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Sammanfattning 

Bakgrund: Sverige har aldrig tidigare tagit emot så många flyktingar under så kort period 

som man gjorde under 2015. Många av dessa flyktingar kommer från länder med krig och 

förföljelse. Skolsköterskan möter flyktingbarnen och deras hälsorelaterade problem i skolan. 

Studien handlar om skolsköterskans upplevelser och erfarenheter av arbetet med och kring 

flyktingbarnen.  

Syfte: Syftet är att belysa skolsköterskans erfarenheter av arbetet med flyktingbarn inom 

skolhälsovården. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ induktiv ansats med semistrukturerade 

intervjufrågor. Sex skolsköterskor intervjuades från Kalmar och Nybro kommun i södra 

Sverige. Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Skolsköterskorna hade erfarenheter av att arbetet med flyktingbarnen påverkade 

och förändrade deras arbetssituation. Det som utmärkte sig i skolsköterskornas erfarenheter 

av arbetet med flyktingbarnen var dels ett ökat arbete med journalgranskning inför 

vaccinationer. Det framkom också att skolsköterskorna hade erfarenheter av ökade behov av 

hälsovårdande insatser inom följande områden hos flyktingbarnen: svårtolkade 

uttrycksformer från flyktingbarnen för olika hälsotillstånd, kulturella skillnader i attityder om 

hälsa och egenvårdsråd, brister i tolksituationen, samt att de önskade mer utbildning kring 

arbetet med flyktingbarn, framförallt inom psykisk ohälsa.   

Slutsats: Skolsköterskans arbete med flyktingbarnen utmärkte sig genom en ökad 

arbetsbelastning. Det ställdes nya krav på skolsköterskornas kompetens och arbete då andra 

uttrycksformer och attityder till hälsa och ohälsa gestaltades från flyktingbarnen än de som 

skolsköterskan tidigare var vana vid. Även brister i tolksituationen framkom. Detta var 

faktorer som påverkade arbetssituationen för skolsköterskorna och det framkom flera idéer 

om förbättring inom området. 

 

Nyckelord: Skolsköterska, erfarenheter, flyktingbarn, skolhälsovård, transkulturell 

omvårdnad. 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: Sweden has ever received as many refugees as during the year of 2015. Many 

refugees migrate from countries with war and persecution. The nurses meet the refugee 

children on a regular basis and are confronted with their health-related problems in school. 

This study investigates the experience of the nurses related to their work with these children.  

Aim: The aim is to highlight the experience from the school nurses perspective of working 

with refugee children within school health care.  

Method: The study was conducted by using a qualitative inductive approach with semi- 

structured interview questions. Six school nurses were interviewed from Kalmar and Nybro, 

cities in the south of Sweden. Data was analyzed with a qualitative content analysis. 

Results: The school nurses generally felt that the work with the refugee children affected 

their work situation. It was also found that the school nurses experienced these children were 

in need of an increased amount of health care attention. The results of this study showed that 

the nurses needed to spend more time on reading the medical records before vaccination 

appointments with refugee children, as well as it was time consuming to read up on the need 

of supplementary vaccinations. Moreover, they found that the refugee children had different 

ways of communicating health care related problems and had different perspective on self-

care advices. Honor-related complications as well as lingual misunderstandings were some of 

the new challenges for the nurses. Finally, the nurses signaled that they wanted to learn more 

about the work with refugee children, especially within the field of mental illness.  

Conclusion: The school nurse's work with the refugee children was characterized by a 

workload. The nurses experienced that the refugee children were communicating health care 

related problems differently from what the nurses were used to. There were also 

shortcomings in the interpretation situation. This was all factors which changed their work 

tasks and work situation.  The study revealed several areas of improvement regarding the 

school nurse's work with refugee children. These were factors that affected the workforce of 

the school nurses 

 

Keywords: School nurse, experiences, refugee children, school health care, 

transcultural care. 
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1. Inledning 

1.1. Förord 

Idén till denna uppsats väcktes hos mig under en verksamhetsförlagd utbildning inom 

skolhälsovården. Skolan hade en relativt hög andel barn med flyktingbakgrund. I 

hälsosamtalen blev jag medveten om hur olika deras bakgrund är i jämförelse med barn 

som fötts och vuxit upp i Sverige. Många bar på minnen om våld och utsatthet. Faktorer 

som tidigare trauman och sjukdom och konflikter inom familjen påverkade såväl 

skolprestationen som elevernas uppfattning av sin hälsa i vissa fall. Det fanns en stor 

komplexitet och mångfald i deras livsöden och berättelser. Jag såg också att dessa fall 

var mer utmanande, att de hade ett större behov i allmänhet. Något som gjorde mig 

medveten om vikten av detta ämne, då de som jobbar med detta bör känna att de har 

verktyg för att hantera dessa frågor. Därför har jag valt detta som fokus i mitt 

examensarbete. Att belysa skolsköterskornas erfarenheter av arbetet med flyktingbarn. 

 

2. Bakgrund  

2.1. Flyktingsituationen 

Att vara flykting innebär att ha grundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av 

nationalitet, ras, religiös eller politisk uppfattning, sexuell läggning, kön eller 

tillhörighet till en särskild samhällsgrupp. Till alternativt skyddsbehövande tillhör de 

som har risk att straffas med döden, de som har risk att utsättas för våld, bestraffning 

och tortyr, eller den som har en risk att skadas på grund av väpnad konflikt. Om man 

efter en individuell prövning genomförd av migrationsverket anses uppfylla kraven för 

att inneha flyktingstatus och därmed skyddsbehov eller är alternativt skyddsbehövande 

blir man erbjuden uppehållstillstånd. Asylärenden är ofta tidskrävande. I väntan på att 

dessa blir klara får man ett tillfälligt uppehållstillstånd (Migrationsverket, 2017). 

