- och 

klassammansättning. I arbetet med att förbättra skolan för alla elever kan de mer avlägsna 

faktorerna som skolans organisation och skolklimat vara väl så intressanta. Den rådande 

skolatmosfären konstrueras av lärare och elever tillsammans. Atmosfären har speciellt 

betydelse för tecken på ohälsa relaterade till sociala relationer och samspel. Fokus på 

prestation, men utifrån varje elevs förutsättningar verkar främja psykisk hälsa (Granlund, 

2017). 

 

Hälsa och lärande förutsätter varandra och är på det viset två sidor av samma mynt. En väl 

fungerande klassrumsmiljö med god klass- eller gruppgemenskap och bra undervisning av 

engagerade lärare är en viktig hälsofrämjande faktor. Lärandet hämmas då eleven inte mår 

bra. Elevhälsa handlar om att kunna se och bekräfta den enskilda eleven, att eleven känner sig 

sedd av sin lärare och att denna bryr sig om eleven är av största betydelse. Att vara personlig 

utan att vara privat är nödvändigt för att kunna bygga en förtroendefull relation. Begreppet 

parenting innebär att ha förmåga att kunna visa omsorg och ta hand om eleverna i skolan på 

ett föräldrarlikt sätt när det behövs. Det finns inte någon vetenskapligt utprovad metod för 

tröstande eller att man kan trösta på något särskilt pedagogiskt sätt. Här handlar det då om att 

tillämpa parenting och att se det som en viktig del i professionell hållning. “Det kan tyckas 

mest handla om vanlig medmänsklighet. Och är väl det också. Men samtidigt en viktig del 

både av lärarens professionella hållning och av skolans elevhälsa” (Gustafsson, 2009, s 67).  

 

Elever med problemskapande beteende reagerar på olika sätt beroende på vilka pedagoger de 

samspelar med, oavsett pedagogernas samspelsstrategier. Eleven bygger relationer till 

pedagogerna och de pedagoger som eleven känner förtroende för har större möjlighet att styra 

eleven till ett lyckat resultat. Pedagoger med goda kommunikativa egenskaper och ett 

empatiskt förhållningssätt lyckas bättre än pedagoger med ett auktoritärt förhållningssätt med 

liten eller obefintlig relation till eleven. Elever som anses ha ett problemskapande beteende är 
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beroende av de enskilda pedagogernas egen kompetens och reflektionsförmåga. Det saknas 

tydlig ledning, verksamhetsbeskrivning, arbetsbeskrivningar och ändamålsenliga lokaler 

(Bergström, 2015). 

 

En metod att arbeta med elever som också får eleven att känna sig respekterad och delaktig är 

att arbeta efter en lågaffektiv metodik. Enligt Heijlskov Elvén och Kosner (2017) menar 

Seligman att en omsorg baserad på lågaffektivt bemötande innebär avsaknad av övergrepp, 

fysiska såväl som psykiska. Fokus ska läggas på positiva upplevelser i vardagen, att eleven 

som är aktuell ska ha en meningsfull vardag. Eleven ska bestämma så mycket som möjligt i 

sitt eget liv och framförallt ha en upplevelse av att vara autonom. Personal och andra som 

deltar i omsorgen eller pedagogiken måste ha och visa respekt för elevens autonomi, 

människovärde och rättigheter (Heijlskov Elvén & Kosner, 2017). Det lågaffektiva 

kunskapsområdet ligger i förståelsen, för att det är i glappet mellan de förmågor och 

färdigheter eleven har och de krav som ställs i stunden uppstår utmaningar, som kan leda till 

problemskapande beteenden. Vidare menar han att vuxna pratar i för stor utsträckning  

till elever och inte med eleven. Man behöver prata med eleven på ett sätt som gör att denne 

öppnar sig för att bistå med information (Edfelt, 2017).  

 

Personalens förhållningssätt har en central påverkan på elevers agerande. För att minska 

problemskapande beteenden är det därför nödvändigt att rikta fokus mot personalen, och då 

även titta närmare på deras värderingar, som styr både bemötande och agerande. Efter att 

personal genomgått en tredagarskurs i lågaffektivt bemötande kan personalen i viss mån 

använda ett avledande och icke-konfrontativt förhållningssätt. Personalen känner sig stärkta i 

sitt självförtroende att hantera utmanande beteende och det minskar även deras rädsla inför 

dessa situationer. Utan en välutvecklad strategi och gemensamt förhållningssätt, riskerar 

personal att tvingas göra så gott de kan efter eget huvud för att lösa situationen. I våldsamma 

situationer tänker vare sig elever i affekt eller personal särskilt klart, och det finns stor risk att 

situationen spårar ur (McDonnell et al., 2008). 

  

Ett nytt sätt att tänka kring bemötande av barn och som får allt mer spridning är Ross Greenes 

samarbetsbaserade problemlösningsmetod, collaborative problem solving (CPS), som har 

likheter med det lågaffektiva bemötandet (Schad & Tideman, 2017). Denna metod utgår från 
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hur människor interagerar med varandra, inte bara vuxna gentemot barn utan även hur barn 

fungerar sinsemellan och hur vuxna fungerar med andra vuxna. Eleven beter sig som den gör 

på grund av kognitiva brister, inte dålig uppfostran. Pedagogikens uppgift är att förhålla sig 

till de kognitiva svårigheterna och undvika de situationer som är för svåra för eleven. Skolan 

bör även träna elevens kognitiva förmågor, erbjuda hjälpmedel för att komma runt 

explosionerna samt skapa utveckling och lärande. Explosiva och oflexibla elever har 

begränsade möjligheter att förstå konsekvensen av sitt handlande, särskilt när eleven är i 

affekt. Det krävs att barnet kan plocka fram ur minnet av en liknande situation och minnas 

vilken konsekvensen blev då. Många av dessa barn har svårt att generalisera och svårt att 

förstå orsak och verkan (Ross W. Greene, 2011).  

 

Skolans ansvar  

Enligt skollagen (SFS, 2010:800) 2 kap 25§ ska det finnas elevhälsa för elever i förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskolan, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

insatser och ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas. Skolornas elevhälsa ska bidra till att skapa miljöer som främjar 

elevernas lärande, utveckling och hälsa (Skollagen, 2010). 

FN:s barnkonvention är vägledande för arbetet inom elevhälsan (Vägledning för elevhälsan, 

2016). För skolans del innebär det bland annat att eleven ska ges möjlighet till att utveckla sin 

personlighet och sina färdigheter, hänsyn ska tas till alla elever, att de är unika och har olika 

behov i sitt lärande. När beslut fattas om sådant som berör eleven ska hänsyn tas till vad som 

är bäst just för den eleven (Runström Nilsson, 2017). 

Det framgår i skollagen (SFS, 2010:800), att då elev inte kommer att nå de kunskapskrav som 

minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov 

av särskilt stöd skyndsamt utreds. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, 

ska han eller hon ges sådant stöd. Ingen diagnos behövs för att få särskilt stöd (Skollagen, 

2010). 

I en intervjustudie utifrån begreppen struktur, kultur, politik och individ deltog rektorer, 

elevhälsopersonal och lärare. Resultatet visar att elevhälsan kan vara organiserad på många 
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olika sätt och att det inte finns någon vedertagen optimal organisation. Ett resultat är att akuta 

insatser ofta efterfrågas från skolledning, lärare och elever vilket resulterar i att elevhälsans 

arbete ofta blir kortsiktigt (Höög, 2014).  

Samlad elevhälsa - elevhälsoteam 

Elevhälsan är en resurs i arbetet för hälsofrämjande skolutveckling och består av flera olika 

professioner. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Syftet med att samla insatserna var bland annat att öka 

samverkan och betona det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Elevhälsoarbetet bedrivs 

i skolans alla miljöer och elevhälsan behöver samverka med den pedagogiska personalen för 

att utveckla skolans arbets- och lärandemiljö (Vägledning för elevhälsan, 2016). 

 

Elevhälsobegreppet är stort och handlar om allt från skolsköterskans hälsosamtal till 

pedagogiska utredningar. Det innebär även att vara en brygga mellan skola och socialtjänst 

samt en handledande funktion för övriga medarbetare inom skolan. Att sätta sig in i elevernas 

situation och perspektiv och föra det vidare på skolan är ytterligare en viktig uppgift för 

elevhälsan. Elevhälsan ska inte likställas med begreppet skolhälsovård. Den centrala 

uppgiften för elevhälsan idag är att erbjuda eleven stöd, inte ge vård. Inom begreppet 

elevhälsa finns en tydlig förskjutning från att leta riskfaktorer till att hitta friskfaktorer, som 

bidrar till elevers hälsa, lärande och utveckling (Runström Nilsson, 2017). 

 

I Elevhälsoprojektet framkommer tre fenomen kring samarbete i elevhälsoteamet; delaktighet, 

profilering av den egna yrkesrollen samt en upplevd känsla av ensamhet. Många av de 

intervjuade upplever en svårighet att profilera sin yrkesroll och en rädsla att framhålla sin 

egen professionella kompetens. Även känslan av ensamhet, att vara den enda i sin yrkesgrupp, 

kan vara en anledning till att inte profilera sin yrkesroll. Det finns en föreställning att 

ensamheten ökar ju mer man profilerar sig i sin yrkesroll (Hylander & Guvå, 2017). Faktorer 

för god samverkan inom elevhälsoteamet handlar främst om regelbundna träffar, möten, 

tydlig struktur, bra ledarskap, dokumentation, avstånd, vilja att arbeta för elevernas bästa samt 

att medverka på mötena (Gardell & Hansson, 2013).  

