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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Receptfria smärtstillande läkemedel (rslm) är lättåtkomliga läkemedel som unga 

individer kan självmedicinera med. Psykisk ohälsa bland unga ökar, vilket skulle kunna 

påverka användandet. Skolsköterskor har ofta god insyn i skolelevers livssituation och kan ha 

en god uppfattning om hur skolelever använder rslm. 

Syfte: Att undersöka skolsköterskans uppfattning om användandet av rslm bland skolelever i 

Uppsala kommun samt jämföra uppfattningar mellan skolsköterskor i grundskola och på 

gymnasiet. 

Metod: En deskriptiv och komparativ tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Urvalsgruppen 

var 62 skolsköterskor i Uppsala kommun. En webbenkät användes för datainsamling och data 

analyserades i huvudsak med deskriptiv statistik. 

Resultat: Majoriteten av skolsköterskorna visste inte om eleverna använder rslm på rätt 

indikation, i rätt dos eller om en ökning skett de senaste tio åren. Majoriteten (59 %) 

uppfattade att det ofta är samma elever som efterfrågar rslm. Det fanns signifikant skillnad i 

några uppfattningar mellan skolsköterskorna på grundskolan och gymnasiet men antalet 

deltagare var lågt, vilket gör resultatet av jämförelse osäkert. Huvudvärk uppfattades som den 

vanligaste orsaken till efterfrågan av rslm (86,8 %). De vanligaste orsakerna till huvudvärk 

hos elever uppfattades vara missad måltid (64,9 %) och dålig sömn (64,9 %). De vanligaste 

orsakerna till generellt magont hos elever uppfattades vara missad måltid (45,9 %) och till 

nackvärk uppfattades vara användande av mobil, dator och surfplatta (52,9 %).  

Slutsats: Många skolsköterskor hade ingen uppfattning om elevers användande av rslm. 

Elever har smärttillstånd som kan bottna i flera orsaker. Fler studier inom det här ämnet 

behövs för att kunna identifiera hur användandet av rslm ser ut bland unga. 

 

Nyckelord: hälsa, skolelev, skolsköterska, smärtstillande läkemedel, uppfattning 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: Over-the-counter analgetics are easily accessible and something that young 

individuals can use for self-medication. Mental health problems increase among young 

individuals which can affect their use. School-nurses often have a good insight into the lives 

of school-children, and can therefore identify how school-children use over-the-counter 

analgetics. 

Aim: To examine school-nurses perceptions about the use of over-the-counter analgetics 

among school-children in the community of Uppsala and compare perceptions between 

school-nurses in elementary schools - and in the high schools. 

Method: A descriptive and comparative cross-sectional study with a quantitative approach. 

The sample was 62 school-nurses in the community of Uppsala. Data was collected by an 

internet-based survey and was mainly analyzed with descriptive statistics. 

Results: The majority of the school-nurses don’t know if over-the-counter analgetics are used 

properly, as prescribed, with the correct doses, or if the use has increased over ten years. The 

majority perceive that it's often the same school-children that request over-the-counter 

analgetics. There was a significant difference in some perceptions, but due to the low 

participation, the value of significant data can be vague. Headaches was the most common 

causes to request over-the-counter analgetics (86,8 %). The perceptions of the most common 

causes of headaches among school-children were skipping meals (64,9 %), and sleeping 

problems (64,9 %). The most common causes of general stomach-aches were skipping meals 

(45,9 %), the most common causes of neck pain were the use of cellphones, computers and 

tablet devices (52,9 %). The majority of the school-nurses don’t know if over-the-counter 

analgetics are used properly, as prescribed, with the correct doses, or if the use has increased 

over ten years. The majority perceive that it's often the same school-children that request 

over-the-counter analgetics. There was a significant difference in some perceptions, but due to 

the low participation, the value of significant data can be vague. 

Conclusion: Many school-nurses are interrogative to questions about school-children’s use of 

over-the-counter analgetics. School-children have pain conditions for several causes. More 

studies about this subject are needed to be able to identify the use among school-children.  

 

Keywords: analgesic, health, perception, school-children, school-nurse 
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1 BAKGRUND  

1.1 Elevhälsans medicinska insats och dess uppdrag 

I Sverige trädde en ny skollag i kraft år 2011 där elevhälsan infördes som begrepp. Enligt den 

nya skollagen ska det finnas tillgång till elevhälsa med skolläkare, skolsköterska, psykolog 

och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsans syfte är att bidra 

till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska 

enligt skollagen finnas tillgänglig för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (SFS, 2010:800). 

Begreppet skolhälsovård har i den nya lagen ersatts med begreppet elevhälsans medicinska 

insats. Detta är en självständig verksamhet i förhållande till den övriga elevhälsan. 

Skolläkaren och skolsköterskan utgör den medicinska delen av elevhälsan och ska stå för den 

medicinska kompetensen. Detta omfattar kunskap på naturvetenskaplig grund om barn och 

ungdomars utveckling och tillväxt samt kunskap om hälsofrämjande arbete på olika nivåer. 

Skolsköterskan ska kunna ha en helhetsbild av elevens psykiska, fysiska och sociala behov 

och utifrån denna kunna hjälpa elever och deras familjer att främja hälsa. Varje elev i 

grundskolan ska erbjudas tre hälsobesök som omfattar allmänna hälsoundersökningar och 

gymnasielever ska erbjudas ett hälsobesök. Hälsobesöken kan se olika ut och ha olika längd 

beroende på elevens behov men kan både på grundskola och gymnasium innehålla samtal om 

hälsa och livsstil, vikt och längdkontroll, vaccinationer och vid vissa åldrar kontroll av rygg 

samt syn och hörsel. Elever kan också få enklare sjukvårdsinsatser som till exempel 

preliminär bedömning vid enklare olyckor och omplåstring (SFS, 2010:800). 

Läkemedelshantering inom den medicinska elevhälsan ska hanteras enligt samma föreskrifter 

som reglerar läkemedelshantering inom kommun och landsting (SOSFS, 2000:1) med senaste 

ändringar 2012:9.  

1.2 Rslm i samhället 

Receptfria smärtstillande läkemedel (förkortas i föreliggande arbete rslm) är läkemedel mot 

tillfällig smärta som kan köpas utan att recept från förskrivare behövs (Schelin, 2014). Denna 

typ av läkemedel är avsedda för egenvård under en begränsad tid (Läkemedelsverket, 2014a). 

Rslm säljs över hela världen, även om regleringssystemet skiljer sig mellan olika länder 

(Calamusa et al., 2012; Nordén-Hägg, Shamoon & Kälvemark Sporrong, 2012; Stosic, 

Dunagan, Palmer, Fowler & Adams, 2011). Apotek och butiker i Sverige säljer rslm i form av 

paracetamol, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (nsaid) och acetylsalicylsyra 



2 
 

(Läkemedelsverket, 2015). Dessa tre grupper av rslm är bland de vanligaste rapporterade 

läkemedel som används för att behandla förkylningssymtom som till exempel halsont, feber, 

huvudvärk och led- och muskelvärk (Brune, Hinz & Otterness, 2009; Eccles, 2006; Wilcox, 

Cryer & Triadafilopoulos, 2005). Trots att dessa läkemedel säljs receptfritt i både apotek och 

dagligvaruhandel innebär det inte att de är ofarliga. Många barn och ungdomar kanske inte är 

införstådda med att dagligt intag av höga doser paracetamol kan resultera i allvarliga 

leverskador (Fass, 2014; Wilson, Singh, Blumkin, Dallas & Klein, 2010) och att ett överdrivet 

användande av nsaid kan leda till gastrointestinala blödningar (Bjarnason, 2013; Fass, 2015). 

Antalet samtal till Giftinformationscentralen avseende paracetamolförgiftningar har ökat 

under perioden det kunnat säljas utanför apotek. Läkemedelsverket har, efter vidare analyser 

gällande detta, beslutat att det endast är apotek som får sälja paracetamol i tablettform från 

och med 1 november 2015 (Läkemedelsverket, 2014b). 

1.3 Barn och ungdomars användande av rslm 

Rslm är något som barn och unga använder mycket världen över och som de även 

självmedicinerar med (Cruz, Dourado, Bodevan, Andrade & Santos, 2014; Rajanayagam, 

Bishop, Lewindon & Evans, 2015). Studier visar att självmedicinering ofta börjar under 

ungdomsåren och eskalerar till större problem både för den vuxna individen och för samhället 

(Dawood, Mohammed Ibrahim & Abdullah, 2015). I en jordansk studie med 422 skolelever 

framkommer det att 75 % självmedicinerar med någon typ av smärtstillande (ALBashtawy, 

Batiha, Tawalbeh, Tubaishat & AlAzzam, 2015). En studie bland spansktalande ungdomar i 

USA visar att 23,9 % av deltagarna använder receptfria läkemedel för att försöka bli höga. 

Det framkommer också att ett allmänt utbrett riskbeteende kan öka risken för ett större 

användande av rslm (Vidourek, King & Fehr, 2014). I en svensk studie med kvalitativ design 

framkommer det att tonåringar mellan 16-19 år anser sig ha en övervägande ansvarsfull 

inställning till rslm och användandet av detta. Några tonåringar har dock inställningar som 

sträcker sig från vardagligt till vårdslöst användande. Tonåringarna har även kunskapsluckor 

gällande rslm. Det visar sig också att vårdnadshavare och kamrater har ett visst inflytande 

över tonåringars inställningar till användning av dessa preparat (Holmström, Bastholm-

Rahmner, Bernsten, Röing & Björkman, 2014). I en annan svensk studie med syftet att 

undersöka orsaken till 138 kvinnliga och 107 manliga (n=245) gymnasieelevers användande 

av receptfria läkemedel samt identifiera läkemedelsrelaterade problem, framkommer det att 

smärtstillande läkemedel är den mest använda gruppen av receptfria läkemedel. Resultatet 

visar att 37,7 % av flickorna respektive 62,6 % av pojkarna använder någon form av receptfria 
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läkemedel medan 10,9 % respektive 6,5 % är dagliga användare. Av studiedeltagarna är det 

31,1 % av de kvinnliga respektive 19,6 % av de manliga eleverna som upplever 

läkemedelsrelaterade problem där terapisvikt (för liten eller ingen effekt) beskrivs som den 

vanligaste orsaken (Westerlund, Brånstad & Westerlund, 2008). AlBashtawy et al. (2015) 

visar att samarbete mellan skolsköterskan och skolledningen gynnar möjligheten att få fram 

mer kunskap inom barn och ungdomars användning av rslm. Denna kunskap är viktig då 

självmedicinering med olika läkemedel, däribland rslm bland vissa skolelever är hög och ökar 

med stigande ålder. 

1.4 Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar och skolsköterskans roll 

Det har blivit allt vanligare att barn och ungdomar vårdas för psykiska besvär. Sedan 80-talet 

har ängslan, oro och ångest ökat (Socialstyrelsen, 2009).  En studie som omfattar de nordiska 

länderna, där den psykiska hälsan hos barn och unga 1984 och de som var unga 1996 

jämförts, visar en alarmerande ökning av psykosomatiska symtom, framför allt hos flickor 

(Berntsson & Köhler, 2001). Ämnet psykisk ohälsa har därefter uppmärksammats allt mer och 

rapporter kring problemet i Sverige är omfattande och oroväckande (Johansson & Barnens 

rätt i samhället [BRIS], 2012). Skolsköterskor i Sverige använder sig av olika typer av 

verktyg för att förebygga psykisk ohälsa hos elever exempelvis regelbundna 

hälsoundersökningar, motiverande samtal och familjerådgivning. Detta med syfte att skapa 

förtroende samt bekräfta barnets självförtroende (Dina & Pajalic, 2014). I en svensk kvalitativ 

studie har ett verktyg, utarbetat utifrån nationella riktlinjer, testats och analyserats genom 

intervjuer med elever och skolsköterskor. Verktyget, som består av ett antal frågor som täcker 

flera områden inom hälsa och livsstil, fylls i av eleven innan hälsosamtalet. Sedan går 

skolsköterska och elev igenom det tillsammans. Resultatet visar att verktyget är ett värdefullt 

sätt för skolsköterskan att till exempel lyfta fram problem på både individ- och gruppnivå som 

kanske annars skulle förblivit “osynliga” för vuxenvärlden, och på så sätt ett bra hjälpmedel i 

att motverka psykisk ohälsa hos unga (Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär, 2011).  