 

Under 2015 sökte 163 000 människor asyl i Sverige. Aldrig tidigare har Sverige tagit 

emot så många asylsökande under en så kort period. De vanligaste ursprungsländerna 

varifrån flyktingarna härstammade från 2015 och 2016 var Syrien, Irak och Afghanistan 

(Migrationsverket, 2017). Det ökade antalet flyktingar i Sverige kan härledas till den 

stora humanitära krisen med ett pågående inbördeskrig och aktiva terrorrörelser i Syrien 

(Regeringskansliet, 2017).  
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Till gruppen asylsökande i Sverige räknas den som har flytt till Sverige och söker skydd 

här men inte ännu fått sin ansökan avgjord. 2016 avgjordes 111 979 asylärenden totalt i 

Sverige, 67 258 av dessa asylsökande beviljades uppehållstillstånd (Migrationsverket, 

2017). Personer som lever i Sverige utan att vara asylsökande eller har 

uppehållstillstånd kallas papperslösa, dessa personer har färre rättigheter än asylsökande 

att ta del av välfärdssamhället (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Ca 25 % av alla asylsökande och flyktingar är barn. Det kom totalt 11 000 barn till 

Sverige år 2016, 2000 av dessa barn var ensamkommande. Med ensamkommande 

menas att man kommer till ett land ensam utan sina föräldrar eller andra 

vårdnadshavande. Ett ensamkommande flyktingbarn har mycket mer rättigheter vid 

ankomst till Sverige än en myndig flykting. Barnen blir erbjudna plats i förskola eller 

skola direkt när de anländer till Sverige. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till 

att skyddas mot diskriminering, överlevnad, utveckling, att bli lyssnade på, att 

återförenas med sin familj om familjen har splittrats, ett barn som utsatts för utnyttjande 

eller övergrepp har rätt till rehabilitering, barnets bästa ska i alla beslut komma i första 

rummet (Unicef, 2017). 

 

2.2. Flyktingbarns hälsa 

Enligt barnkonventionen, 2017 har alla barn rätt till en bra hälsa och sjukvård. 

Asylsökande och papperslösa barn har samma rätt till skola, hälso-och sjukvård och 

tandvård som barn bosatta i Sverige (Socialstyrelsen, 2017). Hälsa är enligt 

världshälsoorganisationen (WHO) ett tillstånd som inbegriper fullständigt 

välbefinnande såväl fysiskt, psykiskt som socialt (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

2.2.1. Somatisk ohälsa 

Många flyktingar (beroende på ursprungsland) kommer från länder med ett bristande 

sjukvårdssystem. Detta kan bero på landets nuvarande situation med till exempel 

inbördeskrig, totalitära regimer eller helt enkelt outvecklad välfärd. I de värsta fallen 

kan det vara helt omöjligt att få sjukvård och det finns platser där både sjukhus raserats 

och sjukvårdpersonal själva flyr. De grundläggande hälsokontrollerna inom 

barnhälsovården såsom vi känner till dem inom svensk barnahälsovård (BHV) är därför 

bristande eller uteblir helt (Läkare utan gränser, 2016).  

 



 

3 

 

Många flyktingbarn genomgår den kostnadsfria hälsoundersökning i Sverige som 

erbjuds alla nyanlända barn. Under denna undersökning uppmärksammas barnets behov 

av hälsoinsatser och identifierar eventuella smittsamma sjukdomar. Screening för 

tuberkulos och hepatit B genomförs på barn i skolålder och även för HIV om barnen 

kommer från länder då dessa sjukdomar förekommer. De vanliga somatiska 

sjukdomarna bland flyktingbarn är ändå de sjukdomar/ohälsotillstånd som är vanliga 

även bland svenskfödda såsom; övervikt, astma, eksem och karies (Rikshandboken-bhv, 

2013). Karies har visat sig bero på ett högre intag av socker sedan barnen anlänt till det 

nya landet. Föräldrarnas attityd till tandvården har påvisats vara annorlunda än 

svenskföddas då många flyktingfamiljer drar sig in i det sista med att uppsöka tandvård 

(Riggs, Rajan, Casey, & Kilpatrick, 2016). I fallen med flyktingbarn som kommer från 

mycket svåra förhållanden har man kanske aldrig haft med sjukvården att göra i sina 

hemländer vilket kan resultera i att de behöver mer specialiserad sjukvård och 

habilitering (Rikshandboken-bhv, 2013).  

 

Unicef och (WHO) har anordnat ett globalt vaccinationsprogram som har som ambition 

att alla barn världen över ska vaccineras mot de sex vanligaste dödliga 

infektionssjukdomarna; difteri, polio, stelkramp, mässling, tuberkulos och kikhosta. 

Unicef har möjlighet att förhandla fram vapenvilor för att nå fram till barnen med 

livsnödvändiga vaccin, insatsen kallas "Days of Tranquility". En del barn har dock inte 

fullständigt vaccinationsskydd från sina hemländer då de inte fått sina vaccinationer och 

därför hamnat efter i sina vaccinationsprogram. Barn över fem år från Syrien anses som 

en väl vaccinerad grupp medan barn från Afghanistan och Irak är sämre vaccinerade på 

grund av långvariga konflikter i länderna. Det kanske heller inte finns dokumentation 

över deras vaccinationer vilket försvårar bedömningen av om eventuella vaccinationer 

behöver kompletteras. De barn som inte har fullgott vaccinationsskydd kan därför 

riskera att drabbas av infektionssjukdomar som vaccinationsprogrammet annars täcker 

(Unicef, 2017).  