 

Skolsköterskorna uttrycker önskan om mer inflytande i elevhälsoteamet och i det pedagogiska 

arbetet, men upplever sig ibland förbigångna. De uppgav till exempel att de vill vara med i 
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fler sammanhang som rör enskilda elever med hälsoproblem, för att kunna bevaka deras 

behov. Bristande närvaro nämns som en viktig anledning till avsaknad av delaktighet. 

Professioner som verkar på många skolor har svårt att delta i övergripande diskussioner om 

elevhälsofrågor. Otydliga uppdrag och förväntningar kan medföra att teamet inte har 

kännedom om vad en specifik profession kan bidra med (Hylander & Guvå, 2017). 

Elevhälsan och diagnoserna 

Förfrågningar till elevhälsan om bedömning av eventuell neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning har haft en tendens att öka och de hanteras på olika sätt i landet. Antalet 

satta diagnoser varierar också betydligt. Oavsett diagnos är det svårigheterna, som måste vara 

utgångspunkten för de insatser som vidtas (Hylander & Guvå, 2017). 

 

Det har under senare år pågått en, stundtals infekterad, debatt om diagnostisering inom 

neuropsykiatri. Diagnosanhängare hävdar en större kunskap om svårigheterna och kan hjälpa 

eleven till rätt stöd vid diagnos. Diagnosmotståndarna hävdar att inga etiketter ska sättas på 

elever. Undvikande av medicinska termer för normala mänskliga variationer och elever ska få 

den hjälp de behöver även utan diagnos. Eleven kan ha farit illa i skolan om svårigheterna inte 

uppmärksammats eller misstolkats och rätt stöd för eleven uteblivit. Exempel på argument för 

att diagnostisera kan vara att de neuropsykiatriska diagnoserna har lett till ett uppvaknande 

inom skolan och att eleverna har större möjligheter att få hjälp, jämfört med tidigare. Det kan 

också av vårdnadshavarna upplevas som skuldavlastande. Ur ett vetenskapligt perspektiv har 

diagnosställandet en funktion av kunskap samt ger en möjlighet att jämföra resultat från olika 

studier. Exempel på argument mot att diagnostisera kan vara att diagnosernas medicinska 

namn lätt missuppfattas som någon slags sjukdom. Diagnoserna kan bli en omotiverat stor del 

av elevens identitet och kan få för högt förklaringsvärde. Uppmärksamheten riktas i allt för 

hög grad mot svårigheterna istället för mot elevens styrkor och inneboende resurser. Det 

viktigaste är att skapa en klar bild och i detalj beskriva elevens alla styrkor och svårigheter. 

Att på ett begripligt sätt förklara för elev, vårdnadshavare och personal samt bistå med 

konstruktiva förslag för fortsatt gemensamt arbete. Vad tillståndet sedan kallas är mindre 

viktigt (Gustafsson, 2009). 
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Skolsköterskans uppdrag  

Enligt Kompetensbeskrivning för skolsköterskor är omvårdnad ett självständigt 

kunskapsområde som skolsköterskan ansvarar för. Målet är att eleven ska vara självständig 

och oberoende så långt det är möjligt samt uppleva hälsa. Skolsköterska inom elevhälsans 

medicinska insats (EMI), före detta skolhälsovården, ska kunna använda de metoder som gör 

störst nytta för eleverna och är mest kostnadseffektiva med hänsyn till verksamhetens kontext. 

Därtill krävs att verksamheten implementerar kunskapen. Evidensbaserad vård innebär att 

skolsköterska inom EMI använder metoder med bästa aktuella evidens i enlighet med 

vetenskap och beprövad erfarenhet (Swenurse i.d.). 

 

Skolsköterskor inom grund- och gymnasieskolan arbetar efter ett basprogram innehållandes 

jämnt fördelade hälsobesök med hälsosamtal samt vaccinationer enligt allmänna 

barnvaccinationsprogrammet. Skolsköterskan ska även erbjuda kompletterande vaccinationer 

till elever som inte har ett komplett vaccinationsskydd, i enlighet med Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. Detta finns nedskrivet i skollagen och gör skolsköterskan roll unik i 

elevhälsoteamet, med så tydligt uppdrag (Vägledning för elevhälsan, 2016).  

 

Hälsosamtalet kan vara ett kraftfullt verktyg för att stödja elevernas hälsa. Avgörande är dock 

att elevens egen upplevelse av sin situation är i centrum. Hälsosamtalets potential som 

intervention för att främja barns och ungdomars hälsa riskeras att förloras och kanske till och 

med ha motsatt effekt om inte elevens önskningar och behov är i centrum. Eleverna lyfte 

samtidigt skolsköterskans uppgift att diskutera hälsorisker, som hen såg att eleven hade behov 

av utifrån sin professionella kunskap. Då hälsosamtalen baseras på elevens egen situation 

beskrivs de som en process som ger möjligheter att påverka den egna hälsan. En förutsättning 

för ett elevcentrerat hälsosamtal är att eleverna är förberedda, känner sig delaktiga och 

respekterade samt att deras egen upplevelse är i centrum (Golsäter, 2012). 

 

Inför hälsobesöken lämnas hälsoformulär ut till eleverna. Formulären används som ett verktyg 

för att få förståelse och inblick i elevens hälsa, levnadsvanor och livssituation. De är 

anpassade efter elevens ålder och årskurs. Formulären ska ses som ett underlag för 

hälsosamtalet vid hälsobesöket.  Det finns ingen enhetlig modell av hälsoformulär, 

verksamheten utvecklar vanligtvis egna (Vägledning för elevhälsan, 2016). Skolsköterskans 
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stora användning av frågor och de som leder dialogerna i termer av uttalanden pekar på att 

skolsköterskor måste ha öppenhet för elevernas egna berättelser och en uppmärksamhet mot 

vad han eller hon vill prata om (Golsäter, Lingfors, Sidenvall, & Enskär, 2012).  

 

Dokumentation sker i elevens journal. Studie är tidigare genomförd med syfte att undersöka 

skolsköterskornas dokumentation. Femtio procent av deltagande skolsköterskor rapporterade 

svårigheter med att dokumentera psykiska och sociala hälsoproblem i familjeförhållanden, 

skolbarns beteende och skolsituationer. Etiska överväganden om rädsla för misstolkning och 

praktiska hinder för dokumentation uttrycktes som skäl för deras oro. Psykisk och social 

ohälsa är ett ökande och ofta dominerande problem bland skolbarn. Därför är korrekt 

dokumentation en grundläggande fråga, både för individer och för befolkningen som helhet. 

Skolsköterskor behöver professionell vägledning om dokumentation och etiska utmaningar 

(Clausson, Köhler, & Berg, 2008).  

 

Skolsköterskornas åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande arbetsuppgifter beskrivs mer 

detaljerat än för någon annan yrkesgrupp inom elevhälsan. Det som sällan beskrivs lika 

noggrant är omvårdnaden som domän i elevhälsan. Den detaljerade vägledande beskrivningen 

kan leda till att många skolsköterskor upplever att de har för lite tid att bara finnas till hands 

för eleverna (Hylander & Guvå, 2017). Förutsättningarna för skolsköterskornas arbete med 

hälsofrämjande arbete varierar mellan de olika kommunerna. Skolsköterskorna beskriver tre 

viktiga aspekter som är nödvändiga för framgångsrikt hälsofrämjande arbete i skolan. Dessa 

är organisation, stöd och kunskap (Reuterswärd & Lagerström, 2010).  

 

Skolsköterskorna verkar inom ett brett område, som omfattar såväl medicinska som det 

sociala och psykologiska området. De hälsofrämjande uppgifterna beskrivs som meningsfulla, 

men skolsköterskorna upplever inte att det förväntas av dem från skolan. Därför kan det vara 

svårt att definiera hälsofrämjande insatser. De har ofta nära kontakt med elever i behov av att 

samtala med vuxen som söker upp dem och vårdnadshavare (Hylander & Guvå, 2017). Vissa 

uppgifter som förväntades av skolsköterskorna, som till exempel som att hantera elevers 

sjukdomar, skador, kriser och död uppfattades som begripligt, hanterbart och meningsfullt. 

Medan andra förväntade uppgifter, som till exempel vaccinationer uppfattades som mindre 

meningsfulla och tog tid bort från skolrelaterade frågor. Övriga uppgifter som inte 
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uttryckligen förväntades till exempel att främja allmän hälsa och skapa säkerhetszoner för 

elever, lärare och vårdnadshavare uppfattades ändå som meningsfulla. Samarbetet inom 

elevhälsoteamet ansågs meningsfullt, förståeligt och hanterbart endast om målen var tydliga, 

om andra yrkesverksamma var tillgängliga och om de professionella rollerna i teamet var 

tydligt kommunicerade (Reuterswärd & Hylander, 2017). 

 

Skolsköterskan beskrivs som en nyckelperson inom elevhälsan. Detta genom att bli känd för 

eleverna genom att oftast finnas på plats och de återkommande hälsobesöken. Det som elever, 

vårdnadshavare och lärare ofta uppskattar hos skolsköterskan är de informella råd och den 

omsorg som hen står för. Att det är någon att gå till vid både värk i kropp och själ. Vilrummet 

kan fungera som en frizon och tillsammans med samtal och omvårdnad från skolsköterskan 

kan trötta och ledsna elever komma på fötter igen (Gustafsson, 2009).  