Den ökade psykiska ohälsan hos unga visar sig även i fysiska symtom som till exempel 

huvudvärk och nackvärk (Socialstyrelsen, 2009). Skolsköterskor rankar huvudvärk som en av 

de mest förekommande kliniska åkommorna hos skolelever (DiMario, 1992; Larsson & 

Zaluha, 2003). Ökad förekomst av stress är vanlig vid återkommande huvudvärk bland 

skolelever (Carlsson, 1996; Rhee, 2001) och är relaterad till skolmiljön (Carlsson, 1996). 

Samtidig förekomst av andra smärtsymtom är också vanlig bland skolbarn med 

återkommande huvudvärk där generellt magont är ett av de vanligast förekommande (Fichtel 
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& Larsson, 2002). I en studie med 256 skolsköterskor beskriver över 40 % att de aldrig fått 

någon formell utbildning gällande skolelevers problematik med återkommande huvudvärk. 

Studien visar att riktlinjerna för behandling gällande huvudvärk varierar och 31 % av 

skolsköterskorna lät skoleleverna vila eller sova som en del av en åtgärdsplan. Smärtstillande 

läkemedel administreras endast rutinmässigt av 10 % av skolsköterskorna. Majoriteten av 

skolsköterskorna anser att de begränsades av skolpolicyn i sin hantering av barnens 

huvudvärk. Specifika anledningar till känslan av begränsning framkommer inte i studien men 

författaren diskuterar möjliga aspekter såsom skolsköterskans arbetsmiljö och begränsade 

tillgång till att kunna rådgöra med andra professioner inom hälso- och sjukvård (DiMario, 

1992).  

1.5 Teoretisk anknytning 

Enligt Bronfenbrenners ekologiska system (Magnusson, Hagelin, Sundelin & Blennov, 2009) 

finns det ett samspel mellan individen och den omgivande miljön som individen befinner sig 

i. Individen påverkar och påverkas av den miljö den befinner sig i. Bronfenbrenner delar in 

det ekologiska systemet i olika delsystem mikro-, meso-, expo- och makrosystem. Dessa 

system samspelar och påverkar också varandra. Mikrosystemet är individens direkta 

omgivning och närmiljö som är ett mönster av aktiviteter och relationer mellan människor. 

Mesosystemet består av flera mikrosystem som påverkar varandra, ofta två eller fler 

närliggande miljöer, där individen är delaktig. Mesosystemet uppstår när individen möter eller 

integreras i en ny miljö. Exosystemet innebär kopplingar mellan miljöer där individen ingår 

och miljöer där individen inte ingår men som indirekt kan påverka individen ändå. 

Makrosystemet innefattar karakteristiska drag hos ett samhälle såsom lagar, institutioner och 

kulturellt bundna tankesätt. 

Appliceras detta på den medicinska elevhälsan innebär mikrosystemet de relationer eleven har 

i den närmaste familjen och skolan, vilka på olika sätt kan påverka elevens mående och 

livsval. Mesosystem kan för eleven vara till exempel omfatta skola och kamratgrupp. Ett 

exempel på hur eleven påverkas av ett exosystem är att, om elevens äldre syskon umgås i 

miljöer där rslm och andra läkemedel används mycket, kan det påverka eleven indirekt. 

Rådande kultur i makrosystemet kan influera, för eleven, viktiga anhöriga eller andra 

medmänniskor att omedvetet påverka eleven. I detta fall kan applicering göras till hur det 

svenska samhället fungerar gällande lagar kring läkemedel och vård, hur den medicinska 

elevhälsan fungerar, vilka ekonomiska krafter som råder i läkemedelsindustrin och hur 

kulturella attityder påverkar hantering av smärta och fysiskt och psykisk ohälsa vilket har 
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olika följder för människan i samhället. Dessa system, från individ till samhällsnivå, kan 

tillsammans påverka hur skolelevers användande av rslm ser ut (jfr Magnusson et al., 2009). 

1.6 Etiska aspekter  

Hjärnan hos barn och unga är ofta inte utvecklad till att ha ett konsekvenstänkande som hos 

en vuxen individ (Forskning & Framsteg, 2007). Barn och unga står ändå inför en massa 

situationer och val genom skoltiden som de delvis själva måste hantera. I kontrast till detta 

finns det, på marknaden och i barns närmiljö, ofta ganska lättillgängligt rslm att få tag på; i 

hemmet i badrumsskåpet eller i en vanlig mataffär. Detta kan för vissa unga ofta bli en snabb 

lösning på fysiska eller psykiska problem vilket framgår ovan. Då många unga är mer 

känslostyrda än styrda av konsekvenstänkande kan det lätt bli att dessa läkemedel av unga 

används på fel sätt (Dawood et al., 2015; Forskning & Framsteg, 2007). Läkemedel som är 

receptfria kan också ses som ofarliga på grund av att de ofta är lätta att få tag på men 

konsekvensen av överdosering av flera receptfria läkemedel är allt annat än ofarligt 

(Bjarnason, 2013; Fass, 2014; Fass, 2015; Wilson et al., 2010). 

Inom skolsköterskeyrket finns det flera etiska koder att förhålla sig till. Enligt International 

council of nurses, ICN, (i Svensk sjuksköterskeförening, 2014) ska omvårdnad utövas med 

respekt för individers rättigheter och med hänsyn till de vanor, trosuppfattningar och 

värderingar som finns hos varje människa. Inom medicinska elevhälsan innebär ett 

professionellt etiskt förhållningssätt, enligt ICN, att företräda skolelevens och 

vårdnadshavarens intresse, vara ödmjuk och respektera elevens autonomi samt ge sådan 

information så att elev och vårdnadshavare känner sig trygga i att fatta beslut angående 

elevens fysiska och psykiska hälsa. Ett exempel på en situation där skolsköterskans etiska 

förhållningssätt kan komma att prövas är om hon/han ser ett ökat intag av rslm hos en icke 

myndig skolelev som kommer till skolsköterskan i förtroende och under skolsköterskans 

sekretess. Här kan skolsköterskan göra bedömningen att vårdnadshavande bör få kännedom 

om sitt barns användande av rslm men samtidigt riskerar skolsköterskan då att skada 

förtroendet hos den aktuelle skoleleven.  

Då forskning inom detta område ska göras måste hänsyn tas till forskningsetiska problem som 

kan uppstå såsom vem som utför studien och om forskaren har subjektiva intressen i studien 

som kan påverka studiens resultat. Ett annat problem kan vara om ekonomiska intressen 

ligger bakom studien. Det kan också vara känsligt att göra studier med barn och ungdomar 

inblandade (Helgesson, 2015) men samtidigt är det alltid angeläget med studier med barn och 

ungdomar för att kunna belysa deras situation. I denna studie berörs barn och ungdomar men 
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indirekt genom skolsköterskans uppfattningar och författarna till studien har gjort 

forskningsetiska överväganden, vilka belyses i metoddelen.  

1.7 Problemformulering 

Flera studier (ALBashtawy et al., 2015; Cruz et al., 2014; Dawood et al., 2015; Rajanayagam 

et al., 2014) visar att självmedicinering med rslm är vanligt förekommande hos unga och 

skolelever över hela världen och i olika miljöer. Många unga mår allt sämre psykiskt, vilket 

också påverkar den fysiska hälsan. I samband med detta kanske rslm, vilka är läkemedel som 

är relativt lätta att få tag på, används på ett icke adekvat sätt av unga, kanske avsiktligt som ett 

rop på hjälp eller oavsiktligt på grund av bristande kunskap. Detta då det enligt Holmström et 

al. (2014) visat sig att ungdomar har kunskapsluckor gällande rslm som främst gäller dosering 

och hur rslm kan kombineras med andra läkemedel. 

Som nämnt ovan har skolsköterskan ofta en god insyn i elevers medicinska tillstånd och totala 

livssituation. Skolsköterskor arbetar nära barn och ungdomar. De arbetar mycket med 

psykosociala problem, men också med direkta omvårdnadshandlingar och har en genuin 

kunskap om barn och ungdomars hälsa som behöver användas mer i forskning och praktik 

(Clausson, Köhler & Berg, 2008). Genom att se till skolsköterskans uppfattning av hur elever 

använder receptfria smärtstillande läkemedel kan identifiering av elevers mående eventuellt 

göras. Sätts åtgärder in och hälsomål uppnås redan på individ- och gruppnivå inom den 

medicinska elevhälsan kan detta gynna eleverna inför deras framtid som vuxna individer. Med 

god hälsa minskar belastning på såväl hälso- och sjukvård som på samhället i stort. Att via 

skolsköterskans uppfattning se om det finns en skillnad mellan grundskoleelever och 

gymnasieelever i hur rslm används, kan eventuellt visa om en ökning verkligen sker med 

stigande ålder, vilket har framkommit i tidigare studier. Det saknas idag studier om barn och 

ungdomars användande av rslm utifrån skolsköterskans perspektiv.  
1.8 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka skolsköterskans uppfattning om användandet av 

receptfria smärtstillande läkemedel (rslm) bland skolelever i Uppsala kommun samt jämföra 

uppfattningar mellan skolsköterskor som arbetar i grundskola och de som arbetar på 

gymnasiet. 
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Frågeställningar 
1. Hur använder skolelever receptfria smärtstillande läkemedel enligt skolsköterskans 

uppfattning? 

2. a) Vilka är de vanligaste orsakerna till att skolelever frågar skolsköterskan efter receptfria 

smärtstillande läkemedel samt b) de vanligaste bakomliggande orsakerna till vanliga 

smärttillstånd hos skolelever enligt skolsköterskan? 

3. Finns det någon skillnad i uppfattning om skolelevers användande av receptfria 

smärtstillande läkemedel mellan skolsköterskor som arbetar på grundskolan kontra 

skolsköterskor som arbetar på gymnasiet? 

4. Vilka receptfria smärtstillande läkemedel samt icke farmakologiska behandlingar och råd 

ges inom den medicinska elevhälsan vid vanliga icke akuta smärttillstånd? 

 

2 METOD  

2.1 Design 

Denna studie var en deskriptiv och komparativ tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. En 

kvantitativ ansats valdes då målet var att göra en generell kartläggning kring en populations 

uppfattningar (Olsson & Sörensen, 2011). Studien är komparativ då uppfattningar mellan de 

skolsköterskor som arbetar på grundskola (förskoleklass till årkurs 9) och de skolsköterskor 

som arbetar på gymnasieskola jämfördes. På så sätt kan man se om elevers användande av 

rslm, enligt skolsköterskan, ändras med stigande ålder. 

2.2 Urval  

Till denna studie gjordes ett totalurval vilket innebär att alla individer i en population studeras 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Totalundersökningar är möjliga då populationer 

inte är så stora och då studier görs utifrån ett register (Ejlertsson, 2012). I detta fall var 

populationen 62 skolsköterskor i Uppsala kommun. Inklusionskriterier var att man skulle vara 

anställd skolsköterska på en skola som är knuten till elevhälsan i Uppsala kommun. Både 

skolsköterskor inom kommunala och privata skolor, som var anslutna till elevhälsan i Uppsala 

kommun, inkluderades. Skolsköterskor vid de friskolor som inte var anslutna till elevhälsan 

inom Uppsala kommun exkluderades. 

I maj 2015 kontaktades verksamhetschef för skolsköterskor anslutna till den kommunala 

elevhälsan i Uppsala kommun, via mejl, i syfte att inhämta kontaktuppgifter till 
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urvalsgruppen. Utifrån kontaktuppgifterna som mottogs i september identifierades 62 

skolsköterskor som uppfyllde urvalskriterierna, varav 45 (72,5 %) arbetade på grundskola och 

17 (27,4 %) på gymnasiet. Efter ett bortfall på 24 skolsköterskor (38,7 %) deltog slutligen 38 

(61,3 %) skolsköterskor i studien.  

2.3 Kontext 

Skolsköterskorna mottog webbenkäten via jobbmejl. Detta gjorde att de kunde besvara 

enkäten på arbetsplatsen men den kunde även besvaras utanför arbetstid då skolsköterskornas 

jobbmejl kan nås ifrån vilken enhet som helst med internetuppkoppling. 

2.4 Datainsamlingsmetod 

En webbenkät som utformades i det internetbaserade programmet SurveyMonkey 

(SurveyMonkey, 2015) användes för datainsamling. Webbenkäten utarbetades och 

analyserades av studieförfattarna med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. Det 

studiespecifika frågeformuläret presenteras närmare under bilaga 1. 

Då en enkätstudie ska göras finns det många fördelar med att använda ett befintligt 

mätinstrument, där frågorna redan är konstruerade och kvalitetstestade. Fördelen med ett 

redan befintligt mätinstrument är att validitet och reliabilitet redan testats så att enkäten mäter 

det den avser att mäta och att upprepade mätningar skulle ge samma resultat (Ejlertsson, 

2014). Under datainsamlingsperioden fanns dock inget relevant validerat mätinstrument som 

svarade till studiens syfte och frågeställningar varav en egen studiespecifik enkät arbetades 

fram.  