 

Det är viktigt att vaccinationer görs så fort som möjligt då flyktingarna anländer till 

Sverige eftersom många flyktingar bor på flyktinganläggningar vilket resulterar i ökad 

smittspridning då ett stort antal människor är samlade på en liten yta. Barn under sex år 

är prioriterade gällande vaccinationer. (Folkhälsomyndigheten, 2017).  
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2.2.2. Psykisk och social ohälsa 

Psykisk ohälsa är vanligt bland flyktingbarn. Psykisk ohälsa kan ge symtom såsom; 

sömnstörningar, depressivitet och aptitlöshet. Den psykiska ohälsan kan bero på de 

bakomliggande faktorer som skapas av att vara flykting. Barnen har lämnat sina liv 

bakom sig och står inför helt nya. Osäkerheten kring asylprocessen, traumatiska minnen 

och sorg över det förlorade kan ge uttryck i ett dåligt mående. Familjen anses vara ett 

viktigt stöd för dessa barn i sorgeprocessen men då även föräldrar och syskon kan må 

dåligt i detta är dessa barn ofta beroende av stöd utifrån. Detta gäller framförallt de 

ensamkommande barnen som kanske inte har några föräldrar eller andra anhöriga i det 

nya landet. Det är också i denna grupp med de ensamkommande barnen som man hittar 

den största andelen med depression samt posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

(Measham, Guzder, Rousseau, Pacione, & Blais-McPherson, 2014).   

 

En depression kan yttra sig på flera sätt men generellt handlar det om ett kroniskt sänkt 

stämningsläge. En depression gör alltså att man har närmre till negativa känslor såsom; 

ångest, ilska, rädsla/ångest etcetera än positiva känslor. Depressionen påverkar därmed 

också tankeförmågan med att nya intryck associeras mer negativt än vad de hade gjort 

utan depressionen vilket gör att man blir mer negativ, får nedsatt initiativförmåga och 

blir mer känslig. I ytterst svåra fall av depression kan man få uppenbar kognitiv svikt, 

lång svarslatens och uppleva enorm trötthet i tankarna. Kroppen kan även påverkas 

vilket kan leda till en energiförlust, magont, påverkad aptit, huvudvärk, sömnproblem 

etcetera. Detta innebär därför att skolresultaten kan påverkas. Det är inte heller ovanligt 

att man hamnar i ett mer destruktivt beteende; börjar skolka, ta droger och dricka 

alkohol. Relationerna kan påverkas när man är deprimerad, till exempel att man drar sig 

undan socialt umgänge. En viktig aspekt i detta är även risken för en suicidal handling, 

det är vanligt med livsleda och tankar om döden vid en depression (BUP, 2014). 

 

PTSD innebär ett ångesttillstånd till följd av en traumatisk upplevelse som gett upphov 

till skräckreaktioner via minnen av den traumatiska händelsen man upplevt. PTSD kan 

även ge upphov till somatiska symtom såsom yrsel, öronsusningar och smärttillstånd. 

Personer med PTSD har ofta även en allmänt sämre somatisk hälsa till följd av 

syndromet (Socialstyrelsen, 2017).  

 

 



 

5 

 

De som hade exponerats för direkt traumatiska händelser innan sin ankomst till det nya 

landet såsom misshandel, tortyr av föräldrar, eller iakttagande av övergrepp eller 

dödande hade en ökad förekomst av PTSD. Även upplevelser som flyktingar ådrog sig 

efter flytten till det nya landet kunde ge PTSD, några av dessa orsaker kunde vara; oro 

för kvarlevande i hemlandet, språkproblem, problem i hemmet, isolering, osäker asyl, 

ekonomiska svårigheter, sjukdom inom familjen, samt oro för familjens säkerhet 

(Heptinstall, Sethna, & Taylor, 2015). 

 

2.3. Tradition förtryck och heder 

2.3.1. Hedersrelaterat våld  

På många ställen i världen lever barn och ungdomar i samhällen med andra normer och 

könsroller än de vi har i Sverige. Hedersrelaterat våld är till exempel en del av det 

förtryck och våld en del barn lever under. Det innebär att man med hot om våld eller 

tvångsåtgärder försöker återupprätta en familjs heder. Detta sker genom att man brukar 

aktivt våld mot personen som visat sig vara illojal eller begått brott mot familjens eller 

samhällets normer. Hederskulturen är främst utbredd i muslimska länder (Amnesty, 

2016). Det kan handla om kontroll av flickor i familjen såsom; begränsningar i klädval, 

umgänge, och rörelsefrihet. Kontrollen kan även sträcka sig till utbildning, äktenskap, 

jobb och skilsmässa. Även hbtq-personer kan uppfattas som ett hot mot en familjs heder 

(Regeringskansliet, 2017).  

 

Kvinnliga flyktingar från låginkomstländer har en större risk än övrig befolkning att 

drabbas av psykisk ohälsa (Hollander, Bruce, Burström, & Ekblad, 2011). I familjer 

med den allra mest långtgående kontrollen innebär detta att familjen/släkten beslutar om 

alla större beslut såsom vem man ska gifta sig med, om man ska få arbeta etcetera. Barn 

som växer upp i hem där de blir utsatta för våld och övergrepp har en ökad risk för att 

utveckla beteendeproblem, PTSD, fetma och kriminalitet (Socialstyrelsen, 2017).  