Samverkan med vårdnadshavare 

Att vara yrkesverksam inom skolan innebär även att samarbeta med elevens vårdnadshavare. I 

ett gott samarbete mellan hem och skola så sätts eleven i centrum. En viktig förutsättning för 

detta är att det finns tid och utrymme för dialog mellan hem och skola samt att samtalet 

handlar om elevens nuvarande situation och eventuella behov. Ibland har inte 

vårdnadshavaren förmågan att klara av sin föräldraroll. Men även vid brister är 

vårdnadshavaren en viktig vuxen för eleven. Skolan måste försöka upprätta ett samarbete och 

utgå från att vårdnadshavaren vill barnets bästa och se elevens vårdnadshavare som en viktig 

resurs i skolans arbete (Runström Nilsson, 2017). Alla personer med behov som inte kan 

tillgodoses utifrån en enskild myndighets ansvarsområde, hamnar förr eller senare i en 

position där hen är beroende av en väl fungerande samverkansprocess exempelvis socialtjänst 

och skola (Germundsson, 2011).  

 

Mötet mellan skolsköterska och familj är av stor betydelse. Genom det ömsesidiga utbytet av 

information, att se till elevens hälsa och att övervaka densamma samt att skolsköterskan finns 

på skolan för eleven och familjen var fyra teman som studie kunde visa (Mäenpää, 

Paavilainen, & Åstedt-Kurki, 2013).  
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Samverkansriktlinjer vid förmodad NPF 

Nya samverkansrutiner vid förmodad NPF har arbetats fram av utbildningsförvaltningen 

(UBF) i Uppsala kommun tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och 

habiliteringen. Rutinerna trädde i kraft 1 september 2017. 

 

Skolans utredning om särskilt stöd kan behöva kompletteras med en pedagogisk, psykologisk, 

social eller medicinsk utredning för att få en tydlig bild av vad som bidrar till elevens 

skolsvårigheter. Utredningen görs i samarbete med elev och vårdnadshavare. Om skolan ser 

ett behov av att utreda eleven för att eleven inte uppnår utbildningens mål eller att eleven till 

följd av sina svårigheter inte uppnår sin fulla potential och det finns ett vårdbehov skrivs 

remiss av skolläkare. Skolläkarens roll blir att säkerställa att elever i behov av vård och 

behandling kommer till BUP eller habiliteringen. Dessa samverkansrutiner ska utvärderas 

efter ett år. 

Definitioner av begrepp  

Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och 

sociala välbefinnande. Exempel på hälsofrämjande arbete kan vara samarbete med rektorn 

och den övriga personalen vid utbildningsinsatser och organisationsplanering. Även genom att 

bidra med sin kompetens i arbetet med att skapa god lärandemiljö och gott skolklimat samt att 

delta i skolans värdegrundsarbete är hälsofrämjande. Skolsköterskans hälsosamtal är ett 

exempel på elevhälsans hälsofrämjande arbete (Vägledning för elevhälsan, 2016). 

 

Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa. Målet med förebyggande arbete 

är att minska riskfaktorers inflytande över eleven och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. 

Planeringen av det förebyggande arbetet utgår från kunskapen om vad som orsakar ohälsa, 

och vilka miljöfaktorer som kan leda till ohälsa eller svårigheter att nå utbildningens mål 

(Vägledning för elevhälsan, 2016). 

Vårdvetenskapligt begrepp  

Det vårdvetenskapliga begrepp denna studie utgår från är miljö. Miljö ses enligt Ylikangas 

(2012) som ett centralt begrepp som påverkar patientens hälsa och välbefinnande. Det är 

människorna som är de viktigaste och mest betydelsefulla komponenterna i miljön. Att miljön 

består av en omvärld längst ut, därefter kommer omgivning med komponenterna teknik och 
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medpatienter samt närmast patienten en atmosfär med komponenterna vårdarna och 

närstående där patienten är medelpunkten i miljön (Ylikangas, 2012).  

Parterna motsvaras i denna studie av eleven som är medelpunkten och huvudpersonen med 

individuella och specifika behov, en omvärld utanför skolan, en omgivning, som består av 

skolan med skolkamrater, miljöanpassningar och tekniska hjälpmedel och till sist en atmosfär 

med närstående och skolpersonal med eleven i medelpunkten, se figur 1.  

  

Problemformulering 

Skolsköterskan ska arbeta evidensbaserat, hälsofrämjande och förebyggande inom skolan och 

elevhälsoteamet. Om kunskapsnivån inte är tillräcklig och likvärdig kan det hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet försvåras eller helt utebli för eleven. Genom att undersöka 

skolsköterskors egna erfarenheter och upplevelser av sitt arbete kan området belysas och ge 

kunskap om hur skolsköterskor inom UBF i Uppsala kommun arbetar utifrån ett 

hälsofrämjande och förebyggande perspektiv för elever med NPF.  

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka skolsköterskans erfarenheter av elever med NPF i skolan och 

skolsköterskans insatser för elevgruppen i ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv.  

Frågeställningar 

Vilken erfarenhet har skolsköterskor av att arbeta för elever med NPF? 

Figur 1 Vårdvetenskapligt begrepp, miljö, utifrån elevens perspektiv 
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Hur kan skolsköterskor hjälpa elev med NPF utifrån deras hälsofrämjande och förebyggande 

uppdrag?  

Hur upplever skolsköterskor att deras uppdrag för dessa elever kan utvecklas?  

Hur tror skolsköterskorna att de nya samverkansriktlinjerna rörande handläggning vid 

förmodad NPF-problematik kommer påverka deras arbete inom detta område? 

METOD 

Design 

Explorativ kvalitativ studie med fokusgruppsintervju (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Urval 

Vid tidpunkt för utskick var femtiosju skolsköterskor anställda inom UBF:s grund- och 

gymnasieskolor. Samtliga erbjöds att delta med målsättning om två fokusgruppsintervjuer á 

sex skolsköterskor i vardera grupp. Geografiskt spridda skolor från både stadsmiljö och mer 

lantligt belägna skolor, med olika socioekonomiska bakgrunder. Urvalet skedde enligt 

bekvämlighetsprincipen. 

Inklusion: skolsköterskor med fast anställning inom grund- och gymnasieskolor inom Uppsala 

kommuns utbildningsförvaltning (UBF).   

Exklusion: skolsköterskor inom särskolans verksamheter samt skolsköterskor inom friskolor i 

Uppsala kommun. 

Bortfall: trots påminnelsebrev och direktkontakt med några skolsköterskor fick vi svar från 

endast fem skolsköterskor, som alla dock fullföljde studien. Examinator informerades via 

handledaren om aktuellt bortfall och studien fick godkännande att fortsätta med en (1) 

fokusgrupp och med utbyggd bakgrund och diskussion. 

Datainsamlingsmetod 

Kvalitativ datainsamling med fokusgruppsintervju med grupp om fem skolsköterskor. 

Intervjun med fokusgruppen karaktäriserades av en nondirektiv intervjustil där det 

huvudsakliga syftet var att få fram en rik samling synpunkter på ämnet som var i fokus för 

gruppen (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Fokusgruppsintervjun var planerad att pågå i en timme. Intervjun utformades med fastställda 

intervjufrågor och möjlighet till färdigställda följdfrågor, semistrukturerad intervju. 

Skolsköterskorna var väl bekanta med varandra sedan tidigare yrkesinriktade möten och 

utbildningar. Se bilaga 1 för intervjuguide. 

Forskningsfrågor formulerades till tio intervjufrågor angående skolsköterskornas upplevelse 

av sin kunskap rörande elever med NPF i ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. 

Frågorna rörde bland annat erfarenhet, anpassning av elevernas skolmiljö, möjligheter till 

utveckling av deras uppdrag samt vilken effekt de nya samverkansriktlinjerna kan ha för 

eleverna. 

Tillvägagångssätt 

Godkännande för studien inhämtades skriftligt från Christina Stenhammar, verksamhetschef 

Centrala elevhälsan i Uppsala. Förfrågan att delta i studien skickades via e-post till 

skolsköterskor med bakgrund beskriven i urvalet. Missivbrevets utformning visade tydligt 

studiens syfte och gruppintervjuns struktur vad gällde antal deltagare samt beräknad 

tidsåtgång, bilaga 2. Påminnelsemejl skickades ut sju dagar efter första utskick, innehållandes 

samma missivbrev.  

Frågeställningarna för intervjun var redovisade i förfrågan att delta samt kontaktuppgifter till 

ansvariga för studien. De etiska aspekterna var tydliggjorda i brevet för att säkerställa att 

skolsköterskorna när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande i studien, utan någon 

ytterligare förklaring.  

Tid bokades för intervju med de fem skolsköterskor som önskade delta. Via mejl skickades 

dagen innan intervjuns genomförande en påminnelse om tid och lokal för intervjun, 

samverkansriktlinjerna bifogades som ett så kallat stimulusmaterial, samt en förfrågan om 

eventuella intoleranser, då fika skulle erbjudas i samband med intervjun. 

Intervjun genomfördes i konferensrum tillhörandes Uppsala kommun, Fyrisborgsgatan 2 i 

Uppsala. Skolsköterskorna var väl bekanta med miljön då tidigare yrkesspecifika möten 

genomförts där.  

Inför intervjun kopierades de nya samverkansriktlinjerna så att de skulle finnas tillgängliga 

för deltagarna under intervjun. På whiteboardtavlan i konferensrummet fanns definitionerna 
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av hälsofrämjande och förebyggande arbete dokumenterat. Genom att samverkansriktlinjerna 

skickades ut vid förfrågan om deltagande, att ha med dem under intervjutillfället samt att 

skriva definitionerna av hälsofrämjande och förebyggande insatser på whiteboardtavla gavs 

möjlighet att underbygga samtalet i egenskap av stimulusmaterial (Larsson, 2010). 

 

Alla informanter som accepterat deltagande kom och intervjun genomfördes, inklusive fika, 

på 65 minuter. Ljudinspelning genomfördes med två mobiltelefoner samt poddmikrofon 

kopplat till dator. En av de ansvariga modererade intervjun utifrån intervjufrågorna och den 

andra observerade informanterna, förde stödanteckningar samt bevakade tiden för intervjun.  