Face validity uppger om validitet finns genom en översyn av mätinstrumentet. Denna kan 

säkerställas till exempel genom att en expert granskar instrumentet för att se om det innehåller 

frågor som är väsentliga (Notter & Hott, 1996). För att säkra face validity till denna studie 

granskades enkäten av handledare till studien innan datainsamling påbörjades samt en 

pilotstudie med två skolsköterskor från en annan region i Sverige utfördes (Olsson & 

Sörensen, 2011). Ett antal revideringar av enkäten gjordes efter handledarens synpunkter. De 

skolsköterskor som enkäten prövades på i pilotstudien hade inga specifika synpunkter på 

enkäten.  

Webbenkäten bestod totalt av 16 frågor, varav 15 av frågorna kunde besvaras genom att 

deltagarna kryssade i sina svar. Till de frågor där det bedömdes relevant fanns utrymme för 

egna kommentarer. Fem av kryssfrågorna var flersvarsalternativ. I fråga 8 till 10 fanns också 

alternativet okänd orsak som fanns om skolsköterskorna inte kunde uppge någon specifik 
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orsak till ett symtom. I fråga 7 till 10 fanns annan orsak som alternativ om skolsköterskorna 

visste någon annan orsak än de nämnda alternativen som de kunde beskriva med egna ord. En 

fråga var en öppen fråga där deltagarna kunde svara med fri text, de kunde själva formulera 

sina svar (jfr Polit & Beck, 2004). Fråga ett till sex i webbenkäten handlade om 

skolsköterskans bakgrund. Fråga 7 till 10 handlade om orsaker till varför elever efterfrågade 

rslm enligt skolsköterskans uppfattning samt orsaker till vanliga smärttillstånd hos elever. 

Fråga elva till 14 handlade om skolsköterskans uppfattning om hur elever tar rslm. Fråga 7 till 

16 i webbenkäten handlade om skolsköterskans uppfattning. Fråga 7 till 14 besvarade 

frågeställningen: Hur använder skolelever receptfria smärtstillande läkemedel enligt 

skolsköterskans uppfattning? Fråga 15 till 16 besvarade frågeställningen: Vilka receptfria 

smärtstillande läkemedel samt icke farmakologiska behandlingar och råd används inom den 

medicinska elevhälsan vid vanliga icke akuta smärttillstånd?  

2.5 Tillvägagångssätt 

Innan examensarbetets påbörjan utformades, i april till maj 2015, en projektplan där studiens 

syfte och frågeställningar fastställdes samt där en tidsplan lades upp för studiens 

genomförande. Innan godkännande av projektplan inhämtades ett preliminärt godkännande 

från verksamhetschef för den centrala elevhälsan i Uppsala kommun för att kunna slutföra 

studien under hösten 2015. Ett definitivt godkännande för genomförande av studien 

inhämtades från verksamhetschef i september 2015 (jfr Eliasson, 2013).  

Kontaktuppgifter till skolsköterskor i Uppsala kommun inhämtades också i samband med 

tillståndsgivandet. Skolsköterskor informerades och tillfrågades om att delta studien genom 

ett webbaserat informationsbrev innehållande information om enkätstudien (se bilaga 2). 

Informationsbrevet skickades ut i samband med enkätutskick. De skolsköterskor som inte 

samtyckte till att delta informerades om att de kunde mejla studieansvariga och tacka nej till 

deltagande. På så sätt behövde de inte motta påminnelser om de inte fyllt i enkäten vid första 

utskicket.  

Första utskick av webbenkäten gjordes i början av vecka 36. Därefter hade deltagarna två 

veckor på sig att besvara enkäten innan en påminnelse skickades ut i början av vecka 38. 

Mindre än 50 % av urvalsgruppen hade besvarat enkäten en vecka efter första påminnelsen. 

Enligt litteratur får man räkna med ett förväntat bortfall på 25 till 50 %. En svarsfrekvens 

under 50 % kan därför inte anses tillräckligt (jfr Trost, 2012). Kontakt med verksamhetschef 

togs för att få hjälp med att kontrollera att urvalsgruppen mottagit informationsbrev och 

webbenkät. Verksamhetschef var därigenom behjälplig med att gå ut med muntlig 
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information och påminnelse om studien under en yrkesträff för skolsköterskorna i slutet av 

vecka 38. Enligt Eliasson (2013) kan exempelvis verksamhetschef, efter tillstånd, informera 

och uppmuntra en urvalsgrupp att delta i en studie. På så sätt brukar det gå att få in svar från 

de flesta. 

I början av vecka 39 skickades en andra påminnelse ut per mejl till de som inte svarat. Endast 

ett svar hade tillkommit i slutet av vecka 39 och studieansvariga ringde då runt till deltagare 

som ej fyllt i enkäten för att knyta en mer personlig kontakt. I början av vecka 40 hade det 

kommit in 38 slutförda enkäter. Dessa kodades med siffror från 1 till 38 och matades därefter 

in i SPSS för att sedan analyseras. 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003: 460) ska all 

forskning som gäller människor etikprövas och information till samt samtycke från deltagarna 

måste inhämtas innan studien startar. Undantaget för etikprövning är sådant arbete som utförs 

inom ramen för högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå.  

Då denna studie utfördes på avancerad högskolenivå behövdes således ingen prövning av 

etiknämnden göras. Studien belyste inte heller uppgifter som hade att göra med brott och 

straff, etnicitet, politisk åsikt, religion, medlemskap i fackförening eller hälsa och sexualliv, 

vilket också skulle innebära krav på etikprövning (Ejlertsson, 2014).  

Inom forskning finns fyra huvudkrav för forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ejlertsson, 2014). Var och ett 

av dessa krav togs i beaktning i studien. Deltagarna i studien informerades genom ett 

informationsbrev (se bilaga 1.) Detta innehöll information om studien, dess syfte, att 

deltagande var frivilligt, att datainsamlingen skulle ske konfidentiellt det vill säga att 

uppgifter kring studiedeltagarnas förvaras på ett sätt att obehöriga inte ska ta del av dem samt 

att deltagarna inte ska kunna identifieras av utomstående. Informationsbrevet innehöll också 

information om att deltagarnas uppgifter endast ska användas till det ändamål som studien 

avser (Ejlertsson, 2014; Olsson & Sörensen, 2011).  

Risker som kunde ses i denna studie fanns i urvalsmetoden. Eftersom urvalet var geografiskt 

begränsat till Uppsala kommun fanns det vissa risker att kunna identifiera deltagares svar om 

svaren var avvikandet. En annan risk som kunde ses var att elever kan känna sig förbisedda då 

de inte tillfrågades eller informerades om studien även om det var elevernas hälsa som var i 

fokus. Detta berodde på att det var skolsköterskans uppfattning som undersöktes, 
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skolsköterskan var deltagaren och den som måste få all information samt ge samtycke. 

Enskilda elever eller skolor kom inte att kunna identifieras i studiens resultat. 

2.7 Bearbetning och analys 

Alla enkätsvar analyserades i stastistical package of social science (SPSS). Skolsköterskornas 

bakgrund (fråga 1 till 6) beskrevs med deskriptiv statistik. De olika analyserna om 

skolsköterskans uppfattning om elevers användande av rslm och frågeställningen om 

eventuella skillnader mellan skolsköterskor som arbetar i grundskola och på gymnasiet, i 

uppfattningar om skolelevers användande av rslm, beskrivs i tabell 1. Enkäten innehöll en 

öppen fråga. Svar på denna fråga var ”mjukdata” som inte kunde behandlas i SPSS som 

övriga variabler. Därför sammanfattades svaren och redovisades i löpande text.  

För att resultatet ska vara signifikant valdes p – värdet <0,05 (Jfr Ejlertsson, 2005; Eliasson, 

2013).  

 

Tabell 1. Analyser för frågeställningar  

Frågeställning Enkätfråga Analys 

1. Hur använder skolelever rslm enligt skolsköterskans 

uppfattning? 
 11-14 Deskriptiv statistik 

med frekvens och 

procent. 

2. a) Vilka är de vanligaste orsakerna till skolelevers efterfrågan av 

receptfria smärtstillande läkemedel på 

skolsköterskemottagningen samt b) de vanligaste 

bakomliggande orsakerna till vanliga smärttillstånd hos 

skolelever enligt skolsköterskans uppfattning? 

7-10 Deskriptiv statistik 

med frekvens och 

procent. 

3. Finns det någon skillnad i uppfattning om elevers användande 

av rslm mellan skolsköterskor som arbetar i grundskola kontra 

skolsköterskor som arbetar på gymnasieskola? 

 

7-16 Icke parametrisk 

analys – Chi 2 test. 

4. Vilka receptfria smärtstillande läkemedel samt icke 

farmakologiska behandlingar och råd används inom elevhälsan 

vid vanliga icke akuta smärttillstånd? 
15-16 Fråga 15: Deskriptiv 

statistik med frekvens 

och procent. 
Fråga 16: 

Sammanfattning i 

löpande text. 
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3 RESULTAT 

 
3.1 Skolsköterskans bakgrund 

Av de 62 tillfrågade skolsköterskorna besvarades enkäten av 38 (61,2 %) skolsköterskor som 

var anslutna till medicinska elevhälsan i Uppsala kommun. Gällande åldersfördelningen var 

25 (65,8 %) skolsköterskor över 50 år, tolv (31,6 %) var 35 till 50 år och en skolsköterska var 

under 35 år. Totalt 37 (97,4 %) av deltagarna var kvinnor och en var man. Av deltagarna 

tjänstgjorde 31 (81,6 %) i Uppsala stad och sju (18,4 %) utanför Uppsala stad. 

Utbildningsbakgrunden varierade hos deltagarna, 17 (44,7 %) var specialistutbildade inom 

hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 15 (39,5 %) var distriktssköterskeutbildade och en 

av deltagarna hade en specifik skolsköterskeutbildning. Fem (13,1 %) deltagare hade en 

annan utbildning: ambulanssjukvård, medicin, kirurgi, operation och barnmorskeutbildning. 

En deltagare som hade flera specialistutbildningar: distriktssköterskeutbildning, hälso- och 

sjukvård för barn och ungdomar och vidareutbildning inom psykiatri. En av deltagarna hade 

utbildning inom hälsopedagogik. De flesta av deltagarna, 19 (50 %) hade arbetat mellan 10-20 

år som skolsköterskor. Elva (28,9 %) hade arbetat 1-5 år, sex (15,8 %) i 5-10 år och två (5,3 

%) i över 20 år. Majoriteten av skolsköterskorna, 27 (71,1 %), arbetade inom grundskolan och 

11 (28,9 %) arbetade på gymnasiet.  

3.2 Skolsköterskans uppfattning om hur elever använder rslm 

Skolsköterskans uppfattning gällande om eleverna tar rslm på rätt indikation 

Majoriteten av skolsköterskorna (se figur 2), valde svarsalternativet ”vet ej” i frågan om de 

uppfattar att elever tar rslm på rätt indikation som anges på bipacksedeln. Av alla 

skolsköterskor, n=37, ansåg 17 (44,7 %) att eleverna tar rslm på rätt indikation. Två (5,2 %) 

av skolsköterskorna som arbetade på gymnasiet tyckte att elever ofta tar rslm på annan 

indikation än vad som anges i bipacksedeln. Det fanns ingen signifikant skillnad i 

uppfattningen (p = 0,064) mellan skolsköterskor på grundskolan och på gymnasiet. 

 

Skolsköterskans uppfattning gällande om eleverna tar rslm i rätt dos 

Majoriteten av skolsköterskorna (se figur 3), valde svarsalternativet ”vet ej” i frågan om de 

uppfattar att elever tar rslm i rätt dos. Totalt 13 (35,1 %) skolsköterskor uppfattade att elever 

tar rslm i rätt dos. Tre (8,1 %) ansåg att många elever tar för liten dos. En av skolsköterskorna 

(på gymnasiet) tyckte att många elever tar för stor dos av rslm. Det fanns ingen signifikant 

skillnad (p = 0,155) mellan grundskolan och gymnasiet 
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Figur 3. Skolsköterskornas uppfattningar gällande om eleverna tar rslm i rätt dos 

n = 37, internt bortfall n = 1, 26 svarande på grundskolan och 11 på gymnasiet. 

 

Skolsköterskans uppfattning gällande om det är samma elever som återkommer och 

efterfrågar rslm 

Majoriteten av skolsköterskorna, 22 (59 %) uppfattade att det är samma elever som 

återkommer och efterfrågar rslm (se figur 4), men 13 (34,2 %) uppfattade inte det. Tre (7,9 %) 

skolsköterskor kunde inte ge svar på frågan (svar: Vet ej).  