 

En del av hederskulturen är bortgifte. Att arrangera ett äktenskap för sitt barn är 

vanligast i Sydasien, i Afrika söder om Sahara men också i Mellanöstern, Andra delar 

av Asien, Nordafrika, Östeuropa samt Latinamerika. Mer än vart tredje barn som gifts 

bort är yngre än 15 år. Fattigdom är den vanligaste orsaken till att föräldrar gifter bort 

sina barn och flickor anses som en speciellt stor börda och det är därför vanligare att 

flickor blir bortgifta.  
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Många ser även bortgiftet som ett beskydd från våld, sexuella övergrepp och graviditet 

utanför äktenskapet. Förekomsten av barnäktenskap ökar vid krig. Antalet 

barnäktenskap har till exempel ökat kraftigt sedan kriget bröt ut i Syrien. Detta beror på 

att föräldrarna inte längre kan försörja sina barn då de ofta mist sin inkomstkälla och 

döttrarna går inte längre i skolan. Ofta utsätts dock flickorna för våld, sexuella 

övergrepp och isolering även inom äktenskapet. Föräldrar kan även gifta bort sina 

döttrar i utbytet av en summa pengar. Flickorna som blir bortgifta slutar ofta gå i skolan 

och de hindras därför att utbilda sig. Om en flicka vägrar gifta sig eller träffar någon 

annan man som hon vill gifta sig med mot föräldrarnas vilja utsätts en del barn för våld 

på grund av familjens heder. Barnäktenskap är ofta något som följer med familjer 

generation efter generation även till nya samhällen. I Sverige är det olagligt med 

äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskap (Unicef, 2017). 

 

2.3.2. Könsstympning 

Ytterligare en del av hederskulturen är könsstympning. Könsstympning förekommer i 

flera olika länder. Mer än hälften av alla ingrepp sker i Egypten, Indonesien och Peru. 

Könsstympning innebär flera olika typer av ingrepp. Det kan handla om att delar av 

blygdläppar eller klitoris skärs bort. Det kan också handla om att både blygdläppar och 

klitoris avlägsnas och att huden sedan sys ihop och lämnas ett litet hål kvar för urin och 

mensblod. Könsstympning sker oftast på barn mellan 4 och 14 år. Ingreppet görs ofta 

med rakblad, saxar eller krossat glas och utan bedövning. Ingreppet kan leda till 

komplikationer såsom svår traumatisering och ibland även till döden. Kvinnans sexliv 

kan också bli smärtsamt och svårt. Infektioner kan även uppstå i underlivet. Flyktingar 

tar ofta med sig traditionen vidare till de länder de flyr vilket gör att könsstympning 

ökar i Sverige och Europa. Det är dock olagligt med könsstympning i Sverige och kan 

ge långa fängelsestraff (Unicef, 2017). 

 

Många av de som utsätts för hedersrelaterat våld söker inte vård då de är oroliga för om 

det ska komma fram till deras familjer och vad konsekvenserna av detta blir. 

Hedersrelaterat våld kan ge symtom såsom; sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, 

psykosomatiska besvär, uppgivenhet och självmordstankar. Vid hög frånvaro i skolan 

ska man inom elevhälsan alltid misstänka hedersrelaterat våld om det finns befogenhet 

för detta (Socialstyrelsen, 2014).  
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2.4. Hälso-och sjukvårdens arbete med flyktingar 

Det har bland annat framkommit att utmaningarna som vårdpersonal ställs inför i 

arbetet med flyktingar är att de har svårt att möta flyktingars behov av information, en 

tolkbrist, ökat administrativt arbete, otillräcklig kompetens gällande kulturer, större 

arbete med ensamkommande flyktingar, bristande samverkan i vården, otillräcklig 

kompetens för att bemöta psykisk ohälsa, samt  personalbrist. (Socialstyrelsen, 2016). 

 

2.4.1. Skolsköterskans arbete 

Skolhälsovården är den verksamhet som bedriver hälsovård för barn och ungdomar i 

skolåldern. Målet med skolhälsovården är en god hälsa och vård på samma villkor till 

alla barn. Skolhälsovården inbegriper de uppgifter skolläkaren samt skolsköterskan 

bedriver för att främja elevernas hälsa. Skolläkaren är ofta specialist i allmänmedicin 

eller barnläkare, skolsköterskan är distriktssköterska, sjuksköterska med 

specialistutbildning inom barn eller specialiserad inom skolhälsovård. Enligt skollagen 

har alla elever från förskoleklass till gymnasieklass rätt till en elevhälsa. Elevhälsan 

innefattar medicinska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska 

vara förebyggande, stödja elevernas utveckling, samt vara hälsofrämjande. Målet med 

hälso- och sjukvård är en god vård på samma villkor till hela befolkningen. Vården ska 

ges med respekt för alla människors lika värde. Vid misstanke om att ett barn under 18 

år far illa är hälso-sjukvården skyldiga att göra en anmälan till Socialtjänsten 

(Socialtjänsten, 2014). 

 

Skolsköterskans arbetsuppgifter innefattar bland annat samtal med elever och utbildning 

inom; fysisk aktivitet, kost, sömn, missbruk, sex och relationer. Eleverna erbjuds 

hälsobesök tre gånger under deras tid i grundskolan och en gång i gymnasiet. 