Forskningsetiska överväganden  

Bland annat har Belmontrapporten och de fyra principerna, legat till grund för studiens etiska 

ställningstagande. 

Autonomi: Forskningspersonerna betraktades som autonoma och kompetenta. De 

informerades väl om relevanta fakta och avbrytande av deltagande genom missivbrev och gav 

frivilligt sitt samtycke om deltagande i studien (informerat samtycke).  

Göra gott: Studiens syfte var att få mer kunskap om skolsköterskornas erfarenheter inom 

området och därigenom lyfta deras eventuella behov av fortbildning och evidensbaserade 

riktlinjer. 

Icke skada: Under intervjun iakttog forskarna hänsyn till forskningspersonernas sårbarhet, då 

deras upplevelser och erfarenheter efterfrågades. Konfidentialitet sker genom radering av 

inspelat material efter sammanställning och godkännande av C-uppsats samt att ingen person 

utanför gruppen kan identifieras genom resultatet.  

Rättvisa: Informanterna valdes enligt bekvämlighetsprincipen, utifrån inklusionskriterier och 

exklusionskriterier, dock handlade dessa inte om socioekonomiska, etniska el liknande 

förutsättningar (Forsman, 2005). 

Bearbetning och analys 

Som analysmetod valdes kvalitativ innehållsanalys, med fokus på manifest abstraktionsnivå. 

Med manifest analysnivå beskrivs det synliga och tydliga i texten, utifrån informanternas 

svar. Fokus i analysen låg på att lyfta fram likheter i texten, dessa formades till subkategorier 

och kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Transkribering genomfördes av inspelat material, vilket var av god ljudkvalité. Reliabiliteten 

stärktes genom att båda författarna transkriberade intervjun oberoende av varandra. 

Intervjuerna bearbetades ett flertal gånger för att få en helhetsbild. Meningsbärande enheter 

som motsvarade syftet identifierades och kortades ned för att göras mer lätthanterliga, dock 

utan att förlora centralt innehåll. Ur denna process framkom kondenserade meningsenheter. 

Dessa abstraherades därefter och försågs med en kod som kortfattat beskrev dess innehåll. I 

denna processdel hölls analysen textnära.  

 

Därefter övergick processen i en mer tolkande analys. Det används en viss grad av tolkning 

vid manifest innehållsanalys. Utifrån koder skapades subkategorier och kategorier. Genom 

analysprocessen framkom 61 subkategorier inom åtta kategorier. Alla åtta kategorier behölls 

men vid ytterligare bearbetningen av subkategorierna så kondenserades dessa till 29 

subkategorier då flera av ur den första analysen var snarlika och inte tydligt skilda från 

varandra (Graneheim & Lundman, 2004).  

  

Vid upprepade tillfällen under analysprocessen granskades den transkriberade texten för 

säkerställande att tolkningen överensstämde med den ursprungliga texten (Kristensson, 2014). 

Se bilaga 3 för exempel på innehållsanalys.     
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RESULTAT 

De fem deltagande skolsköterskorna var alla kvinnor med varierande yrkeserfarenhet från 

drygt ett år till 15 år. En av skolsköterskorna var verksam inom gymnasiet men hade även 

erfarenhet från skolsköterskans arbete inom grundskolan. Bearbetningen av data gav åtta 

kategorier och 29 subkategorier. Nedan beskrivs de övergripande kategorierna med 

tillhörande subkategorier. Meningsbärande enheter belyses som citat i löpande text. 

Tabell 1 

Kategorier Subkategorier 

Hälsofrämjande insatser ● pedagogiska hälsobesök 

● upplevs viktigt med mat och sömn 

● hälsoveckor 

Förebyggande insatser ● att vara synlig  

● tidig upptäckt och insatser 

● stärka självkänslan 

● puls- och blodtrycksmätning 

● överlämning 

Osäkerhet ● osäkerhet om hälsofrämjande och förebyggande 

åtgärder 

● osäkerhet om evidens 

● ibland viktigt med diagnos för att ge rätt stöd 

Otillräckligt stöd ● sen eller utebliven insats 

● utan fungerande åtgärd 

● yngre elever får mer anpassningar 

Parenting ● glad av att vara behjälplig 

● vill vara ett stöd 

● vill engagera sig och synas mer 

Tid ● tid för samtal 

● tid för samarbete    

Samarbete ● alla professioner samarbetar inom elevhälsan 

● stöd till lärare från elevhälsoteamet 

● samarbete med vårdnadshavare 

● samarbete externa aktörer 

Strukturerat arbetssätt ● arbeta utifrån elevernas behov 

● lågaffektivt bemötande 

● använda väl fungerande program 

● stöd under hela skoltiden 
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● behov av idéer och riktlinjer 

● nya riktlinjer förtydligar 

 

Skolsköterskors erfarenhet av att arbeta för elever med NPF  

Under fokusgruppsintervjun framkom att skolsköterskornas erfarenhet av att arbeta för elever 

med NPF vanligen bestod av att träffa eleverna vid hälsobesöken samt vid puls och 

blodtrycksmätning i samband med medicinering vid ADHD. Men även i samband med att 

skolsköterskan var ute i skolans miljöer träffade hon eleverna med diagnos och kunde 

observera och stödja dem vid behov. 

“Det här är ju personer som man liksom ser på det ena eller andra sättet. Antingen att de inte 

syns liksom att man ser dom för att dom sitter ensamma eller för att de är lite utåtagerande 

liksom…” 

 

Barn som medicineras vid ADHD behöver få puls och blodtryck mätt i samband med 

dosjusteringar eller vid ändring av medicinering. Skolsköterskorna i gruppen var alla 

behjälpliga med detta. I samband med detta kunde en viss frustration uppstå rörande 

bristfällig kommunikation från behandlande enhet angående när mätning skulle genomföras. 

“Och föräldrar ringer eller barnen kommer själva och knackar på dörren och säger att nu 

har jag fått en ny tablett och vi ska ta blodtrycket en gång i veckan under en månad, brukar 

de säga…” 

 

Skolsköterskorna tog också upp elevernas medicinering. De tyckte att det var viktigt att det 

enbart sattes in utifrån elevens behov av kunskapsinhämtning, de skulle inte behöva 

medicinera för att passa in i skolans miljö. 

“De ska liksom inte behöva medicinera för att passa in i skolan…” 

 

Många av deltagarna vittnade om att lärare och rektorer ibland ville ha en diagnos på eleven 

för att kunna fortsätta arbetet. Pedagogerna kunde upplevas osäkra i hur de skulle bemöta och 

stödja eleven, i tron om att en diagnos skulle underlätta arbete. 

“Känns som att lärarna väntar att han eller hon ska få en diagnos eller vad ska vi göra med 

det här barnet liksom?” 
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Skolsköterskorna hade erfarenhet från flera elevärenden där insatser var antingen sent gjorda, 

ej fungerande eller helt uteblivit. Även detta var ett återkommande angeläget ämne för 

skolsköterskorna vid intervjun. 

“I ett halvår inte gått på några lektioner, liksom det händer inget från skolans sida…” 

 

Även olikheter utifrån elevens ålder framkom, skillnad upplevdes mellan låg-, mellan och 

högstadium. Ju yngre eleverna var desto mer insatser gjordes och mer vuxenstöd fanns. 

“Ofta så har man med de här barnen uppmärksammat i de mindre årskurserna, när de 

kommer upp i lite högre stadier så släpps de lite mer vind för våg…” 

Samtidigt såg de svårigheter med att vara ett stöd ju äldre eleverna blev, då tonåringar inte 

alltid uppskattar att på något sätt sticka ut.  

 

Skolsköterska med erfarenhet från både grundskola och gymnasieskola upplevde stora 

skillnader i stöd mellan skolformerna. 

“Många elever har fått så otroligt många anpassningar på grundskolan. Så är det en ny värld 

att komma till gymnasiet och lärarna är stressade och det är styrt så här” 

 

Hur skolsköterskor kan hjälpa elever med NPF utifrån deras hälsofrämjande och 

förebyggande uppdrag 

Under intervjun framkom att deltagande skolsköterskor ansåg att det var mycket viktigt med 

frukost, lunch, middag och sömn för de här eleverna. Det var ett återkommande ämne som 

togs upp av gruppen.  

“Alltså det som jag tycker är jätteviktigt med de här eleverna, är ju frukost, lunch och middag 

och sova” 

 

En av deltagarna hade pågående hälsovecka och varit ute i klasserna för att prata om sömn 

och frukostvanor. En annan skolsköterska hade haft möjlighet att äta med en specifik elev i 

skolans matsal, som ett stöd i matsituationen. 

 

Pedagogik vid hälsobesök togs också upp av gruppen, till exempel genom att använda 

bildstöd för att åskådliggöra hur kropp och hjärna fungerar. Informanterna instämde i att det 

är viktigt att förklara pedagogiskt utifrån elevens behov och förutsättningar. 

“Jag brukar på hälsosamtal förklara för dem vad som händer i kroppen och hjärnan och så 
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räknar vi ut hur många timmar som man har varit utan. Om man visar med färgbilder tycker 

jag att de förstår på ett annat sätt om man pratar…” 

 

Skolsköterskorna diskuterade även hälsobesökets utformning och om det fanns några delar 

som eventuellt skulle kunna lyftas på lärarens utvecklingssamtal, till exempel mående och 

sömn. Gruppen ansåg att det kunde vara ett bra tillfälle då vårdnadshavaren deltog på 

utvecklingssamtal, dock skulle det inte exkluderas från skolsköterskans hälsosamtal.  

 

Som förebyggande insats beskrev flera av skolsköterskorna en önskan om att vara mer synlig 

på skolan. Detta för att kunna stödja elev när behov uppstår i skolans miljöer. 