Det fanns ingen signifikant skillnad (p = 0,800) i uppfattning mellan skolsköterskor på 

grundskolan och på gymnasiet. 
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Figur 4. Skolsköterskornas uppfattningar gällande om det samma elever som kommer och efterfrågar rslm 

n = 38 

 

Skolsköterskans uppfattning gällande om användandet av rslm bland elever ökat de senaste 

tio åren 

Majoriteten av skolsköterskorna 22 (59,4 %) svarade ”vet ej” i frågan om de uppfattade att en 

ökning skett i användandet av rslm de senaste tio åren. Åtta skolsköterskor (21,6 %) 

uppfattade att en ökning och sju (18,9 %) uppfattade inte det. Det fanns ingen signifikant 

skillnad (p = 0,351) mellan grundskola och gymnasiet. Internt bortfall n=1. Bortfallet var på 

grundskolan. 

 

3.3 Skolsköterskans uppfattning om elevers efterfrågan av rslm samt vanligaste 

bakomliggande orsakerna till smärttillstånd hos elever  

Skolsköterskans uppfattning om de vanligaste orsakerna till elevers efterfrågan av rslm 

Skolsköterskorna uppfattade att den vanligaste orsaken till att eleverna kommer till 

skolsköterskemottagningen och efterfrågar rslm var huvudvärk och migrän. Därefter nämndes 

mensvärk, följt av feber och infektion. Två skolsköterskor (5,3 %) på grundskolan uppgav 

”annan orsak” som en av de vanligaste orsakerna; citat ”De frågar inte efter smärtstillande” 

och ”Gjort sig illa på rasten”. En skolsköterska nämnde skada efter mindre trauma och en 

skolsköterska nackvärk som en av de vanligaste orsakerna. Ingen av skolsköterskorna 

uppfattade att generellt magont var en av de vanligaste orsakerna till efterfrågan.  
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Det fanns ingen signifikant skillnad mellan skolsköterskor som arbetade på grundskolan och 

skolsköterskor som arbetade på gymnasiet i frågan uppfattningen om vilka som är de 

vanligaste orsakerna till efterfrågan av rslm (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Antal och procentuell fördelning av skolsköterskor som uppfattar det som en av de vanligaste 

orsakerna till efterfrågan av rslm  

      n (%)   p-värde*  

   
Generellt magont 
 

      0 (0)                               Variabel är konstant 

Huvudvärk/migrän    33 (86,8)  0,636 

Mensvärk hos flickor    25 (65,8) 0,565 

Skada efter mindre trauma    1 (2,6) 0,518 

Nackvärk 
 
Feber/infektion                                        
 
Annan orsak                                              

1 (2,6) 

    6 (15,8)                                       

2 (5,3) 

 0,518 

0,215 

 0,345 

Totalt      38 (100) **         
*Chi-2 test. Skillnad (p) i uppfattning mellan skolsköterskor inom grundskolan respektive gymnasiet. 

  Signifikans om p < 0,05.  

**27 svarande på grundskolan och 11 på gymnasiet. 

 

Skolsköterskans uppfattning om bakomliggande orsaker till huvudvärk hos elever 

Missad måltid och dålig sömn uppfattades av skolsköterskorna som de vanligaste 

bakomliggande orsakerna till huvudvärk hos elever. Skolmiljön, huvudvärk utan känd 

bakomliggande orsak och annan orsak hade 15 (40,5 %) skolsköterskor vardera uppfattat som 

en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till huvudvärk hos elever. Åtta (21,6 %) nämnde 

nedsatt syn följt av utsatt social situation/hemsituation n=7 (18,9 %). Användande av 

mobil/dator/surfplatta var det alternativ som minst antal skolsköterskor uppfattade som en av 

de vanligaste orsakerna till huvudvärk hos eleven. De skolsköterskor som uppgivit ”annan 

orsak” nämnde migrän, virus, oro, stress över studier och skolarbete, för litet intag av dryck, 

irritable bowel syndrome (IBS) och mens.  

Signifikant fler skolsköterskor på grundskolan uppfattade att nedsatt syn är en av de 

vanligaste bakomliggande orsakerna till huvudvärk hos eleverna.  
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Tabell 3. Antal och procentuell fördelning av skolsköterskor som uppfattar det som en av de vanligaste 

orsakerna till huvudvärk hos elever 

        n (%)    p-värde*  

   
Missad måltid      24 (64,9)                              0,392 

Dålig sömn      24 (64,9) 0,515 

Skolmiljön      15 (40,5) 0,285 

Social situation/hemsituation        7 (18,9) 0,399 

Huvudvärk utan känd bakomliggande orsak 
 
Nedsatt syn 
 
Användande av mobil/dator/surfplatta                      
 
Annan orsak                                      
 
 

     15 (40,5) 

       8 (21,6)    

      5 (13,5)   

     15 (40,5 %)                                   

 

 0,736 

0,038 

0,609 

0,692 

 

Totalt      37(97)**  
* Chi-2 test. Skillnad (p) i uppfattning mellan skolsköterskor inom grundskolan respektive gymnasiet.  

  Signifikans om p < 0,05. 

 **Bortfall: 1 (2,6 %), 26 svarande på grundskolan och 11 på gymnasiet. 

 

Skolsköterskans uppfattning om de vanligaste bakomliggande orsakerna till generellt magont 

hos elever 

Missad måltid uppfattades som den vanligaste bakomliggande orsaken till generellt magont, 

n=17 (45,9 %), varav 15 (40,5 %) arbetade på gymnasiet och två (5,4 %) på grundskola. Efter 

missad måltid nämndes generellt magont utan känd bakomliggande orsak, n=16 (43,2 %) 

följd av annan orsak n=15 (40,5 %).   

Utsatt social situation/hemsituation uppfattades som en relativt vanlig orsak till generellt 

magont, 14 (37,8 %) av skolsköterskorna hade angivit detta som en av de vanligaste orsakerna 

13 (35,1 %) på grundskolan och en (2,7 %) på gymnasiet detta följt av skolmiljön som totalt 

elva (29,7 %) hade uppgivit som en av de vanligaste orsakerna. Under ”annan orsak” 

nämndes: mensvärk, stress, magkatarr, förstoppning, blindtarmsinflammation, magsjuka, oro, 

dålig mathållning och oregelbundet matintag. En skolsköterska skrev: ”Brukar inte träffa 

elever med generellt magont” och en annan skrev: ”Jag skulle aldrig ge rslm till magont om 

det inte rör sig om mensvärk”. 
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Dålig sömn var det alternativ som minst antal skolsköterskor uppfattat som en av de 

vanligaste orsakerna till generellt magont hos eleven.  

Signifikant fler skolsköterskor på grundskolan uppfattade att missad måltid och utsatt 

social/situation hemsituation och okänd orsak var de vanligaste bakomliggande orsakerna till 

generellt magont hos eleverna enligt p-värdet (se tabell 4).  

 

Tabell 4.  Antal och procentuell fördelning av skolsköterskor som uppfattar det som en av de vanligaste 

orsakerna till generellt magont hos elever 

      n (%) p-värde* 

   
Missad måltid    17 (45,9)                                   0,028 

Dålig sömn     6 (16,2) 0,833 

Skolmiljön    11 (29,7) 0,074 

Social situation/hemsituation    14 (37,8) 0,019 

Generellt magont utan känd bakomliggande orsak 
 
Annan orsak                                      
 
 

   16 (43,2) 

   15 (40,5)                                        

 

 0,045 

0,001 

 

Totalt                                                                                      37 (97)**  
*Chi-2 test. Skillnad (p) i uppfattning mellan skolsköterskor inom grundskolan respektive gymnasiet.  

  Signifikans om p < 0,05. 

** Bortfall = 1 (2,6 %), 26 svarande på grundskolan och 11 på gymnasiet.  

 

Skolsköterskans uppfattning om bakomliggande orsaker till nackvärk hos elever 

Användande av mobil/dator/surfplatta uppfattades av 18 av skolsköterskorna (52,9 %) som 

den vanligaste bakomliggande orsaken till nackvärk hos eleverna, följt av annan orsak och 

därefter nackvärk utan känd bakomliggande orsak. Dålig sömn uppfattades av åtta 

skolsköterskor (23,5 %) som en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till nackvärk, 

varav tre (8,8 %) arbetade på grundskolenivå och fem (14,7 %) på gymnasienivå detta följt av 

skolmiljön som totalt tre (8,8 %) skolsköterskor uppgivit som en av de vanligaste orsakerna. 

Endast en av skolsköterskorna uppfattade att utsatt social situation/hemsituation var en av de 

vanligaste bakomliggande orsakerna till nackvärk hos eleverna. Likaså uppfattade en av 

skolsköterskorna att nedsatt syn var en av de vanligaste orsakerna. De skolsköterskor som 



18 
 

uppgav ”annan orsak” som en av de vanligaste orsakerna till nackvärk hos elever hade 

uppgivit orsaker som: stress, spänningar, oro, dålig kroppshållning, uppdragna axlar och 

trauma. En skolsköterska på grundskolan skrev: ” Eleverna söker inte för detta” och en annan 

skolsköterska hade skrivit: ”Dåligt anpassade stolar och bord i lektionssalarna, bär väskorna 

snett”.  

Signifikant fler skolsköterskor på gymnasiet uppfattade dålig sömn som en av de vanligaste 

bakomliggande orsakerna till nackvärk hos eleven enligt p-värdet (se tabell 5).  

 

Tabell 5. Antal och procentuell fördelning av skolsköterskor som uppfattar det som en av de vanligaste 

orsakerna till nackvärk hos elever 

       n (%)   p-värde * 

   
Dålig sömn       8 (23,5)                               0,037 

Skolmiljön       3 (8,8) 0,970 

Social situation/hemsituation       1 (2,9) 0,142 

Nackvärk utan känd bakomliggande orsak     13(38,2) 0,096 

Nedsatt syn 
 
Användande av mobil/dator/surfplatta 
 
Annan orsak                                                                        
 
 

      1 (2,9) 

    18 (52,9)  

    14(41,2)                                      

 

 0,483 

0,545 

0,693 

 

Totalt      34** (89)  
*Chi-2 test. Skillnad (p) i uppfattning mellan skolsköterskor inom grundskolan respektive gymnasiet.  

  Signifikans om p < 0,05. 

**Bortfall: 4 (10,5 %), 23 svarande på grundskolan och 11 på gymnasiet. 

 

3.4 Rslm inom den medicinska elevhälsan 

Alla skolsköterskor som deltog i studien uppgav att de hade paracetamol på 

skolsköterskemottagningen för administrering till eleverna (se figur 6). Totalt 35 (92,1 %) av 

skolsköterskorna hade ibuprofen på skolsköterskemottagningen, 24 av skolsköterskorna på 

grundskolan (89 %) och elva (100 %) av skolsköterskorna på gymnasiet. Naproxen och 

diklofenak fanns inte på någon skolsköterskemottagning. En skolsköterska uppgav att 

acetylsalicylsyra fanns för administrering. Denna skolsköterska arbetade på gymnasiet. Det 
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fanns ingen signifikant skillnad mellan skolsköterskor på grundskolan och gymnasiet i svar 

om förekomst av ibuprofen på skolsköterskemottagningen (p = 0,249) eller acetylsalicylsyra 

(p = 0,112). 

 

Figur 6. Förekomsten av olika typer av rslm på skolsköterskemottagningarna 

n = 38 

 

3.5 Icke farmakologiska råd inom den medicinska elevhälsan vid vanliga icke akuta 

smärttillstånd 

Vanliga icke farmakologiska råd som skolsköterskor brukar ge till eleverna vid vanliga 

smärttillstånd var livsstilsråd som berörde kost, sömn- och toalettvanor, stresshantering, 

samtal kring elevers livssituation och direkta åtgärder som till exempel vila och massage. 