Hälsobesöken innefattar; hälsosamtal, kontroll av längd vikt och rygg, syn, samt 

eventuella uppföljningsbesök vid behov. Vaccinationer ges även enligt det nationella 

vaccinationsprogrammet som omfattar vaccination mot; difteri, stelkramp, polio, röda 

hund, mässling, påssjuka, samt humant papillomvirus (HPV) för flickor. Alla erbjuds 

vaccination men det är frivilligt att vaccinera sig. Samtycke från föräldrar eller 

vårdnadshavande krävs vid vaccination (Socialstyrelsen, 2016).  Sedan den 1 juni 2016 

har distriktssköterskor, barnsjuksköterskor och de sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom skolhälsovård haft möjlighet att ordinera kompletterande 

vaccin till nyanlända (Folkhälsomyndigheten, 2016).  
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2.4.1.1. Arbetet med flyktingbarn 

Skolsköterskan fyller en viktig funktion i flyktingbarnens liv. Det kan dels handla om 

att hjälpa barnen att komma in i det nya samhället genom att föreslå och ge information 

om aktiviteter men också för att förebygga och behandla hälsorelaterade problem 

(Rousseau, & Guzder, 2008).  Då det kan vara ett stigma inom en del kulturer med 

psykisk ohälsa fyller skolsköterskan en viktig funktion för dessa barn för att 

uppmärksamma problemen och underlätta för vidare kontakt med skolpsykolog eller 

annan profession inom området. Flyktingbarnen bidrar med en ökad kulturell variation 

och många andra styrkor till de övriga eleverna och personalen på skolan men det 

tillkommer också utmaningar. Skolsköterskan bidrar med en välkomnande miljö för att 

alla på skolan ska känna sig välkomna och arbeta hälsofrämjande och för en pedagogisk 

framgång för alla elever (Mendonca et al., 2009). 

 

2.4.2. Kommunikation med flyktingbarn 

Enligt förvaltningslagen har invandrare, flyktingar och asylsökande rätt till tolk vid ett 

möte med samhällets institutioner. Det kan vara aktuellt med tolk om vårdpersonalen 

vill säkerställa att man får och kan ge rätt information till patienten. Det bästa är om 

tolken kan vara närvarande men telefontolk är annars ett bra alternativ, högtalare måste 

då finnas på plats hos vårdgivaren (Rikshandboken-bhv, 2017).  

 

I mötet mellan vårdpersonal och barn finns det en maktfördelning. Barn är mer utsatta 

då de kan vara i underläge vårdgivaren åldersmässigt, språkligt, som asylsökande och 

patient. Vuxna för ofta deras talan och barn förstår ofta inte sina rättigheter i det svenska 

samhället. Framförallt ensamkommande barn som kanske har svårt att förlita sig på 

vuxna kan ha svårt att lita på att tolken har tystnadsplikt och därför känna sig obekväm i 

tolksituationen. Det är då viktigt att tolken tar sig tid att förklara vad tystnadsplikten 

innebär. Det är viktigt att vårdpersonal tar hänsyn till barnet och därför lägger samtalet 

på barnets nivå för att barnet ska förstå och bli delaktig i samtalet. Det tar en längre tid 

att prata genom tolk. Tidspress och stress kan göra att barnets problem inte får 

tillräckligt med uppmärksamhet. Det krävs struktur av vårdpersonalen för att underlätta 

tolksituationen samt att prata i lagom långa pass så att tolken får möjlighet att kunna 

tolka det som sägs (Söderbäck, 2014). 
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2.5. Teoretisk referensram 

Skolsköterskans erfarenheter av arbetet med flyktingbarn belyses i studien. Begreppet 

transkulturell vård är studiens teoretiska referensram då flyktingbarnen bidrar med en 

mångkulturell bakgrund. Leininger myntade olika definitioner av olika termer för att 

öka förståelsen för hennes teori om transkulturell omvårdnad. Leininger beskriver 

kulturell mångfald som skillnader i betydelser, värden eller acceptabla vårdformer inom 

eller mellan olika grupper av människor. (Leininger & MCFarland, 2006).  Ett allt mer 

mångkulturellt samhälle bidrar därför till ett ökat behov av en vård anpassad efter 

kulturella variationer.  

 

2.5.1. Transkulturell omvårdnad 

Madeleine Leininger myntade på 1960-talet termen kulturellt likvärdig vård vilket är det 

transkulturellamålet med omvårdnaden . Hon noterade då vikten av att vara insatt i 

vårdtagarens kulturella bakgrund för att försöka förstå vårdtagarens beteende vilket i sin 

tur leder till en bättre omvårdnad. Kultur avser lärda, delade och överförda värderingar, 

övertygelser och normer  för en viss individ eller grupp som styr deras tänkande, beslut, 

handlingar och sätt att leva. Det finns enligt Leininger individuella kulturellt betingade 

förutsättningar som skapar människors uppfattningar om hälsa och sjukdom samt till 

vård och behandlingar. Uppfattningar relaterade till hälsa och sjukdom grundas dels 

tidigt i livet men formas också under livets gång. Genom att som vårdgivare försöka 

göra sig medveten om vårdtagarens kulturella uppfattningar om hälsa och sjukdom samt 

vård och behandlingar kan man också bättre fokusera på varje individs unika behov 

(Leininger & MCFarland, 2006). Genom att vara uppmärksam på vad vårdtagaren vill 

uttrycka kan vårdgivaren försöka få en bild av vårdtagarens sätt att uppleva och förstå 

sin sjukdom och vad hälsa och sjukdom innebär för den enskilda individen (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