“Jag rör mig ganska mycket i matsalen, om det är någon som behöver lite stöd och så…” 

 

Något gruppen framhöll som en annan viktig förebyggande insats var betydelsen av tidig 

upptäckt och tidiga insatser för dessa elever. Även att stärka dessa elevers självkänsla sågs 

också som viktigt för gruppen. De ville förmedla en bild till eleven om att hen kommer klara 

skolan trots vissa svårigheter.  

 

Det framkom att en välfungerande tydlig överlämning gynnar elevens skolsituation. Både vid 

skolformsbyten mellan stadier eller vid byte av skola. De hade märkt att viktig information, 

som hade varit viktig att kunna hjälpa eleverna på deras nya skola, inte alltid hade nått dem.  

“Vi hade jättemånga elever som jag märkte att överlämningen inte blev så bra, vi fick inte all 

information” 

 

De upplevde den omhändertagande funktionen som en viktig del i sitt uppdrag och uttryckte 

glädje över att eleverna sökte upp dem så att de kunde vara dem behjälpliga. 

“Så då är man ju glad att de söker upp en…” 

 

Skolsköterskorna ville fungera som ett stöd för eleverna och uttryckte önskemål om att kunna 

engagera sig mer och vara mer synlig i skolans miljö. De märkte att eleverna sökte 

vuxenkontakt för att få stöd och samtala.  

“Söker vuxenkontakt för att de behöver lite stöd i sitt sätt att vara med andra…” 
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Skolsköterskorna trodde att eleverna sökte upp dem på grund av att de inte upplevdes som en 

hotfull eller kravställande person. Dessutom signalerade skolsköterskorna en känsla av att 

elever med NPF oftare kom till dem med huvudvärk och magont och bad om Alvedon. 

Funderingar fanns i gruppen till eventuell bakomliggande orsak. 

 

Alla våra deltagande skolsköterskor efterlyser mer tid. Mer tid att vara synlig på skolan, mer 

tid att vara engagerad och mer tid för att kunna ha uppföljande samtal.  

“Önskar att man hade mer tid att ta tillbaka de här eleverna för ytterligare samtal.” 

 

Bland annat ansåg skolsköterskorna att man behövde använda bra välfungerande program i 

skolan. Viktigt för dem var att det skulle fungera som ett stöd under hela elevens skoltid.  

“I skolan ha starka program, ha något väldigt bra program hela deras skolväg, ända tills 

gymnasiet är slut” 

 

Utbildning i lågaffektivt bemötande hade alla deltagare fått. Det hade lett till fortsatta samtal 

på skolan i kollegiet om vikten av bemötande.  

“Jo, lågaffektivt bemötande har vi pratat mycket om…” 

 

Skolsköterskors upplevelser av hur deras uppdrag för dessa elever kan utvecklas 

Skolsköterskorna önskar att arbeta hälsofrämjande och förebyggande på ett mer strukturerat 

arbetssätt. De betonade vid upprepade tillfällen att insatserna skulle vara anpassade utifrån 

elevens behov. 

“Det viktigaste är att man jobbar för att eleven ska nå målen på sitt sätt”  

 

Det är skolans ansvar att tänka framåt och vara hälsofrämjande och förebyggande utifrån 

elevernas behov. De önskar att fler former för detta arbete ska utvecklas. 

“Vi i skolan som måste tänka ett steg framåt, hur vi ska gå tillväga att hjälpa de här 

eleverna...!” 

 

Informanterna ville alla arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt var väl medvetna om 

att det var inom deras uppdrag. Dock framgick att det var svårt för skolsköterskorna att 

redogöra skillnad i hälsofrämjande och förebyggande insatser.  

“Det är ju både hälsofrämjande och förebyggande, tänker jag att det kan vara eller…?” 
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Framgick också att det rådde osäkerhet kring om arbetet var evidensbaserat.  

“Man tar till sig det som man vet för stunden, att det här kanske funkar. Om det är 

evidensbaserat eller inte vet jag inte…” 

 

De önskar också mer tid för samverkan med pedagogerna på skolan. De upplever att allt går 

så snabbt inom skolan, vilket leder till stressade och forcerade samtal. 

“Nu blir det mest korridorskonsultationer och vad har hänt och vad liksom, allt går så 

snabbt” 

 

Alla deltagarna belyste vikten av gott samarbete inom elevhälsoteamets alla professioner och 

med övriga medarbetare på skolan. Viktigt som skolsköterska att tänka att man inte ska göra 

allting själv, utan att man är en del av skolans elevhälsoteam. 

“Om man ska vara en skola som ska fixa det här bra, ska man samarbeta med alla 

professioner inom elevhälsan” 

 

Pedagogerna på skolan upplevdes av gruppen behöva mycket stöd för att förstå eleverna och 

hjälpa eleverna i skolsituationen.  

“Lärarna behöver jättemycket stöttning för att förstå de här eleverna…” 

 

Skolsköterskorna upplevde att de hade mycket kontakt med vårdnadshavare och det förelåg 

ett stort stödbehov där. Samarbetet med vårdnadshavarna upplevdes olika i gruppen. 

“Jag tycker inte att jag som skolsköterska ska behöva ringa till BUP och säga att nu får ni 

nog fundera för han fyller snart 18 år den här pojken och föräldrarna är ganska förtvivlade. 

Men för att stötta föräldrarna ringer man...” 

 

Externt samarbete belystes av gruppen vid upprepade tillfällen. De saknade enkel kontaktväg 

med externa vårdgivare, som BUP och habilitering. Dels i fråga om sin egen profession för att 

ha kunskap kring elevens diagnos och behandling men även som stöd till elevens 

vårdnadshavare.  

“Om man kunde komma i kontakt med BUP och hur ser deras behandling ut?” 
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Skolsköterskornas åsikter om nya samverkansriktlinjer vid förmodad NPF 

Med de nya samverkansriktlinjerna upplevs ansvarsfördelning och handläggning förtydligad 

för skolsköterskan. Dock har ingen av skolsköterskorna vid intervjutillfället haft aktuellt 

elevärende för de nya riktlinjerna. De nya riktlinjerna tros av gruppen ge tidigare pedagogiska 

insatser samt kanske ett ökat samarbete med konsultativt stöd. 

 “Väldigt bra stöd av de här nya riktlinjerna, då att vi liksom jobbar stödjande i skolan. Det 

är ju där man börjar…” 
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DISKUSSION 

Studiens syfte var att undersöka skolsköterskans erfarenheter av elever med NPF i skolan och 

skolsköterskans insatser för elevgruppen i ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. 

Resultatet visar att skolsköterskorna önskar kunna göra mer för elever med NPF samt att det 

inte alltid är enkelt att kunna särskilja vad som är hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

De efterfrågar mer samarbete, strukturerade arbetssätt och riktlinjer i ämnet hälsofrämjande 

och förebyggande insatser samt mer tid. 

Resultatdiskussion 

Skolsköterskors erfarenhet av att arbeta för elever med NPF 

Skolsköterskors erfarenhet av att arbeta för elever med NPF visade att de träffade eleverna i 

samband med hälsobesök, ute i skolans miljö samt när eleven sökte upp dem spontant på 

mottagningen. Det är skolans ansvar att skapa en positiv lärandemiljö och förutsättningar för 

en stark gemenskap mellan eleverna samt att verka för att olikheter accepteras och tolereras. 

Relationer med kamrater och vuxna på skolan kan också skydda mot utvecklingen av 

psykiska problem. Kamratrelationer och situationen i klassrumsmiljön har betydelse för 

trivseln men också på lång sikt för hälsan i vuxen ålder (Schad & Tideman, 2017).  

 

Under intervjun framkom att pedagoger och rektorer ibland önskade diagnos hos elev för att 

kunna ge rätt stöd och insatser. Enligt Skolverket innebär en diagnos inte med automatik att 

en elev behöver särskilt stöd och omvänt får diagnos inte vara ett villkor för att erhålla stöd. 

Där är skollagen (SFS, 2010:800) tydlig (Skollagen, 2010). Här kan elevhälsan bistå med 

komplementär kompetens under förutsättning att nödvändiga kunskaper i neuropsykiatri och 

neuropsykologi finns inom elevhälsoteamet. Det är ett gemensamt uppdrag för skolans 

personal och elevhälsa att utreda och analysera skolans stödinsatser för de elever som inte 

uppnår skolans kunskapsmål och/eller uppvisar symptom på psykisk eller fysisk ohälsa 

(Hylander & Guvå, 2017). 

 

Skolsköterskorna upplevde att det fanns en skillnad utifrån eleven i skolålder och insatser. Det 

fanns en tendens att yngre elever fick mer insatser än äldre elever. Gruppen beskrev flera 

elevärenden där insatserna antingen var sena eller helt uteblivit. Dessutom upplevdes inte 
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alltid insatserna välfungerande. Det var ett återkommande ämne som skolsköterskorna 

uttryckte oro och frustration över.  

 

I Kungliga Vetenskapsakademiens utredning om skola, lärande och barns psykiska hälsa 

(Gustafsson m. fl. 2010) konstateras det bland annat att tidiga svårigheter i skolan orsakar 

internaliserande och externaliserande psykiska problem samt att goda resultat i skolan även 

har en positiv effekt på självuppfattningen (Schad & Tideman, 2017). Två elever med samma 

diagnos kan ha helt olika svårigheter och skiljer sig förmodligen mer åt än två klasskamrater 

utan diagnos. Viktigt är att skolan kompenserar de nedsatta funktionerna och inte en generell 

diagnos. Att då komma med en identisk lösning är som att erbjuda likadana glasögon till alla 

med nedsatt syn (Jensen, 2017). 