 

Råd vid huvudvärk (n=36 ) 

Majoriteten av skolsköterskorna på grundskola beskrev vätskeintag som ett aktuellt råd till 

elever med huvudvärk medan drygt hälften av skolsköterskorna på gymnasiet gav liknande 

råd. Betydelsen av en god måltidsordning nämndes frekvent av skolsköterskor som arbetade 

på grundskola och ungefär hälften av skolsköterskorna på gymnasiet nämnde detta. Vila och 

sömn var också ett övervägande vanligt råd till elever på både grundskolan och gymnasiet. En 

skolsköterska på grundskolan nämnde: ”vila en stund under skoldagen för att sedan orka 

delta på lektioner igen”. Endast ett fåtal skolsköterskor på grundskolan gav råd om 

avslappning medan nästan hälften av skolsköterskorna på gymnasiet gav liknande råd. Fysisk 

aktivitet, framför allt i form av promenader, nämndes av några skolsköterskor på grundskolan 

och endast av en av studiedeltagare som arbetar på gymnasiet. Råd om avslappningsövningar 
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framkom hos ett fåtal skolsköterskor på grundskolan och hos nästan hälften av 

studiedeltagarna på gymnasiet. Kontroll av syn nämndes av enstaka skolsköterskor på 

grundskolan. Ett annat råd som skolsköterskor på grundskolan beskrev var att eleverna skulle 

se över sitt användande av mobil, dator och surfplatta, vilket aldrig nämndes av 

skolsköterskor som arbetade på gymnasiet. En skolsköterska på grundskolan nämnde: 

”kontakta vårdcentralen, alternativt 1177 för bedömning och läkartid”. Slutligen beskrev en 

skolsköterska på grundskolan att avstämning kring psykiska faktorer var av värde. Ett fåtal 

skolsköterskor på gymnasiet nämnde planering kring studieteknik och endast en skolsköterska 

beskrev massage som ett icke – farmakologiskt råd.  

 

Råd vid generellt magont (n=35 ) 

En studiedeltagare på grundskolan nämnde att: ”ibland kan man ju ha ont i magen för att det 

var längesedan man var på toa, då gäller det att även dricka ordentligt och röra på sig. 

Avslappningsövningar kan också förbättra magont”. En annan skolsköterska på grundskolan 

beskrev råd som: ”regelbundna måltider, toavanor, minimera läsk, söta drycker och godis, 

särskilt färgat smågodis”  

 

Till elever med generellt magont svarade majoriteten av alla skolsköterskor att de gav råd om 

kost, bland annat att det var hunger som kunde ligga bakom tillståndet. En skolsköterska, 

inom respektive skolform, gav råd om att eleven skulle dricka. Att pröva gå på toaletten och 

försöka identifiera elevens toalettvanor nämndes av flertalet skolsköterskor på grundskola 

men endast av några få skolsköterskor på gymnasiet. En skolsköterska på grundskolan kunde 

även massera elevens mage. Att” ta en promenad” angav en skolsköterska på grundskolan 

och ”lägg en varm vetekudde” nämnde en annan. 

 

Avslappningsråd och stresshantering gav några skolsköterskor på gymnasiet till elever med 

magont. En skolsköterska på grundskolan tyckte det var svårt att svara på utan det berodde på 

elevens tillstånd i övrigt. Samtal om oro hos elever på grundskolan nämnde några enstaka 

skolsköterskor varav en skolsköterska beskrev att ”avstämning kring psykiska faktorer som 

prov, kompisar och hemmiljö” kunde vara betydande för utredning av magont. Oro och stress 

beskrev några skolsköterskor på grundskolan. En skolsköterska på gymnasiet beskrev att 

kartläggning av triggers kunde vara av värde. En skolsköterska i grundskolan beskrev att 

regelbundenhet var viktigt. Råd kring planering, struktur och studieteknik nämndes av en 

skolsköterska på gymnasiet. 
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Råd vid mensvärk hos flickor (n=33) 

Det mest frekventa rådet till elever med mensvärk på grundskolan och gymnasiet var att 

elever skulle förse sig med värme i form av värmedyna, värmekudde och att duscha i varmt 

vatten. Fysisk aktivitet i form av träning, promenad och rörelse var ett annat vanligt råd, 

majoriteten av skolsköterskorna på grundskolan angav detta och ett fåtal som gav detta råd. 

Ett par skolsköterskor ansåg att vila var ett aktuellt råd. Stretchning nämndes av en 

skolsköterska på grundskolan och att ”äldre flickor kan prova olika yogaövningar” nämndes 

av en annan studiedeltagare på grundskolan. Några skolsköterskor på grundskolan uppgav att 

de inte hade elever som efterfrågade råd vid mensvärk varav en av dessa ”bara hade elever 

upp till femman”. En skolsköterska på gymnasiet skrev att det var ”svårt att ge annat råd än 

smärtstillande”. Råd om massage gavs av ett fåtal skolsköterskor på gymnasiet. En 

skolsköterska på gymnasiet gav råd till elever om att söka stöd hos andra vårdinstanser: 

”Information om ungdomsmottagningen, eventuellt finns bra hjälp där”.  

 

Råd vid nackvärk (n=33)  

Gällande nackvärk gav nästan hälften av skolsköterskorna råd om värme. En skolsköterska på 

grundskolan nämnde råd om kyla. Att ge eleverna direkt hjälp i form av lätt massage uppgav 

några skolsköterskor på grundskolan med något lägre frekvens av skolsköterskor på 

gymnasiet. ”Jag brukar massera dem och känna om de är stela” beskrevs av en skolsköterska 

på gymnasiet. En skolsköterska uppgav att ”De jag har mött har olika grad av nackspärr”. 

Råd om avslappningsövningar förekom hos ett fåtal skolsköterskor på grundskolan medan 

nästan hälften av skolsköterskorna på gymnasiet gav detta råd. Stresshantering nämndes av en 

skolsköterska på gymnasiet och en skolsköterska på grundskolan nämnde att elever ”ej haft 

de besvären”. Några skolsköterskor på grundskolan nämnde råd om att röra på sig, 

”information om rörelse, ökad blodcirkulation generellt är bra”, var ett av råden medan 

enstaka skolsköterskor på gymnasiet nämnde råd om att vila.  

 

Angående användandet av mobil, dator och surfplatta nämnde några skolsköterskor på 

grundskolan att det var viktigt att ge råd att eleverna skulle se över sitt användande, det vill 

säga begränsa tiden framför dessa kommunikationsmedel. Endast enstaka skolsköterskor på 

gymnasiet gav dessa råd. På grundskolan gavs ergonomiska råd kring sittställning och 

kroppshållning av några skolsköterskor. Även råd om att eleven skulle se över sin kudde och 
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madrass i sängen var något som ett fåtal skolsköterskor på grundskolan angav.  

 

 

4 DISKUSSION 

Utifrån skolsköterskans uppfattning i denna studie är huvudvärk och mensvärk de vanligaste 

orsakerna till efterfrågan av rslm. De vanligaste uppfattade orsakerna till huvudvärk hos 

elever är missad måltid och dålig sömn, till generellt magont; missad måltid och till nackvärk; 

användande av mobil, dator och surfplatta. De flesta skolsköterskorna vet inte om elever tar 

rslm på rätt indikation, i rätt dos eller om en ökning skett de senaste tio åren men majoriteten 

uppfattar att samma elever kommer och efterfrågar rslm. Alla skolsköterskor hade 

paracetamol på skolsköterskemottagningen för administrering till eleverna och de flesta hade 

ibuprofen på skolsköterskemottagningen. De vanligaste råden som skolsköterskorna gav till 

elever med huvudvärk, magont, mensvärk och nackvärk innefattade i huvudsak råd angående 

vätskeintag, regelbundna måltids- och toalettvanor, god sömn, värme, stresshantering och 

fysisk aktivitet. Flera skolsköterskor tog också upp hur fysiska symtom kunde bottna i 

psykiska faktorer. 

 

4.1 Resultatdiskussion  

Skolsköterskans uppfattning om elever tar rslm på rätt indikation och i rätt dos 

Majoriteten av skolsköterskorna i föreliggande studie vet inte om elever tar rslm på rätt 

indikation och i rätt dos. Det skulle kunna bero på bristande kännedom om elever. Det är dock 

av vikt att skolsköterskor har kunskap i denna fråga då rslm, enligt tidigare studier, av barn 

och unga, är den mest använda gruppen av receptfria läkemedel och flera studier visar att 

kunskapsluckor finns hos unga angående rslm (Holmström et al., 2014; Westerlund et al., 

2008). 

Skolsköterskans uppfattning om det är samma elever som kommer och efterfrågar rslm 

Majoriteten av skolsköterskorna uppfattar att det är samma elever som återkommer och 

efterfrågar rslm. Detta kan förstås bottna i att vissa elever har återkommande känd 

smärtproblematik som till exempel mensvärk. Det har också visat sig i en tidigare studie att 

barn med till exempel huvudvärk ofta har andra samtidiga smärtsymtom som exempelvis 

magont (Fichtel & Larsson, 2002), vilket kan leda till att dessa elever söker sig till 

skolsköterskan av flera anledningar. Det kan också vara så att de inte blir sedda av andra 

vuxna i sin omgivning eller vill undkomma lektioner och raster av olika anledningar. En 
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studie med 186 gymnasieelever i USA visade att de vanligaste orsakerna till att elever kom till 

skolsköterskemottagningen var huvudvärk, yrsel och trötthet och att dessa symtom hade en 

stark koppling till familjeproblem, stress, skolproblem och depression (Schneider, Friedman 

& Fischer, 1995). 

Med tanke på att majoriteten av skolsköterskor uppfattar att det oftast är samma elever som 

återkommande efterfrågar rslm ser vi ett bra tillfälle för skolsköterskor att ”fånga” upp dessa 

elever och få en djupare uppfattning kring vad det faktiskt beror på. 

Skolsköterskans uppfattning om det skett en ökning i användandet av rslm de senaste tio åren 

Majoriteten av skolsköterskorna som arbetar på grundskolenivå vet inte om de uppfattar att en 

ökning skett i användandet av rslm bland elever de senaste tio åren. Hälften av 

skolsköterskorna på gymnasienivå uppfattar att en ökning skett. Det här kan delvis bero på att 

vissa av skolsköterskorna inte har arbetat tillräckligt länge för att bilda sig en uppfattning eller 

att äldre elever självmedicinerar mer med rslm och därför har skolsköterskor på gymnasiet än 

bättre uppfattning i frågan. Med tanke på att en alarmerande ökning av 

paracetamolförgiftningar inkommit till Giftinformationscentralen (Läkemedelsverket, 2014b) 

och att självmedicinering ofta börjar i ungdomsåren (Dawood et al., 2015) anser vi att det 

känns angeläget att skolsköterskor sätter sig in i elevers användande av rslm för att få en mer 

konkret uppfattning. Dessutom finns rslm lättillgängligt (Läkemedelsverket, 2015) och därför 

tror vi att skolsköterskorna i denna studie hade svårigheter i att bilda en uppfattning kring om 

användandet har ökat senaste tio åren eftersom barn och ungdomar kan få tag på dessa 

läkemedel på andra sätt än på skolsköterskemottagningen. Det är ett viktigt beslut att endast 

apotek får sälja paracetamol i tablettform från och med 1 november i år (Läkemedelsverket, 

2014b). En uppföljande utvärdering om antalet paracetamolförgiftningar hos barn och 

ungdomar minskar, vore värdefullt.  

 

Orsaker till att elever efterfrågar rslm 

Skolsköterskor på både grundskolan och gymnasiet uppfattar huvudvärk och migrän som den 

allra vanligaste orsaken till efterfrågan av rslm hos elever och ingen signifikant skillnad i 

uppfattning finns. Denna typ av åkomma ses även vara ett vanligt förekommande 

smärttillstånd bland unga i tidigare genomförda studier (DiMario, 1992; Larsson & Zaluha, 

2003; Swain et al., 2014). Enligt Carlsson (1996) och Rhee (2001) är ökad förekomst av stress 

vanligt vid återkommande huvudvärk bland skolelever och enligt Carlsson (1996) är detta 

relaterat till skolmiljön elever befinner sig i. Schraml, Perski, Grossi och Simonsson-Sarnecki 
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(2011) rapporterar, i en studie vid två gymnasieskolor i Sverige, att nästan varannan kvinnlig 

gymnasieelev och var femte manlig gymnasieelev har allvarliga stressymtom som relateras till 

höga krav, låg självkänsla och sömnstörningar. Även dåligt socialt stöd var en bidragande 

orsak till elevernas stressymtom. I föreliggande studie framgår inte om skolsköterskor utreder 

hur skolmiljön (både i klassrummet och under rasten) ser ut för elever men det kan vara av 

betydelse att skolsköterskor ser till detta och arbetar preventivt, i samråd med övrig 

skolpersonal med problem med en stökig och stressig skolmiljö samt att det är av vikt att 

eleverna får lära sig om stresshantering.  