Vård är att hjälpa andra med  verkliga eller förväntade behov för att försöka förbättra ett 

tillstånd av oro (Leininger & MCFarland, 2006).  Genom att skolsköterskan gör sig 

medveten om innebörden av den transkulturella vården ökar förutsättningarna för att ge 

en bättre vård.  Att som skolsköterska ha en öppenhet för vårdtagaren som den 

transkulturella vården innebär ökar förutsättningarna för att kunna ge vård på samma 

villkor till hela befolkningen  (SFS, 1982:763).  
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3. Problemformulering 

Alla skolbarn har rätt till en elevhälsa. Vård ska ges på lika villkor och den som behöver 

den mest ska också prioriteras först (SFS, 1982:763). Detta är ledande etiska riktlinjer 

inom svensk vård idag och dessa gäller oavsett vilka vårdformer det handlar om. I 

bakgrunden lyfts en rad omständigheter som oftare förekommer hos flyktingbarn än 

barn som inte behövt fly. En ökad mångkulturell variation bidrar till ett ökat arbete med 

den transkulturella vården i mötet med flyktingbarnen . Flyktingbarnen  kan behöva 

både en mer omfattande och en annorlunda utförd skolhälsovård gentemot hur 

skolsköterskans hälsofrämjande arbete brukar se ut.  

 

 Finns det en medvetenhet om transkulturell vård i skolhälsovården? Om 

medvetenheten finns, prioriteras i sådana fall resurser därefter? Hur ser 

skolsköterskans erfarenheter ut kring detta? Får barnen det som de har rätt 

till?  

 

Om så inte är fallet visar bakgrunden att det finns en rad hälsobehov som inte uppfylls 

vilket i sig leder till en sämre hälsa både i barnaår men även längre fram i livet för de 

barn med flyktingbakgrund som drabbas. Genom att ta reda på skolsköterskans 

erfarenheter av arbetet med flyktingbarn bidrar detta till information som ger en ökad 

förståelse för skolsköterskans arbete med den transkulturella omvårdnaden. En 

förståelse som ger mer kunskap i ämnet och den nuvarande situationen. En ökad 

kunskap kring skolsköterskans arbete med flyktingbarnen är till användning för det 

hälsofrämjande arbete som syftar till att ge skolbarn en god och jämlik hälsovård.  

 

4. Syfte 

Att belysa skolsköterskans erfarenheter av arbetet med flyktingbarn inom 

skolhälsovården.  

 

5. Metod 

5.1. Design 

En kvalitativ metod med induktiv ansats har använts i studien. Intervjufrågorna var 

semistrukturerade. Svaren i studien har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys. 

 



 

11 

 

5.2. Urval 

I studien gjordes ett icke slumpmässigt urval. Ett bekvämlighetsurval av informanter 

valdes till studien. Ett inklusionskriterie inför studien var att skolsköterskan skulle vara 

distriktssköterska eller specialiserad barn eller skolsköterska och ha erfarenhet av 

arbetet med flyktingbarn som var under arton år gamla.  

 

5.3. Genomförande 

Ett mail med tillåtelse för att få genomföra intervjuerna samt med information om 

studiens syfte skickades till aktuell verksamhetschef för skolsköterskor inom Kalmar 

samt Nybro kommun. Jag fick därefter ett godkännande för att få genomföra 

intervjuerna. En förfrågan om deltagande samt syftet med studien skickades till samtliga 

skolsköterskor inom Kalmar och Nybro kommun via mail. Skolsköterskorna som inte 

svarat på mitt mail ringdes upp för att inte missa några informanter till studien. Ett 

informationsbrev med tillvägagångssätt skickades till de skolsköterskor som valt att 

delta i studien se (Bilaga B) samt intervjuguiden se (Bilaga A). Totalt valde sex 

skolsköterskor att delta i studien från två skolor i sydöstra Sverige. Skolsköterskorna i 

studien var mellan 34 till 48 år gamla och hade mellan 8 mån till 11 års 

arbetslivserfarenhet som skolsköterskor. Intervjuerna genomfördes i avskildhet på 

skolsköterskornas kontor. Intervjuguiden med frågor användes i intervjun, se (Bilaga 

A). Utöver intervjuguiden ställdes följdfrågor till informanterna. Intervjun spelades in 

på bandspelare. Intervjuerna tog mellan 30 till 60 minuter. Innan intervjuerna skrev 

deltagarna på ett samtycke till att delta i studien. 

 

5.4. Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet, ord för ord. Jag läste igenom materialet ett 

antal gånger för att få en känsla för helheten. Texten analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys. Meningsbärande enheter som överensstämde med syftet urskiljdes med 

färgpenna. En kondensering av meningsbärande enheter gjordes för att sammanfatta  det 

väsentliga av de meningsbärande enheterna vilket ger ett överskådligt material. De 

kondenserade meningsenheterna kodades sedan utan att frångå det manifesta innehållet. 

I kodningen abstraherades de kondenserade meningsenheterna ytterligare. Liknande 

koder grupperades och samlades under en gemensam kategori (Graneheim & Lundman, 

2004).  
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5.4.1. Tabell 1 (Exempel på dataanalys i studien) 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

..//Det var otydliga besvär 

som var svåra att bedöma, 

man tänkte: vad står det här 

för egentligen?//.. 

Otydliga besvär 

som var svåra att 

bedöma 

Svårbedömda 

behov 

 

Varierande 

uttryckformer för 

ohälsa 

Andra behov av information 

och omvårdnad 

..//Framförallt de 

ensamkommande barnen 

har svårt med tillit, de 

kanske tror att tolkarma ska 

berätta vidare till andra 

myndigheter//..  