Hur skolsköterskor på bästa sätt kan hjälpa elever med NPF utifrån deras hälsofrämjande 

och förebyggande uppdrag 

Hur skolsköterskor på bästa sätt kan hjälpa elever med NPF utifrån deras hälsofrämjande och 

förebyggande uppdrag var för skolsköterskorna en komplex fråga att besvara. Kost och sömn 

upplevdes av skolsköterskorna som extra viktiga frågor för elever med NPF-diagnos, att de åt 

alla måltider och hade goda sömnvanor.  

 

“För växande barn och ungdomar är mat, sömn och fysisk aktivitet viktiga frågor som det 

inte alltid är lätt att samtala kring på ett konstruktivt och värderingsfritt sätt” (Solders 

Wändahl & Milerad, 2017, s 107). Elever skapar beteendemönster som kan vara en livstid och 

därför är det viktigt att rådgöra med elever om hälsosam livsstil. Elever och familjer bör rådas 

att äta en kost som till stor del består av frukt, grönsaker, fullkorn, fleromättade fettsyror, 

bönor, fisk och magert kött, medan socker, snabbmat och mycket bearbetade livsmedel 

begränsas. Elever bör i minst 60 minuter per dag delta i måttlig till kraftig fysisk aktivitet och 

skärmtid bör begränsas samt att eleverna för åldern får tillräckligt med sömn. Minskade sömn 

är associerad med beteendemässiga problem, minskad koncentration i skolan och fetma 

(Riley, Locke, & Skye, 2011).  

 

Skolmatsalen medför ofta stimuli som kan upplevas ansträngande för NPF-elever och dessa 

kan således påverka elevens matvanor. Vid perceptionssvårigheter är hjärnans förmåga att 

uppfatta och tolka olika sinnesintryck försämrad. Onödiga intryck kan inte alltid sorteras bort 
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och intrycken kan samtidigt upplevas starkare eller svagare. Detta är fallet hos 70–80 % hos 

elever med autismspektrumstörning men även hos en del med ADHD. Helt vanliga intryck 

kan tolkas som smärtsamma, obehagliga eller förvirrande. Beröring, ljud från lysrör och lukter 

som ingen annan uppfattar kan göra att en elev fattar tappningen helt. Lukter och 

sinnesintryck från maten kan orsaka ångest hos eleven (Jensen, 2017). Det är viktigt att inte 

skuldbelägga exempelvis måltider då funktionsnedsättningen ofta kan leda till svårigheter 

inom detta område. Här är det skolans vuxna som har ansvar att lösa problemen, vara flexibla 

och stödja eleven i situationen. En skolsköterska berättade vid intervjutillfället att hon ätit 

med en elev i matsalen som stöd vid matsituationen.  

 

Skolsköterskorna lyfte strukturen av hälsobesöket, att hälsosamtalet skulle vara pedagogiskt 

och utifrån elevens behov.  

 

Det är viktigt att elevens hälsosamtal är elevcentrerat och att eleven är väl förberedd vid 

hälsobesöket. Under hälsosamtalet kan skolsköterskan uppmuntra eleven att överväga en 

förändring för att främja sin hälsa med elevens egen situation som utgångspunkt (Golsäter, 

2012). Skolsköterskans insats utgörs bland annat av en hälsokartläggning av eleven. Detta för 

att belysa elevens framgångsfaktorer i syfte att upptäcka, skapa och stödja elevens styrkor och 

resurser. Skolsköterskans perspektiv är att ha fokus på friskfaktorer och genom systematiska 

hälsoundersökningar kan tidiga tecken på ohälsa fångas upp (Lundin, 2017).  

 

Skolsköterskorna ansåg att det var viktigt att vara synlig på skolan. Detta för att ge möjlighet 

till upprättande av relation till elever, som i sin tur möjliggjorde att hen kunde vara stödjande i 

olika situationer. De menade att genom stärkande av elevens självkänsla kunde ohälsa 

förebyggas.  

 

För att tillmötesgå barnkonventionens intentioner kan elevhälsan behöva finnas för andra 

sjukvårdsinsatser än enbart de som är beskrivna i skollagens förarbete. Elever ska även kunna 

söka elevhälsan för själslig ohälsa, inte enbart för kroppslig. Elevhälsan har en unik möjlighet 

att arbeta nära eleverna (Lundin, 2017). 
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Skolsköterskorna belyste vikten av att tydliga överlämningar skulle ske så att information om 

gjorda insatser för eleven skulle bli kända för elevhälsan och pedagoger. Detta var för 

skolsköterskorna en viktig hälsofrämjande och förebyggande insats, så att elevens fortsatta 

utveckling kunde stöttas för att undvika misslyckanden.  

 

Risk finns när en elev byter skola eller skolform att viktig information går förlorad. Det kan 

påverka alla elever, men i synnerhet de som är i behov av extra anpassningar eller särskilt 

stöd. De kan t.ex. gå miste om fysiska och pedagogiska anpassningar och stöd som de 

behöver eller bli bemötta på ett felaktigt sätt. Att övergången fungerar är en betydelsefull 

faktor för en god skolgång. Det är därför viktigt att det finns rutiner och arbetssätt som 

underlättar övergångar. Skolverket har tagit fram sådana rutiner (Skolverket, i.d.). Med tanke 

på den betydelse som tidiga upplevda skolsvårigheter har för elevernas skolgång och för deras 

välbefinnande, är det viktigt att utvärdera och studera hur övergången mellan förskola, 

förskoleklass och skola organiseras. Under de första skolåren kan det vara viktigt att undvika 

att elever upplever skolmisslyckanden. Möjliga insatser i detta syfte kan vara färre elever i de 

lägre årskurser, säkerställd hög kompetens kring läsinlärning och matematik för lärare, samt 

god tillgång till lärarresurser och specialpedagogiskt stöd under de första skolåren (Gustafsson 

et al., 2010).  

 

Att använda väl fungerande program som stöd under hela skoltiden angav skolsköterskorna 

att det finns ett behov av. Dock var det ingen av dem som kände till om deras skola använde 

något särskilt program.  

 

Få program har vetenskapligt stöd som preventiv insats. Eftersom kunskapsläget är bristande 

finns det risk att elever utsätts för ineffektiva program. Det är angeläget att samverka på 

nationell nivå och snabbt påbörja randomiserade prövningar med långtidsuppföljningar av ett 

litet antal program (SBU, 2010).  

 

Ett flertal skolsköterskor uttryckte under intervjun en önskan om ett mer strukturerat 

arbetssätt. Samtliga informanter i studien har utbildats angående lågaffektivt bemötande och 

diskussionen har enligt en informant fortsatt efter utbildningen.  
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Greenes CPS en samarbetsbaserad problemlösningsmodell som kan användas för att bygga 

pedagogiskt kapital med elever. Modellen erbjuder både planer för analys av problemet och 

handlingsplaner för att arbeta strukturerat för att lösa problem. Den är inkluderande och visar 

respekt för elevens upplevelse av sin skolsituation och tar hänsyn till elevens behov av 

självkontroll (Smyth, 2017). Att som skolsköterska ha kunskap om lågaffektivt bemötande 

eller CPS torde ge hälsobesöket en annan möjlighet till att skapa en förtroendefull relation och 

få viktig information från eleven. Detta kan i sin tur leda till ett ökat hälsofrämjande och 

förebyggande arbete för elev som har NPF-diagnos. Genom att arbeta efter en modell för 

samtal där medvetenhet kring exekutiva funktioner och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar är känt gynnar alla elever. 

Hur skolsköterskor upplever att deras uppdrag för dessa elever kan utvecklas 

Skolsköterskorna i intervjun önskade utveckla elevhälsa och sitt uppdrag. Behov av idéer 

framkom om hur hälsofrämjande och förebyggande insatser bäst skulle kunna genomföras. De 

efterfrågade tydliga riktlinjer.  

 

För att elevhälsa ska kunna utvecklas som en kunskapsdomän baserad på vetenskap och 

beprövad erfarenhet krävs att utvärderingar och vetenskapligt utvecklingsarbete genomförs. 

Det förutsätter först och främst att varje profession inom elevhälsan håller sig uppdaterad 

inom sina respektive områden. Det förutsätter också ett intresse från elevhälsans professioner 

att aktivt bidra till utvecklings- och utvärderingsprojekt (Hylander & Guvå, 2017).  

 

Lärandemiljön är oerhört viktig för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. En lärandemiljö 

som välkomnar olikheter, tillåter misstag och har en stödjande struktur är den bästa lärmiljön 

för eleven. En lärandemiljö som inspirerar, utmanar och bjuder in till elevmedverkan stärker 

elevernas självkänsla. Skolor som lyckats skapa förutsättningar för goda lärmiljöer har haft en 

elevhälsogrupp med god kompetens och tvärprofessionellt arbetssätt. De har även ofta lagt tid 

på trygghetsskapande arbeten, t.ex. faddersystem mellan elever (Runström Nilsson, 2017). Ett 

utökat samarbete kring utformningen av elevens lärandemiljö med ett synsätt där hänsyn tas 

till exekutiva funktioner under utveckling och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

gynnar alla elever. 
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Osäkerhet framkom under intervjun om vad som är hälsofrämjande och förebyggande samt en 

osäkerhet om evidensbaserad kunskap och arbetssätt.  

 

Med en riktad satsning på kompetensutveckling och kvalitetssäkring inom elevhälsoteamet 

skulle nya forskningsrön effektivt kunna spridas och bli användbara för elevhälsa och 

pedagoger. Utbildningsdepartementets utredning 2009 (SOU 2010:95) som beskriver vikten 

av praktiknära forskning i skolan, skulle i större utsträckning kunna fungera som ett stöd till 

skolans utvecklingsarbete (Hylander & Guvå, 2017). Studieresultatet indikerar att behov 

föreligger av evidensbaserad fortbildning som tydligt beskriver skillnaden mellan 

hälsofrämjande och förebyggande insatser samt ger konstruktiva förslag på hur de kan 

genomföras på ett strukturerat arbetssätt.  