 

Orsaker till huvudvärk hos elever 

Missad måltid och dålig sömn uppfattas av flest skolsköterskor som de vanligaste 

bakomliggande orsakerna till huvudvärk hos eleverna. Naturligtvis kan det finnas många 

bakomliggande orsaker till att elever missar måltider varav en skulle kunna vara sociala 

aspekter. I en studie med grundskoleelever sågs en skillnad i frukostintag beroende på elevens 

sociala situation (Moore et al., 2014). En åtgärd mot detta skulle förslagsvis vara att eleverna 

erbjuds frukost i skolan men det är också en samhällsekonomisk fråga. Dålig sömn kan också 

ha flera bakomliggande orsaker men skulle kunna sammankopplas med barn och ungas allt 

sämre psykiska mående. Ständig uppkoppling till mobil, dator och surfplatta skulle också 

kunna vara en bidragande orsak. Signifikant fler skolsköterskor på grundskolenivå än på 

gymnasienivå uppfattar nedsatt syn som en av de vanligaste orsakerna till huvudvärk hos 

elever. Denna eventuella skillnad kan bero på att gymnasieelever redan fått åtgärder insatta 

för sina synfel vid en yngre ålder eftersom synkontroller utförs på barnavårdscentral och i 

grundskolan enligt Socialstyrelsens riktlinjer (2004). 

Orsaker till generellt magont hos elever 

Missad måltid uppfattades av skolsköterskorna som den vanligaste orsaken till generellt 

magont hos elever detta följt av generellt magont utan känd orsak. Detta alternativ kan ha 

valts av många då magont är ganska komplext och kan innebära många olika typer av tillstånd 

(Magnusson Österberg, 2014). Även här kan psykiska faktorer hos elever spela in och detta 

kan vara något som skolsköterskorna inte alltid kan identifiera och har därför uppgett okänd 

orsak som en av de vanligaste orsakerna.  

Orsaker till nackvärk hos elever 

Användande av mobil, dator och surfplatta uppfattades av majoriteten av skolsköterskor som 

den vanligaste orsaken till nackvärk hos elever. I en stor studie bland 14-, 16-, och 18-åringar 
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i Finland jämfördes frekventa användare av informations- och kommunikationsteknik med 

ungdomar som inte använde sådan teknik. Resultatet visade att betydligt fler användare hade 

problem med smärta i nacke och skuldror och ländrygg än icke användare (Hakala, Rimpelä, 

Saami & Salminen, 2006). Detta visar att en översyn av elevers användande av dessa 

informations- och kommunikationsmedel borde ses över och detta är också något som 

skolsköterskorna i denna studie nämner som en åtgärd mot nackvärk. Då symtom av 

överdrivet användande kanske är något som är relativt nytt så behöver kanske skolsköterskor 

få förutsättningar till att utveckla sin kunskap inom detta. 

Rslm samt icke farmakologiska behandlingar och råd inom den medicinska elevhälsan 

Alla skolsköterskor på gymnasienivå har ibuprofen för administrering till eleverna. Det här 

kan förklaras med att ibuprofen är ett vanligt rekommenderat preparat vid mensvärk (Fass, 

2015) och en större andel flickor på gymnasienivå antas menstruera än flickor på grundskola.  

Icke farmakologiska råd vid huvudvärk 

De icke farmakologiska behandlingar och råd vid huvudvärk och migrän som många 

skolsköterskor nämner är råd kring goda sömnrutiner och vikten att få i sig bra näring 

regelbundet. Enligt studier finns både sambandet att sömnstörningar orsakar huvudvärk samt 

att huvudvärk i sin tur orsakar sömnstörningar, det kan alltså bli en ond cirkel (Holland, 2014; 

Nesbitt, Leschziner & Peatfield, 2014). Många skolsköterskor nämner också adekvat 

vätskeintag som ett råd för att undvika huvudvärk. En större andel skolsköterskor på 

grundskolan än på gymnasiet ger råd om detta. Vi tror att det har att göra med att yngre elever 

i större utsträckning behöver påminnas om att dricka och kanske i mindre grad förstår 

kopplingen mellan huvudvärk och dåligt vätskeintag än äldre elever. Det skulle också kunna 

vara så att de inte vill dricka för att undvika att gå på toaletten i skolan. I en Belgisk studie 

(Senterre, Dramaix & Thiébaut, 2014) där man studerat vätskeintaget bland skolbarn från sex 

till elva år kom man fram till att endast 9,5 % av barnen hade ett adekvat vätskeintag. Många 

av barnen drack för lite vätska, för liten andel vatten och för stor andel söta drycker som juice 

eller drycker med tillsatt socker.  

Synkontroller nämns av några skolsköterskor på grundskolan men inte av någon på gymnasiet 

som en åtgärd mot huvudvärk på grund av nedsatt syn. Det kan bero på att gymnasieelever 

ofta redan har fått åtgärder insatta för sina synfel.  

Icke farmakologiska råd vid generellt magont 

Angående generellt magont kom flera av skolsköterskorna in på råd kring måltidsvanor, 
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Många nämnde också råd kring regelbundna toalettvanor. Där kan vi ana att de ser 

förstoppning som en bakomliggande orsak till generellt magont på grund av att elever 

undviker eller inte tar sig tid att gå på toaletten. Detta kan säkert bero på olika faktorer som 

stress på morgonen som gör att eleverna inte känner att de hinner sitta på toaletten eller för att 

de inte vill gå på toaletter i skolan. En svensk studie med elever från nio till 15 år visar att 50 

% av eleverna aldrig går på skoltoaletten för att de tycker att den är snuskig och äcklig. 

Många av eleverna i studien undviker också att gå på toaletten då det förekommer regler om 

att man måste fråga om lov för att få gå ifrån lektionen. Det upplever många som pinsamt och 

avstår då hellre toalettbesöket (Lundblad, Hellström & Berg, 2010). Det här anser vi är ett 

problem som behöver belysas mer. Självklart så borde barn inte känna sig utpekade när de 

behöver gå på toaletten men det ligger mycket hos läraren och skolans policy. Skolsköterskan 

kan dock bidra med sin kunskap och diskutera problemet och vad det kan leda till. 

Icke farmakologiska råd vid mensvärk hos flickor 

Det vanligaste förekommande icke farmakologiska rådet skolsköterskor i vår studie ger till 

elever med mensvärk är värmekälla. Enligt Larsdotter (2011) är syftet med värme att öka 

blodgenomströmningen och på så sätt verka smärtlindrande.  

Ett annat vanligt råd är fysisk aktivitet som ges i större andel av skolsköterskor på grundskola 

än skolsköterskor på gymnasieskola. Orsaken till detta kan diskuteras. Dels kanske 

skolsköterskor på grundskola i första hand vill erbjuda icke farmakologiska råd för att det 

finns någon rädsla eller okunskap i att erbjuda rslm till yngre elever. En annan orsak kan vara 

att skolsköterskor på gymnasiet inte träffar elever i samma utsträckning som på grundskolan 

och att flickor på gymnasienivå kanske får tag på rslm i hemmet eller köper själva istället för 

att besöka skolsköterskemottagningen. Större andel flickor på gymnasieskolor kanske 

besväras av de mer allvarligare smärttillstånden under menstruationsperioden och är därför 

inte ens i skolan under dessa perioder då den främsta orsaken till kortvarig frånvaro i skolan 

bland flickor i puberteten är just menstruationssmärtor. Ungefär 15 % av flickor i en studie 

rapporterar detta som frånvaroorsak (French, 2008) vilket gör att vi kan spekulera i om 

flickornas smärttillstånd och eventuell användning av rslm missas av skolsköterskor. 

Frånvaron kan i sin tur göra att skolsköterskorna inte kan bilda sig en adekvat uppfattning om 

hur rslm-användandet faktiskt ser ut.  

Slutligen hänvisade en skolsköterska i vår studie elever till ungdomsmottagningen för 

ytterligare hjälp, vilket kan visa på att skolsköterskor har otillräckliga resurser och upplever 

att de saknar befogenheter att på egen hand hjälpa dessa elever. Då är det extra angeläget att 
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vägleda eleven till vidare hjälp hos andra professioner inom hälso- och sjukvården då dessa 

tillstånd, enligt Berqvist (2010), faktiskt kan påverka flickors studie- och arbetsförmåga och 

yrkesval just på grund av frekvent eller långvarig skolfrånvaro. 

Icke farmakologiska råd vid nackvärk 

Även när elever har nackvärk nämner nästan hälften av skolsköterskorna i vår studie att de ger 

råd som innebär värme. Nackvärk kan enligt litteratur bero på stelhet som kan relateras till 

bland annat stillasittande framför dator (Fredriksson, 2014). Råd om att se över sitt 

användande av dator är något som studiedeltagarna i vår studie nämnde. Enligt Fredriksson 

(2014) kan nackvärk även relateras till psykosomatiska symtom som till exempel stress. Ett 

råd som i högre utsträckning ges av skolsköterskor på gymnasienivå till elever med nackvärk 

är stresshantering. Det tolkar vi som att stressrelaterad nackvärk är mer förekommande hos 

äldre elever. I en studie där 1073 gymnasieelever ingick fann författarna ett oroväckande 

samband mellan nackvärk och högt antal timmar framför datorn och bekräftar samtidigt att 

skolelever bör utbildas i ergonomi och postural hälsa, det vill säga kroppshållning (Smith, 

Louw, Crous & Grimmer-Somers, 2009). I vår studie uppfattade en del skolskörskor att 

ergonomi och sittställning var viktiga områden att ge råd kring till elever med nackvärk.  

 

Skolsköterskans roll ur ett etiskt perspektiv 

I föreliggande studie vet inte många av skolsköterskorna hur de uppfattar att unga använder 

rslm. Vem bär då ansvaret för elever användande av rslm? Inom etiken finns flera 

förhållningssätt/grenar varav en stor gren är pliktetiken. Var och en måste främst göra det som 

är ens plikt (Höglund, 2010). I ett samhälle borde det vara vårdnadshavares, skolans och andra 

vuxnas i samhällets plikt att se efter barn och unga och övergripande lära ut rätt och fel, i 

samband med rslm varför man tar dessa läkemedel och hur man tar dem i adekvat dos. I 

många familjer brister dock vårdnadshavarens ansvar av många olika anledningar och inte 

heller alla vuxna gör det som är “rätt” och då är det svårt att lära barn och unga det. Det är 

inte heller alltid lätt för vuxna att se och veta vad som pågår i barn och ungas liv. Här har 

skolsköterskan en stor del i att kunna se problem som uppstår eller att arbeta förebyggande i 

skolor med hälsofrämjande information. 
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Teoretisk anknytning 

En skolelev påverkas av det mikrosystem den befinner sig i, som är en del av 

Bronfenbrenners ekologiska system (jfr Magnusson et al., 2009). Skolsköterskan är en del i 

både elevens mikro- och mesosystem men även i exosystemet genom kontakt med andra 

institutioner och makrosystemet som skolsköterskan skulle kunna påverka men också blir 

påverkad av. Skolsköterskan har alltså goda förutsättningar att samspela genom sin position i 

det ekologiska systemet men kan också hindras på grund av makrosystemet vilket både kan 

hjälpa men också hindra skolsköterskan i sitt yrkesutövande. Sverige styrs av politiska beslut 

och det gäller även hälso- och sjukvården. Därför kan kanske inte alltid de åtgärder som ses 

som mest angelägna av skolsköterskan sättas in. Utifrån de förutsättningar som finns får 

verksamheten försöka utarbeta egna rutiner.  

Enligt litteraturen bedömer svenska regeringen (makronivå) i folkhälsopropositionen att barn 

och ungdomar är de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet (Prop 2007/08: 110). Det 

bör därför ligga i samhällets, likväl som i läkemedelsbolagens intresse, hur barn och 

ungdomar använder rslm och om det hanteras på rätt sätt. Samhället och läkemedelsbolagen 

ingår i elevens makrosystem och har således påverkan på alla andra nivåer i elevens 

ekologiska system (jfr Magnusson et al., 2009). Det uppstår ett dilemma i att rslm säljs i 

dagligvaruhandeln. Den ökade tillgängligheten kan underlätta och öka användandet. Frågan är 

om rslm som säljs i dagligvaruhandeln ses som lika potenta som om de säljs på ett apotek. 

Visserligen råder 18-års gräns för att köpa rslm i dagligvaruhandel men det har visat sig att 

långt ifrån alla försäljare kräver legitimering. Enligt Läkemedelsverket (2014b) ses brister hos 

både apotekspersonal och personal i dagligvaruhandel gällande följsamhet av de regelverk 

som faktiskt gäller.  

Läkemedelsbolagen har också stora ekonomiska intressen, vilket kan bli en kraft som gör att 

de inte alltid ser till problem som läkemedelsmarknaden kan skapa. Då många barn och 

ungdomar inte har möjlighet att stå upp för sig själva och då barn och ungas användande av 

rslm är ett komplext område måste fler studier göras inom området: barn och ungdomars hälsa 

och deras relation och attityder till läkemedel, så att verkligheten kan belysas.  