De 

ensamkommande 

barnen har 

problem med tillit 

till tolkarna  

Problem med tillit 

till tolkar 

Brister i 

tolksituationen 

Kommunikationsrelaterade 

utmaningar 

..//Det är mycket arbete med 

journaler, granskningar inför 

vaccinationer som tar tid”//.. 

Journalgransknin

gar inför 

vaccinationer tar 

tid 

Tidskrävande 

journalgranskning 

 

Tidskrävande 

administrativt 

arbete 

 

Ökad arbetsbelastning 

 

 

6. Resultat 

I analysprocessen framträdde tre olika huvudsakliga kategorier; Ökad arbetsbelastning, 

Andra behov av information och omvårdnad, Kommunikationsrelaterde utmaningar. I 

kategorin Ökad arbetsbelastning fann jag sedan underkategorin; Tidskrävande 

administrativt arbete. I kategorin Andra behov av information och omvårdnad fann jag 

de tre underkategorierna; Stora vårdbehov, Olikheter i attityder och värderingar och 

Varierade uttrycksformer för ohälsa. I kategorin Kommunikationsrelaterade 

utmaningar fann jag underkategorin; Brister i tolksituationen.  

 

6.1. Tabell 2 (Kategorier och underkategorier) 

 

Kategorier Underkategorier 

Ökad arbetsbelastning  Tidskrävande administrativt arbete 

 

Andra behov av information och omvårdnad  Stora vårdbehov 

 Olikheter i attityder och värderingar 

 Varierade uttryckformer för ohälsa 

Kommunikationsrelaterade utmaningar 

 

 Brister i tolksituationen 
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6.2.  Ökad arbetsbelastning 

6.2.1. Tidskrävande administrativt arbete 

Informanterna hade erfarenheter av ett mer tidskrävande arbete med flyktingbarn 

jämfört med genomsnittseleven. Journaler behövde granskas för att kontrollera huruvida 

eventuella vaccinationer hade getts eller inte och likaså behövde man rekvirera 

asylhälsovårdens journalanteckningar från tidigare hälsobesök. Även provsvar behövde 

bedömas så att inte vaccin ges till någon med kontraindikationer för detta som 

exempelvis en pågående immunhämmande infektion.  

 

Vaccinationsplanering, ordination från skolläkare inför vaccinationerna och föräldrarnas 

påskrift inför vaccinationer var ytterligare exempel på administrativa arbetsuppgifter 

som i regel var mer tidskrävande hos flyktingbarnen. Det fanns en variation i samarbetet 

mellan skolsköterska och skolläkare mellan olika kommuner gällande kompletterande 

vaccinationer vilket påverkade upplevelsen av det administrativa arbetet. Informanterna 

uppgav att de saknade kompetens inför att ordinera kompletterande vaccinationer till 

flyktingbarnen vilket gjorde att arbetet kändes svårt. 

 

Informanterna ansåg att det kan vara en utmaning i arbetet när nyanlända elever 

kommer från andra skolor inom Sverige och inte själva kan svara på vilken skola de 

tidigare studerat på. De menade då att det då blir betydligt svårare att veta vart man ska 

efterfråga deras journaler vilket ledde till ett ökat arbete.  

 

Det är många som inte har uppehållstillstånd och sådär och så flyttas dem mellan olika 

kommuner hela tiden... det är ju ganska jobbigt för dem såklart men det blir mycket arbete 

angående informationen runt dem också... det kan vara journaler som ligger kvar här som 

ingen har efterfrågat... vi vet inte riktigt vart barnen är... de kanske inte ens bor kvar i 

Sverige (Skolsköterska 6).  

 

6.3. Andra behov av information och omvårdnad 

6.3.1. Stora vårdbehov 

Informanterna hade erfarenheten av att många flyktingbarn har stora behov och att de 

därmed kommer till henne i större utsträckning. De upplevde att det ibland var svårt att 

identifiera dessa behov och att det ibland kunde kännas som att "drunkna i arbete" då de 

upplevde krav och förväntningar de inte kunde leva upp till.  
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Informanterna menade att de ibland undvek att ställa en del frågor gällande 

flyktingbarnens bakgrund i frågeformuläret som ställs i samband med det första 

hälsobesöket för nyanlända. De undvek frågorna då de upplevde att det inte fanns 

resurser på deras skolor för att bemöta de känslouttryck som eventuellt kunde komma i 

samband med detta. En resursbrist informanterna identifierade och efterfrågade i 

samband med detta var en skolkurator som då kunde bidra med ett psykologiskt stöd för 

dessa individer. 

 

De uppgav även att den begränsade tiden med varje elev blev ett hinder för att kunna 

hantera de känslouttryck som kunde följa efter ett hälsosamtal. Informanterna uppgav 

att de skulle vilja ha mer kunskap och utbildning inom psykisk ohälsa och inom 

bemötandet av personer med psykisk ohälsa i arbetet med flyktingbarnen. De menade 

på att det vore en fördel att ha mer fördjupad kunskap om samtal för att kunna bemöta 

flyktingbarnens behov innan man remitterar vidare till andra professioner.  

 

Informanterna uppgav att det borde finnas fler frågor kring framtidsvisioner, intressen 

och mer konstruktivt inriktade hälsofrågor på frågeformulärsblanketten som besvaras av 

de nyanlända under det första hälsosamtalet för att underlätta arbetet kring samtalen 

kring psykisk ohälsa med flyktingbarnen. 

 

Jag minns något med båtfärden över medelhavet när någon hade sett då ett par stycken dog 

på den båten... alltså drunknade och det är klart... river jag i det då kommer den bilden 

naturligtvis upp igen och den kommer ju spelas som en film för den här eleven ändå 

(Skolsköterska 3). 