 

Skolsköterskorna i studien upplevde att det gick så fort inom skolans värld, att det ofta ledde 

till ostrukturerade och stressade korridorskonsultationer. Det stämmer väl överens med 

tidigare publicerad forskning.  

 

I Elevhälsoprojektet beskriver de intervjuade att allt bara snurrar på och hur det därför aldrig 

blir tid till eftertanke. Eftertanke är kanske en av elevhälsoteamets viktigaste funktion 

(Hylander & Guvå, 2017).  

 

Skolsköterskor uttryckte ett behov av ett ökat samarbete inom elevhälsoteamet. 

 

Elevhälsoteamets arbete inom teamet består av att utveckla en gemensam plattform för 

elevhälsoarbetet på skolan, där varje professions kompetens tillvaratas. Teamet behöver 

utvecklas från ett multiprofessionellt till ett interprofessionellt team. Detta genom att utveckla 

en gemensam syn på arbetets inriktning och användning av elevhälsobegrepp inom teamet. 

Alla inom teamet ska hålla sig uppdaterade när det gäller ny kunskap inom den egna 

professionella domänen, utveckla hälsofrämjande och förebyggande praktik som bidrar till ett 

främjande arbete samt att diskutera kunskapen inom teamet. Detta ska ske utifrån ett 

systematiskt, kontextuellt och salutogent perspektiv på ett systematiskt sätt där hinder 

analyseras innan åtgärder vidtas och där åtgärder följs upp och utvärderas (Hylander & Guvå, 

2017). 
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Skolsköterskorna uttryckte även att samarbetet med skolans personal kunde utvecklas. 

  

Det är elevhälsoteamets arbete att utveckla fungerande samarbetsformer genom att skapa 

rutiner för hur lärare kan kontakta dem och de olika professionerna inom elevhälsan. Även att 

utveckla ett konsultativt och kollegialt förhållningssätt gentemot lärare på skolan är ett 

uppdrag för elevhälsan. Genom att fokusera på vad som kan göras på skolan, i klassen och i 

lärarkollegiet gynnas en positiv utveckling för alla elever, inklusive elever i behov av extra 

anpassning eller särskilt stöd (Hylander & Guvå, 2017).  

 

Utöver detta angav skolsköterskorna även ett behov av mer extern samverkan, t.ex. med BUP 

angående elevernas behandling och återkoppling av värden från puls- och blodtrycksmätning.  

 

Elevhälsans arbete förutsätter både intern och extern samverkan samt att det är angeläget att 

samverka med hälso- och sjukvården. Det är viktigt att ta ställning till om det räcker med ett 

väl utvecklat informationsutbyte eller om det krävs något mer. Därefter kan området för 

samverkan definieras, konkreta mål sättas och dokumentation om vem som gör vad samt 

planerad uppföljning genomföras. När samverkan med andra verksamheter förekommer är det 

viktigt att det interna arbetet fortsätter att genomföras parallellt. Ansvaret för de egna 

arbetsuppgifterna fortsätter att föreligga, exempelvis genom att ge stöd i undervisning 

(Vägledning för elevhälsa, 2016). 

Skolsköterskornas åsikter om nya samverkansriktlinjer vid förmodad NPF 

Skolsköterskorna kunde se både fördelar och nackdelar med de nya riktlinjerna. Fördelar som 

lyftes var tydligare handläggning, ansvarsfördelning och ett ökat pedagogiskt stöd. En nackdel 

som framkom var en oro att vissa vårdnadshavare skulle sakna förmågan att kontakta vården 

vid behov. Det i sin tur skulle kunna leda till fördröjd vårdinsats för eleven.  

 

Elevhälsan ska fungera som ett stöd för elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Speciellt 

fokus behövs på tidiga insatser. Detta förutsätter att införandet av ett vedertaget arbetssätt på 

skol- och kommunal nivå sker genom ett tvärvetenskapligt synsätt (Schad & Tideman, 2017). 

Arbetet kan ses som en cirkulär process. Problem uppmärksammas, följs av problemanalys, 

kartläggning och förslag till åtgärd som sedan prövas, utvärderas och eventuellt leder till mer 

utredande och nya analyser. Detta leder i sin tur till nya förslag till åtgärder som sedan prövas 
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och utvärderas (Hylander & Guvå, 2017). Det ovan beskrivna arbetssättet som en cirkulär 

process, stämmer väl överens med tanken bakom de nya samverkansriktlinjerna.  

 

Sammanfattningsvis behövs för att arbeta utifrån elevens behov under hela skoltiden, att 

skolsköterskans samarbete inom EHT, med lärare, vårdnadshavare och externa aktörer 

utvecklas. Det behövs också ett strukturerat arbetssätt med tydliga riktlinjer, men även 

utrymme för nya idéer för att ständigt ge möjlighet till utveckling och flexibilitet. Som 

skolsköterska finns det utrymme till utveckling kring hälsobesöket. Hälsofrämjande och 

förebyggande insatser skulle kunna utvecklas på skolan utifrån behov elever med NPF har. 

Det skulle också främja alla andra elever i skolan. 

 

Utifrån studiens vårdvetenskapliga begrepp, miljön, har studien försökt belysa hur viktig skol- 

och lärandemiljön är för eleven. Även de vuxnas kunskap, arbetssätt och bemötande är 

mycket viktigt för elevens utveckling. Både ur inlärningssynpunkt men även ur hälsoaspekt. 

Att arbeta individanpassat med ett väl fungerande elevhälsoteam, där elevhälsans alla 

professioner är delaktiga och samverkar internt samt med skolans pedagoger, ökar 

möjligheterna till att eleven når utbildningens mål. Att dessutom värna om en god relation 

med elevens vårdnadshavare och externa vårdgivare är gynnsamt för eleven på alla nivåer. 

Utifrån ett samhällsperspektiv är det sedan länge känt att en avslutad, fullständig skolgång är 

hälsofrämjande för individen och förebygger psykisk ohälsa.  

 

Att misslyckas i skolan ökar risken för psykisk ohälsa samtidigt som psykisk ohälsa har en 

negativ påverkan på skolresultaten. Skolans kompensatoriska roll innebär att elever med olika 

förutsättningar och behov ges likvärdiga möjligheter att lyckas. Arbetet med bättre 

skolresultat utgår från sambandet mellan skolresultat och psykisk hälsa. Skolans 

hälsofrämjande och förebyggande arbete samt deras kompensatoriska roll är central i arbetet. 

Många kommuner ser det som en ganska eller mycket stor utmaning för elevhälsan att bland 

annat möta behoven hos nyanlända elever, tillgodose behoven hos elever som behöver extra 

anpassningar och särskilt stöd, utveckla inkludering av elever i behov av särskilt stöd, bemöta 

ökande psykisk ohälsa bland eleverna (Ernestam, SKL, 2015). Detta visar att elevhälsan har 

ett komplext uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för skolans alla elever, 

utifrån hens behov. 
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Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att eleverna får likvärdig elevhälsa. När elevhälsan möter 

eleven ska dessa möten utgå från etiska principer som göra gott, icke skada, 

likavärdesprincipen samt autonomiprincipen. 

 

Centrala värden för skolsköterskans arbete är respekt för det sårbara, värdighet, integritet och 

självbestämmande/autonomi. Omvårdnaden ska ges respektfullt oberoende av ålder, hudfärg, 

tro, kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, 

nationalitet, politiska åsikter eller social ställning (Swenurse i.d.). 

Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte valdes explorativ kvalitativ studie med fokusgruppsintervju. 

(Graneheim & Lundman, 2004). Metoden passade syftet och frågeställningarna väl. 

Författarna av denna studie har förförståelse i ämnet utifrån olika erfarenheter. Den ena har 

erfarenhet utifrån föräldraperspektivet till två barn med NPF-diagnos, skolplacering utanför 

Uppsala kommun. Den andra har tidigare erfarenhet som skolsköterska och arbetar i dagsläget 

som utvecklingsledare inom Centrala elevhälsan Uppsala kommun.  

Författarnas förförståelse har valts att se som en styrka i arbetet. Förförståelsen har lett till 

goda diskussioner med ökad insikt och kunskap i ämnet för båda författarna. Dock innebär 

förförståelse en risk för förutfattade meningar utifrån tidigare erfarenheter, en viktig del är att 

förstå den egna förförståelsen (Kristensson, 2014). Medvetenheten gällande denna risk 

resulterade i ett noggrant granskande av studiens resultat.  

 

Resultatet i denna studie har hög trovärdighet då alla informanter deltog fullt ut under 

intervjun, och alla bidrog med sin kunskap. Enligt Kristensson (2014) menar Lincoln och 

Guba att genom triangulering stärks resultatets tillförlitlighet då författarna under hela 

processen analyserade och tolkade materialet tillsammans. Detta för att undvika att 

förförståelsen i för hög grad skulle påverka resultatet. Under analysen kontrollerade 

författarna vid upprepade tillfällen den transkriberade texten för att säkerställa att tolkningen 

överensstämde med ursprunglig data (Kristensson, 2014). Exempel på analys visas i bilaga 4. 

 

Resultatets giltighet stärks genom att intervjun nyligen är genomförd i tid till att analysen 

påbörjades, oktober 2017. Intervjun pågick i 65 minuter och alla frågeställningar i 
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intervjuguiden togs med. Stämningen under intervjun bjöd in till ett gott klimat och alla 

informanter bidrog till resultatet. Enligt Kristensson (2014) menar Graneheim och Lundman 

att giltigheten stärks genom att intervjufrågorna redovisas, se bilaga 1 för intervjuguide 

(Kristensson, 2014). 