 

4.2 Metoddiskussion  

Design 

Till denna studie valdes en kvantitativ ansats i form av enkätstudie. Detta för att vi ville få en 

övergripande bild om skolsköterskors uppfattning. Vi ville kunna mäta beskriva och jämföra 
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uppfattningar och kunna säga något om en större grupp även om resurserna till denna studie 

endast räckte till för att undersöka en mindre grupp (jfr Eliasson, 2013; Polit & Beck, 2004). 

Då det är just uppfattningar som studeras och inte rena konstateranden av fakta så går studien 

mot det kvalitativa området. Att studien handlar om uppfattningar kan möjligen ha påverkan 

på studiens validitet och reliabilitet. Skolsköterskorna i studien kanske inte vågat svara på 

vissa frågor då de inte har tyckt sig veta ”det rätta svaret” och glömt att det faktiskt var 

uppfattningen som efterfrågades. Den som läser resultatet kan kanske också tolka det som en 

exakt sanning istället för en sanning om skolsköterskans uppfattning. Dock ville vi ändå just 

se till uppfattningar för att få ett större djup i ämnet om hur skolelever använder rslm och i 

skolsköterskans tankar kring det.  

Urval 

Urvalet till denna studie var 62 skolsköterskor i Uppsala kommun. Just skolsköterskor valdes 

dels då studien är inom området för vårdvetenskap. De flesta av skolsköterskorna hade 

specialistutbildningar som ger kunskaper om barn och ungdomars hälsa vilket kan vara till 

fördel i denna studie. Majoriteten av skolsköterskorna arbetade på grundskola viket kan 

förklaras genom att det med största sannolikhet finns fler grundskolor än gymnasieskolor i 

Uppsala kommun. Innan studiens början diskuterades möjligheten att göra en studie bland 

barn och ungdomar för att direkt fråga dem om deras användning av rslm. Förutom att det inte 

var möjligt då det inte utgick från ett sjuksköterskeperspektiv så kom vi också fram till att det 

från ett etiskt perspektiv skulle bli svårt att genomföra en sådan studie. För det första kan det 

vara känsligt att göra studier med barn och ungdomar delvis då särskilt yngre barn oftast inte 

har förmåga och förståelse att ge sitt samtycke (jfr Helgesson, 2015; Polit & Beck, 2014) och 

hur skulle vi hantera de uppgifter som framkom? Om det exempelvis skulle ha framkommit 

att många unga tar för stor dos av rslm hur skulle det vara att ingripa i detta utan att röja 

identiteter och gå emot konfidentialitetsprincipen.  

En fallgrop vid kvantitativa studier är att för få personer har studerats vilket kan leda till att 

resultatet bara uppkommer av en slump (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBU], 2001). Efter bortfall deltog slutligen 38 skolsköterskor i studien varav 27 

arbetade på grundskolan och elva på gymnasiet. Vi tror att grupperna var lite för små för att 

kunna få ett generaliserbart resultat och för att p-värdena verkligen ska visa på en verklig 

skillnad i uppfattning. Åtgärder för att öka svarsfrekvensen och minska bortfallet gjordes 

innan dess genom två påminnelser via mejl. Antalet svar beräknas bli 30 till 50 % fler efter 

två påminnelser än utan påminnelse (jfr Ejlertsson, 2012). Bortfallet blev slutligen 24 
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skolsköterskor (39 %). Enligt Trost (2012) får man räkna med ett förväntat bortfall på 25 till 

50 %.  

Instrument för datainsamling 

Då datainsamling skulle göras planerades först en pappersenkät att utformas och skickas per 

post då tankar fanns att en webbaserad enkät utskickad via mail, lätt skulle kunna förbises av 

skolsköterskorna eller försvinna och bli osynlig bland annat mejl. Det kan göra det svårt att få 

berättigad uppmärksamhet för den egna enkäten (jfr Ejlertsson, 2014). Tyvärr fanns vid den 

tidpunkten inte resurser eller möjlighet att skicka ut eller ta emot återsända enkäter per post. 

Därför valdes webbaserad enkät för datainsamling. Dock var det till stor fördel att en person 

som arbetar inom elevhälsan i Uppsala kommun också var engagerad i studien. Goda 

svarsfrekvenser har uppvisats i studier där ett engagemang i studien funnits bland 

medarbetarna. (Ejlertsson, 2014).  

Ett eget instrument för datainsamling utformades till studien. Vi kunde vid tillbakablick ha 

tagit mer tid till att eftersöka ett befintligt instrument – med fastställd validitet som kunde ha 

modifierats istället för att skapa en helt ny enkät (jfr Notter & Hott, 1996). Dock hittades inte 

ett befintligt instrument med frågor som motsvarade syfte och frågeställningarna till denna 

studie. Därför skapade vi ett eget instrument som uppfyllde detta som i sin tur ledde till att 

resultatet svarade på våra frågeställningar. I efterhand har vi sett svagheter i vår enkät som att 

den inte är helt frekvent i svarsalternativen vilket kan ge ett rörigt intryck. Detta ses i fråga 

åtta till tio som är frågor med liknande svarsalternativ men där svarsalternativen inte kommer 

i exakt samma ordning vid respektive fråga (se bilaga 2). I fråga elva till 14 har vi valt att ha 

alternativet ”vet ej”. I resultatet visade det sig bli det alternativet som många skolsköterskor 

valde. Om vi hade undvikit detta alternativ hade det tvingat deltagarna att ta ställning i frågan 

och detta hade gett ett bättre resultat. Många menar att men inte ska ha med svar som ”vet ej” 

då många svaranden anger detta svar för att slippa ta ställning men andra menar också att de 

som verkligen inte vet måste få utrycka det (Trost, 2012). Vi kände då vi skapade enkäten att 

vi ville ge deltagarna en utväg om de verkligen inte visste istället för att tvinga dem till ett 

svar de kanske inte stod för. 

För att en studie ska bli mer generaliserbar behöver reliabilitet och validitet i studien 

förstärkas. Instrumentet för datainsamling till denna studie förstärktes genom att det 

utformades efter vetenskaplig metodlitteratur. Observationsbias från forskare undveks genom 

att en kvantitativ enkätundersökning valdes istället för till exempel en intervjuundersökning. 

Enkäten kontrollerades också innan utskick i en mindre pilotstudie med två testpersoner som 
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också arbetar som skolsköterskor men i en annan kommun. Detta förstärker också enkätens 

validitet och reliabilitet. Testpersoner för pilotstudien hade inga specifika synpunkter på 

enkäten och tyckte att den gick bra att fyll i på cirka tio minuter vilket också var den 

tidsangivelse vi senare uppgav till studiedeltagarna. Validitet och reliabilitet säkrades också 

genom att enkäten granskades av handledare, väl insatt i kvantitativ metod, innan utskicket 

(jfr Polit & Beck, 2004). 

 

Ett metodfel finns i fråga 15 i enkäten, I efterhand har vi upplysts om att det finns speciella 

lösenordskyddade läkemedelslistor för skolsköterskor vid den medicinska elevhälsan i 

Uppsala kommun (se bilaga 3). Dessa innehåller inte naproxen, diklofenak, acetylsalicylsyra. 

Dock framkom att en skolsköterska hade acetylsalicylsyra på mottagningen vilket inte 

framkommit om vi inte haft med detta som svarsalternativ. 

 

Tid för enkätutskick 

Tid för enkätutskick övervägdes. För att få en hög svarsfrekvens bör frågeformulär skickas ut 

vid en tidpunkt så att den inte alltför mycket konkurrera med andra aktiviteter (jfr Ejlertsson, 

2014). Vi kom fram till att det var en dålig tidpunkt att skicka ut webbenkäterna i maj till juni 

2015 då skolsköterskorna säkert hade många engagemang innan sommarlovet och då några av 

skolsköterskorna kanske redan gått på semester. Webbenkäterna skickades därför ut i 

september vilket inte heller var en helt optimal tidpunkt med tanke på att skolorna just startat 

efter sommarlovet och skolsköterskorna kanske hade mycket att göra på arbetet. Tyvärr fanns 

dock inget tidsutrymme för att vänta med utskicken.  

 

Resultat 

Resultatet redovisas i form av frekvens, tabeller, diagram och löpande text. Tabeller och 

diagram används för att öka läsbarheten och beskriva hur kategorier hänger ihop (Friberg, 

2012).  

Det interna bortfallet i resultatet, bortfall i enstaka frågor (Ejlertsson, 2014) fanns i huvudsak i 

fråga 16 som är en öppen fråga. Enligt Trost (2012) bör man undvika öppna frågor i enkäter 

då det av olika anledningar kan bli så att deltagare inte svarar på dem delvis för att det är mer 

tidskrävande att sätta ett kryss i en ruta. Dock gick denna fråga inte att formulera på ett annat 

sätt då vi inte hade tillräckligt med bakgrund i just den frågan för att formulera fasta 

svarsalternativ. Dessutom ville vi gå mer på djupet i frågan och få fram skolsköterskornas 

egna ord. Varför denna fråga inte analyserades med kvalitativ innehållsanalys, trots kvalitativ 
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ansats, var för att svar som skolsköterskor angav inte var tillräckligt omfattande för att kunna 

kondenseras och kodas till huvud- och underkategorier.  

 

Studiens validitet 

Intern och extern validitet förstärktes genom att planering för studien granskades av 

handledare, insatt i kvantitativ metod, innan studiens påbörjan och genom att vi innan studiens 

påbörjan gick igenom befintliga vetenskapliga studier som berör samma områden som denna 

studie. Validiteten förstärks också genom att exakt tillvägagångssätt och metod finns 

beskrivet i studien samt att bortfall redovisas i resultatet (jfr Polit & Beck, 2004). Vi tror dock 

att den externa validiteten i denna studie är något svag då det är så pass få deltagare. 

 

Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden som togs upp i metoden gällande informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ejlertsson, 2014) har efterföljts 

i studiens genomförande. Deltagarna tycks dock ha missat viss information angående 

samtycke. Vi uppmanade deltagare som inte ville vara med i studien att maila och informera 

om att de inte ville delta för att slippa få påminnelser utskickade. Det kom endast ett mejl från 

en deltagare som inte ville delta fast det i efterhand, då deltagare ringdes upp för att påminnas 

om studien, visade sig att fler än en skolsköterska ville slippa påminnelser. Detta kan bero på 

brist på tid. Inga enkäter kan nås efter studiens avslutande då de är låsta till ett användarkonto 

i SurveyMonkey som har avslutats.  

 

4.3 Slutsats 

Denna studie visar att skolsköterskor inte vet i uppfattningen hur skolelever använder rslm 

och att elever har smärttillstånd som enligt skolsköterskans uppfattning kan bottna i flera 

orsaker. Flera psykiska faktorer nämns av skolsköterskorna vilket kan bero att de ser att 

många elever mår psykiskt dåligt då den psykiska ohälsan bland unga tycks öka. 

Resultatet i studien kan bidra till att skolsköterskor börjar reflektera mer kring vad som ligger 

bakom elevers upplevda smärta och deras efterfrågan av rslm. Mer kunskap inom området är 

nödvändigt för att skolsköterskorna ska kunna arbeta med frågan både kliniskt och preventivt 

på både individ- och gruppnivå. Ett förslag till något skolsköterskorna kan vara en del i att 

utarbeta är att de frågeformulär som används vid hälsosamtal, utökas med frågor om rslm-

användande så att ämnet blir en naturlig del i hälsosamtalet. Medicinska elevhälsan, med 
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skolsköterskan i fokus, har möjlighet att bevaka hälsoläget och förebygga de riskfaktorer som 

kan ses hos elever, varav felaktigt användande av rslm kan vara en.  

Fler studier inom det här ämnet behövs för att kunna identifiera hur användandet av rslm ser 

ut bland unga eftersom denna studie endast fokuserar på skolsköterskans perspektiv samt då 

resultatet visar att flera skolsköterskor uppgivit att de inte vet i många av frågorna.  
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Bilaga 1.(1) 

 

Skolsköterskans uppfattning om elevers brukande av receptfria smärtstillande läkemedel. 
Skolsköterskans bakgrund – kryssa i dina svar. På vissa frågor kan du fylla i flera 
alternativ. Sista frågan är en öppen fråga där du kan skriva ditt svar i löpande text. 
 
 
 

1. Ålder                   

□ < 35 år     

□ 35-50 år    

□ > 50 år 

           

2. Kön                       

□ Man         

□ Kvinna 

□ Annat 

                             
  

3. Arbetsort         

□ Uppsala stad 

□ Utanför Uppsala stad 

 

 

4. Utbildningsgrad  

□ Sjuksköterska endast grundutbildning 

□ Specialistutbildning distriktssköterska 

□ Specialistutbildning barnsjuksköterska



 

 

Bilaga 1.(2) 

 

□ Specialistutbildning skolsköterska 

 

Annan vidareutbildning: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  

                 

5. Antal verksamma år som skolsköterska 

 □ 0-5 år 

  □ 5-10 år 

 □ 10-20 år 

 □ > 20 år 

 

 

 6.  Årskurser som du arbetar med (flera alternativ kan kryssas i om du är ansvarig för 
flera): 

□ Lågstadiet  

□ Mellanstadiet  

□ Högstadiet  

□ Gymnasiet 

 

 

Skolsköterskans uppfattningar  

7. Vilka orsaker uppfattar du är de vanligaste till varför elever kommer till dig och frågar 
efter receptfria smärtstillande läkemedel? Du kan kryssa i flera alternativ: 
 
 

□ Generellt magont 
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□ Huvudvärk/migrän 

□ Mensvärk hos flickor                                                                                             

□ Skada efter mindre trauma 

□ Nackvärk 

□ Feber/infektion                                                                                                       

□ Annan orsak (beskriv vilken) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

8. Vad är enligt din uppfattning de vanligast bakomliggande orsakerna till generellt 
magont hos eleven? Du kan kryssa i flera alternativ: 

□ Har hoppat över måltid 

□ Dålig sömn   

□ Skolmiljön (dålig arbetsro i klassrummet, mobbing) 

□ Utsatt social situation/hemsituation 

□ Generellt magont utan känd bakomliggande orsak 

□ Annan orsak (beskriv vilken) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
9. Vad är enligt din uppfattning de vanligast bakomliggande orsakerna till huvudvärk hos 
eleven?  Du kan kryssa i flera alternativ: 

□ Har hoppat över måltid 

□ Dålig sömn   
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□ Skolmiljön (dålig arbetsro i klassrummet, mobbing) 

 □ Utsatt social situation/ hemsituation 

 □ Huvudvärk utan känd bakomliggande orsak 

 □ Nedsatt syn 

 □ Användande av mobil/dator/surfplatta                                                                                   

 

 □ Annan orsak (beskriv vilken) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

10. Vad är enligt din uppfattning de vanligast bakomliggande orsakerna till nackvärk hos 
elever? Du kan kryssa i flera alternativ: 

□ Dålig sömn 

□ Skolmiljön (dålig arbetsro i klassrummet, mobbing) 

□ Utsatt social situation/hemsituation 

□ Nackvärk utan känd bakomliggande orsak 

□ Nedsatt syn 

□ Användande av mobil/dator/surfplatta 

□ Annan orsak (beskriv vilken) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
11. Uppfattar du, att de flesta elever som självmedicinerar med receptfria smärtstillande 
läkemedel tar dessa läkemedel på rätt indikation (Indikationen som anges på 
läkemedelsförpackning/i bipacksedel)? : 

□ Ja 
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□ Nej de tas ofta på annan indikation än vad som anges i bipacksedeln 

□ Vet ej 

 

12. Uppfattar du att de flesta elever självmedicinerar med receptfria smärtstillande 
läkemedel, tar dessa läkemedel i dosering som anges på läkemedelsförpackning/ i 
bipacksedeln?: 

□ Ja   

□ Nej många tar för stor dos 

□ Nej många tar för liten dos 

□ Vet ej  

 

13.  Är det enligt din uppfattning oftast samma elever som återkommer och efterfrågar 
receptfria smärtstillande läkemedel? 

□ Ja   

□ Nej   

□ Vet ej 

 

14. Har du uppfattningen att användandet av receptfria smärtstillande läkemedel bland 
skolelever har ökat de senaste tio åren? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

 

15. Vilka typer av receptfria smärtstillande läkemedel har du på 
skolsköterskemottagningen för administrering till eleverna? Du kan kryssa i flera 
alternativ: 
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□ Paracetamol   

□ Ibuprofen 

□ Naproxen   

□ Diklofenak 

□ Acetylsalicylsyra   
 
 

16. Ange ett vanligt icke - farmakologiskt råd du brukar ge eleverna gällande: 

Generell huvudvärk: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _    
 
Generellt magont: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

Mensvärk hos flickor: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 Nackvärk: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Tack för dina svar! 
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Informationsbrev och samtycke 

Sida 1 av 2 

Studien om skolsköterskans uppfattning gällande bruket av receptfria smärtstillande läkemedel bland skolelever 

i Uppsala kommun. 

Härmed tillfrågas du att delta i studien som nämns ovan. 

Varför görs den här undersökningen?    

Receptfria smärtstillande läkemedel är ett vanligt förekommande behandlingsalternativ inom medicinska 

elevhälsan mot diverse åkommor hos elever i alla åldrar och är något som barn och ungdomar även 

självmedicinerar sig med i olika situationer. Denna undersökning syftar till att undersöka skolsköterskors 

uppfattning gällande skolelevers brukande av receptfria läkemedel inom Uppsala kommun. Genom detta hoppas 

vi kunna identifiera bidragande faktorer till det aktuella brukandet. Vi kommer under höstterminen skriva en 

magisteruppsats inom ämnet. 

Vilka kan vara med i undersökningen och hur går den till? 

Undersökningen är riktad till samtliga verksamma skolsköterskor som är anställda vid medicinska elevhälsan 

inom Uppsala kommun. Du kommer att få ett mail med webbenkäten där du svarar på frågorna och sedan klickar 

på "klar". Då sänds svaren automatiskt tillbaka till studieansvariga. Undersökningen genomförs av två 

sjuksköterskor som läser på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid 

Uppsala Universitet. Vi beräknar att enkäten kommer ta 10-15 minuter att besvara. 

Hur behandlas svaren? 

När alla webbenkäter är ifyllda och mottagna kommer de bearbetas och analyseras. Samtliga enkäter behandlas 

konfidentiellt och kommer inte kunna härledas till dig. Efter godkänd uppsats kommer enkäter kasseras. Ditt 

deltagande är helt frivilligt och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan förklaring. 

 

Studenter:              Handledare: 

Linda Dahlqvist                                                               Pranee Lundberg 

Maria Fagerström                                                            Uni. lektor. Docent i vårdvetenskap  

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap               Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Uppsala Universitet                                                         Uppsala Universitet            

Tel: XXXX-XX XX XX (Linda)            Tel: XXX-XXX XXXX 

Tel: XXXX-XX XX XX (Maria)  
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Informationsbrev och samtycke 
 

 

sida 2 av 2 
 

Jag samtycker till att delta i studien genom att svara på frågorna i webbenkäten som kommer att skickas ut per 

mail. Jag är också införstådd med att materialet från webbenkäten kommer att användas av de studieansvariga 

och att mitt deltagande är helt konfidentiellt. Inga namn eller omständigheter som kan kopplas till min person 

kommer att nämnas. Jag kan när som helst avbryta mitt deltagande utan närmare förklaring. 

Om du inte vill delta i studien är vi tacksamma om du kontaktar någon av de studieansvariga via mail och skriver 

att du ej vill delta. Då slipper du att vi skickar påminnelse till dig om 14 dagar. 
Maila till: XXXXXXXX eller XXXXXXXX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Bilaga 3.(1) 

 

 

 

 

             Akutläkemedel och Basapotek 

                                    Akutläkemedel ska finnas på varje skolsköterskemottagning.  

                  Förslag till basapotek med ordination enligt generella direktiv. 

                              Ordination enligt generella direktiv avser ordination av läkemedel som gäller för 

                 elever vid vissa angivna tillstånd, utan att en särskild individuell ordination  

                 behöver ges. Läkemedel som ordineras enligt generella direktiv får ges endast  

                 efter att behovsbedömning gjorts av skolsköterska. Verksamhetschefen är 

                  tillsammans med utsedd skolläkare ansvarig för läkemedelshanteringen inom 

                 elevhälsan. Kontakta om möjligt vårdnadshavare innan läkemedel ges alternativt 

                 informera muntligt eller skriftligt efter medicinering. Läkemedel kan beställas 

                 direkt via WebbAbest eller inköpas på Apotek med recept från skolläkare. 

 

Akutläkemedel vid allergiska reaktioner 

 

Preparat 

 

Indikation 

 

Kontraindikation 

 

Dosering 

*Adrenalin Mylan 

inj.vätska 1mg/ml 

Svår allergisk 
reaktion. 
Akut chocktillstånd. 

Bör ej ges vid lindrig 
allergisk reaktion 

0,3-0,5 mg = 
0,3-0,5 ml 
intramuskulärt i 
lårets fram-utsida 

Adrenalinpenna 
Emerade 
autoinjektor 
300 mikrogram 

Svår allergisk 
reaktion. 
Akut chocktillstånd. 

Bör ej ges vid lindrig 

allergisk reaktion 

300 mikrogram till 

barn > 20 kg 

intramuskulärt i 

lårets fram-

utsida 
Aerius 
antihistamin 
munsönderfallande 
tablett 5 mg 

Lindrig allergisk 
reaktion. Allergiska 
riniter och 
konjunktiviter, 
urticaria. 

Svåra leverskador 6-18 år = 1 tablett 

Betapred 
kortison 
tablett 0,5 mg 

Vid svår allergisk 
reaktion 

Bör ej ges vid lindrig 
allergisk reaktion 

10 tabletter upplösta 
i vatten som en 
engångsdos 

Bricanyl turbuhaler 
inhalationspulver 
0,25 mg/dos 

Känd astma vid behov Överkänslighet för 
terbutalin 

6-18 år: 
0,25 mg-0,5 mg 

* Kan användas som komplement till adrenalinpenna då önskad effekt uteblir.  

Komplettera vid behov med Adrenalin Mylan 0,01 ml/kg (0,01 mg) max 0,5 ml (0,5 mg). 
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Basapotek 

 

Preparat 

 

Indikation 

 

Kontraindikation 

 

Dosering 

Alsolsprit 10mg/ml Sårrengöring, 
såromslag 

  

Alvedon 

munsönderfalland 

tabl.250mg/500mg 

Smärtlindrig vid 
tillfällig smärta, feber, 
huvudvärk 

Svår leversjukdom. 
Överkänslighet mot 
paracetamol 

15-40 kg: 250mg 
> 40 kg: 500mg 
> 12 år: 500mg 

Blodstillande vadd 

Stop-Hemo 

Vid näsblödning Överkänslighet mot 
kalciumalginat 

För in vadden i 
näsborren. Låt vadden 
sitta kvar i ca 30 
minuter efter att 
blödning avstannat 

Dextrosol naturell Hypoglykemi  1-3 tabletter vb 

Emla kräm Smärtlindring vid 
vaccination 

Överkänslighet för 
lokalanestetika av 
amidtyp. 
Methemoglobinemi 

1 gr per 10cm2 under 1 
tim. Vid atopiskt eksem 
högst 30 min. Övrigt se 
FASS. 

Emla medicinskt 
plåster 25mg/25mg 

Smärtlindring vid 
vaccination 

Överkänslighet för 
lokalanestetika av 
amidtyp. 
Methemoglobinemi 

Applikationstid minst 
en timme. Vid atopiskt 
eksem högst 30 min. 

Hydrokortison 
CCS kräm 1 % 

Eksem Endast tillsammans 
med kausal terapi vid 
hudinfektioner 

Påstrykes tunt morgon 
och kväll 

Ibumetin 
tabl 200 mg, 400mg 

Huvudvärk, mensvärk Ej i kombination med 
acetylsalicyl- syra 

6-12 år: 200 mg 
>12 år: 200 - 400mg 
400 mg vid dysmenorré 

Natriumklorid 
steril koksaltlösning 
9mg/ml 

Rengöring och 
ögonsköljning 

  

Nezeril näsdroppar 
endos 0, 25mg/ml 
0,5 mg/ml 

Nästäppa  Barn <10 år: 
0, 25mg/ml 
Barn >10 år: 
0,5 mg/ml 

Panodil 
tablett 500 mg 

Huvudvärk, feber 
muskelvärk, tandvärk 

Svår leversjukdom 
Överkänslighet mot 
paracetamol 

< 25 kg: 250mg 

25-40 kg: 250-500 mg 

> 40 kg: 500mg Xylocain salva 5 % Insektsbett, 
brännskador 

Överkänslighet för 
lokalanestetika av 
amidtyp 

 Påstrykes tunt 

Salva/kräm: Det finns också möjlighet att beställa Fenuril, Inotyol samt Locobase. Läs i FASS 

för indikation, kontraindikation samt dosering. 