 

Överförbarhet vid kvalitativa studier handlar om en rimlighetsbedömning (Kristensson, 2014). 

Utifrån våra informanters goda kunskap om skolsköterskeyrket och dess uppdrag samt 

elevhälsa på skola, bör det föreligga en god överförbarhet trots ett relativt litet underlag. 

Resultatet är verksamhetsnära och verklighetsnära med aktuell kunskap då skolsköterskorna 

som deltog i intervjun hade erfarenhet från grundskolans alla stadier. 

 

Frågeställningen rörande de nya samverkansriktlinjerna är svår att utvärdera. De började gälla 

1 september 2017 och tidpunkt för intervju var i början av oktober 2017. Då ingen av de 

deltagande skolsköterskorna ännu hade haft något elevärende att arbeta med efter de nya 

riktlinjerna finns ett behov av uppföljning. 

 

Fem skolsköterskor önskade delta i studien, vilket resulterade i en (1) fokusgrupp. De 

deltagande skolsköterskorna fullföljde studiens intervju. Det är stor skillnad utifrån från 

början planerat antal informanter. Endast en av skolsköterskorna arbetar idag inom gymnasiet, 

vilket gör att författarna bedömer att resultatet inte är mättat för aspekter rörande elever på 

gymnasiet. Dock anses mättnadsgraden av resultatet för grundskolan vara högre, då studien 

innefattar ett flertal informanter med kunskap och erfarenhet från grundskolan. Utöver detta 

stämmer resultatet överens med resultat från tidigare forskning.  

 

Författarnas kontaktnät med elevhälsan inom Uppsala kommun möjliggjorde till stor del 

studiens genomförande. I efterhand konstateras att om tiden mellan tidpunkt för utskick av 

missivbrev och intervjuns genomförande hade varit längre, hade troligen fler skolsköterskor 

deltagit. Några av skolsköterskorna som aktivt tackade nej till att delta angav att de redan 

hade bokat skolläkarmottagningar och tider för vaccinationer. Detta är inget som med 

enkelhet ändras utan påverkan för elev, vårdnadshavare och skolsköterska. 
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Forskningsetiskt hade det eventuellt varit mer fördelaktigt med ett helt neutralt intervjurum. 

Intervjun hölls i Uppsala kommuns lokaler som inhyser Centrala elevhälsan. Om studien 

upprepas vore det möjligtvis gynnsamt att hålla intervjun i ett neutralt rum där ingen 

informant tidigare haft möten med Centrala elevhälsan. Dock var detta inget som märktes 

under intervjun utan mer en frågeställning hos författarna ur ett forskningsetiskt perspektiv.  

Framtida intressanta forskningsområden är hur skolan arbetar evidensbaserat för elever med 

NPF samt hur elevhälsans och skolans organisation och insatser kan optimeras för dessa 

elever. NPF-området är högaktuellt inom ett flertal domäner, hur implementeras resultat från 

forskning inom skolan. Att forska om komplexa samverkande faktorer och inte bara titta på 

enstaka faktorers inverkan på eleverna, då neurovetenskap är ett komplext forskningsområde. 

Slutsats 

Resultatet studien har fått fram är att skolsköterskorna önskar strukturerade arbetssätt och 

metoder, ett utökat samarbete både internt och externt, där bra kompletta överlämningar och 

information ses som viktigt. Utöver detta önskar de mer tid. Skolsköterskorna önskar kunna 

göra mer för elever med NPF utifrån hälsofrämjande och förebyggande insatser. Dock 

framkommer svårigheter att kunna särskilja vad som är hälsofrämjande och förebyggande 

insatser samt hur de ska genomföras. 

 

Utifrån resultaten kan ett behov skönjas av evidensbaserad fortbildning, som tydligt beskriver 

skillnaden mellan hälsofrämjande och förebyggande insatser. Kompetenssatsningen bör även 

resultera i konstruktiva förslag på hur hälsofrämjande och förebyggande insatser kan 

genomföras på ett strukturerat arbetssätt.  

 

Skolsköterskan är en av flera olika professioner inom skolan. Ingen kan själv bära ansvaret för 

att elev med NPF får en fungerande och bra skolgång. Dock har skolsköterskan ansvar över 

sin del genom att arbeta evidensbaserat och att utveckla den egna yrkesdomänen. En 

förutsättning för att mer tid ska generera hälsofrämjande och förebyggande insatser för elever 

med NPF torde vara att strukturerade arbetssätt och rutiner tillhandahålls. 
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Intervjuguide fokusgruppsintervju skolsköterskor NPF 

Berätta vilken erfarenhet du har som skolsköterska att arbeta för elever med NPF. 

 

I vilka sammanhang brukar du träffa dessa elever? 

 

Hur upplever du som skolsköterska dina insatser för dessa elever? 

 

Hur ser du på ditt hälsofrämjande och förebyggande uppdrag runt dessa elever? 

 

Arbetar ni på er skola något med att anpassa elevernas skolmiljö, utifrån en elev med NPF:s 

perspektiv? (Både vad gäller fysisk och psykosocial miljö). 

om ja; arbetar ni utifrån forskning och evidens? 

 

Har du stött på någon “arbetsmodell” eller metod där du har sett ett tydligt hälsofrämjande 

eller förebyggande vinst? 

 

Hur verkställer och följer ni upp eventuella insatser runt hälsofrämjande och förebyggande 

uppdrag? 

 

Kan du se några fördelar för eleven med de nya samverkansriktlinjerna? 

 

Kan du se några nackdelar för eleven med de nya riktlinjerna?  
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Tillfrågan till dig som skolsköterska om att delta i fokusgruppsintervju 

I samband med att nya samverkansriktlinjer har arbetats fram rörande handläggning vid förmodad NPF-

problematik önskar vi att undersöka skolsköterskans erfarenhet av hälsofrämjande och förebyggande 

arbete för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Just därför är dina erfarenheter värdefulla för 

denna studie. 

Fokusgruppsintervjuer kommer att genomföras under vecka 40–41 med önskemål om tolv deltagande 

skolsköterskor, fördelade på två grupper á sex personer. Gruppintervjuerna kommer att genomföras på 

Fyrisborg 2 och vi bjuder på fika i samband med intervjun, som totalt inte tar mer än en timme. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan raderas efter sammanställning. Resultatet redovisas 

konfidentiellt så att ingen utanför gruppintervjuerna kan härledas i C-uppsats som ska vara klar i december 

2017. Du kommer att delges uppsatsen när den är godkänd om du önskar. 

Exempel på frågeområden 

● Erfarenheter hos skolsköterskor av att arbeta för elever med NPF 
● Skolsköterskors erfarenheter av att på bästa sätt hjälpa elev med NPF utifrån deras hälsofrämjande 

och förebyggande uppdrag 
● Samverkansriktlinjer - användbarhet 
● Tankar om hur skolsköterskor kan utveckla sitt arbete för elever med NPF  

 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange orsak till detta. Inga specifika förkunskaper 

behövs då alla erfarenheter är viktiga och vi vänder oss till både grund- och gymnasieskolsköterskor inom 

Utbildningsförvaltningen. 

Mejla oss om du vill delta, vilket vi hoppas på! Senast 25 september behöver vi ditt svar. 

 

Ansvariga för studien: 

Ann-Charlotte Borgefeldt ann-charlotte.borgefeldt@uppsala.se  

Anna Bohlin annambohlin@telia.com  

Handledare 

Anja Saletti anja.saletti@pubcare.uu.se 

Studien är godkänd av Christina Stenhammar 

verksamhetschef Centrala elevhälsan  

christina.stenhammar@uppsala.se 
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Analyssteg fokusgruppsintervju 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod/etikett Subkategori Kategori 

Och där tror jag inte att 

man alltid ska tänka att 

man ska göra det själv 

Inte tänka att 

man ska göra 

det själv 

Inte allt själv Inte ensam Samarbete 

Söker vuxenkontakt för 

att de behöver lite stöd i 

sitt sätt att vara med 

andra 

Söker 

vuxenkontakt, 

behöver lite 

stöd i sitt sätt 

att vara med 

andra  

Söker 

vuxenkontakt, 

behöver lite 

stöd   

Söker stöd Parenting 

Jag tänker också att man 

ska fånga upp de här 

väldigt tidigt, elever med 

de här diagnoserna, 

redan i förskolan  

Ska fånga upp 

väldigt tidigt, 

elever med 

diagnoser 

Tidig upptäckt 

av elever med 

diagnos 

Att tidigt 

upptäcka 

stödbehov 

hos eleven 

Före-

byggande 

insatser 

Hela deras skolväg, ända 

till gymnasiet är slut  

Hela deras 

skolväg, till 

gymnasiet är 

slut 

Sträcker sig 

över hela 

skoltiden  

Stöd under 

hela skoltiden 

Strukturerat 

arbetssätt 

Om man visar med 

färgbilder, då tycker jag 

att dom förstår på ett 

annat sätt än om man 

pratar 

  

Visar med 

färgbilder, 

förstår dom på 

ett annat sätt än 

om man pratar 

Med färgbilder 

förstår dom på 

ett annat sätt 

Förklara 

pedagogiskt 

utifrån 

elevens 

behov 

Hälso- 

främjande 

insatser 

Det är ju både 

hälsofrämjande och 

förebyggande, tänker jag 

att det kan vara eller? 

Är både 

hälsofrämjande 

och 

förebyggande, 

tänker jag 

eller? 

Både 

hälsofrämjande 

och 

förebyggande, 

eller? 

Osäkerhet om 

vad som är 

hälso-

främjande 

och 

förebyggande 

Osäkerhet 
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