 

I intervjuerna framkom att informanterna kände ett ökat ansvar att hjälpa vidare 

ensamkommande barn som behövde hjälp kring olika områden då de inte hade några 

föräldrar som kunde hjälpa dem med detta här i Sverige. Informanterna beskrev att de 

upplevde att de ensamkommande barnen är mycket ensamma och utlämnade. De 

upplevde att de ensamkommande barnen behöver bli mer bekräftade, bli sedda samt har 

större behov av att prata och bli lyssnade på än de övriga barnen på skolan. 

Informanterna berättade att en del barn kanske behöver en kram och att detta kan vara 

väldigt betydelsefull för dem då de kanske inte får detta någon annanstans.  
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"En del av de ensamkommande flyktingbarnen verkligen kramade mig. Alltså riktig sådan kram som man 

ger till sin mamma mer. Man hade nästan en sådan roll, en trygghetsperson liksom" (Skolsköterska 3). 

 

6.3.2. Olikheter i attityder och värderingar 

Det framkom att flera informanter hade träffat en del barn som trodde att det var 

negativt för deras hälsa med fysisk anstängning. Informanterna berättar vidare att de då 

fått förklara och ge dem korrekt kunskap inom området.  

 

Det framkom i studien att informanterna upplevde att det fanns kulturella skillnader i 

uppfattningen om psykisk ohälsa.  En del flyktingbarn hade en uppfattning om psykisk 

ohälsa som ett stigma och hade svårt att prata om sina problem vilket gjorde att det blev 

svårt att hjälpa dem vidare. Flera informanter upplevde även att det fanns barn som 

upplevde det som skamset och otacksamt mot det svenska samhället att erkänna sina 

psykiska problem då det hjälpt barnen så mycket redan.  

 

Informanterna uppgav att en del flyktingbarn inte ville ta till sig deras egenvårdsråd 

angående sömn utan att de mer hade en större tilltro till sömnmediciner för sina besvär.  

 

Det framkom i intervjuerna att informanterna hade erfarenhet av att en del flyktingbarn 

kunde ha svårt att komma ut och engagera sig i sociala aktiviteter i samhället som 

exempelvis idrott. Speciellt gällde detta dem som kom tillsammans med sina föräldrar 

till det Sverige och inte bodde på ett familjehem. Informanterna hade en positiv 

erfarenhet av att erbjuda aktiviteter till flyktingbarn med psykisk ohälsa för att de ska 

komma ut i det svenska samhället och aktivera sig. Informanterna uppgav att det fanns 

en stor variation gällande hur pass aktiv fritid barnen hade. De upplevde att pojkar har 

en fördel framför flickor då flickorna hade mer av en tradition med sig från sina 

hemländer att vara mer behjälpliga i hemmet. Det var vanligt förekommande att det 

fanns sociala regler och koder som antydde att flickorna skulle aktiveras i sammanhang 

som kunde anses vara passande för flickor. Det betydde ofta att umgås i ordnade former 

med enbart andra flickor. Till detta tillkom ytterligare en försvårande omständighet 

nämligen vart barnens familjer placeras efter eller i väntan på beslut om 

uppehållstillstånd. Många sådana anvisade boenden ligger ofta i glesbygd med långa 

avstånd till aktiviteter som attraherade flickorna som till exempel dansträning, något 

som kunde bli problematiskt för ekonomiskt svaga familjer.  
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Informanterna upplevde att pojkarnas fritid inte behövde vara lika uppstyrd, det var okej 

för dem med kravlösa och lättsamma aktiviteter som att exempelvis spela fotboll på 

gården. Informanterna uppgav då att det är viktigt att uppmuntra barn som har en rädsla 

för vissa aktiviteter att komma igång och detta gällde inte minst flickorna att faktiskt ta 

sig för det som de vill göra även om det kanske inte går hand i hand med deras kulturers 

påbud. Detta bidrog till en stor tacksamhet och känsla av självförtroende hos de flickor 

hon uppmuntrat att prova på aktiviteter där det tidigare funnits ett motstånd.  

 

Informanterna upplevde det som att flyktingbarnen generellt sätt tyckte det var lite 

tabubelagt att samtala kring ämnet sex och samlevnad och eftersom ämnet är så pass 

tabubelagt menade de också på att det finns stora kunskapsluckor inom ämnet bland 

flyktingbarnen. Det fanns ingen normal dialog mellan barnen om detta där man kunde 

utbyta information. Informanterna berättade att det ändå var viktigt att lyfta fram ämnen 

som att respektera ett nej i sexuella sammanhang.  

 

Även om en del flickor inte ville prata om sex eftersom det kanske var otillåtet med sex 

innan äktenskapet inom deras religion brukade de förklara att kunskap kring ämnet 

aldrig är fel eller skadar. Annars handlade det mycket om att ge information kring 

preventivmedel eller att lugna oroade flickor som haft samlag och nu trodde att det 

skulle gå att upptäcka anatomiskt.  

 

Det framkom i intervjuerna att informanterna upplevde att det generellt sätt fanns mer 

framträdande könsroller bland flyktingbarnen. Det framkom i studien att informanterna 

upplevde att om en flicka inte gör vad som förväntas av henne enligt hennes kultur blir 

det lätt ryktesspridning och kommentarer kring detta. De berättade vidare att de i sin 

profession som skolsköterskor arbetade mycket kring hedersrelaterade frågor. Det 

kunde handla om flickor som blivit mycket isolerade i sina hem och inte fått gå ut och 

hitta på de aktiviteter och träffa de vänner de själva vill. Det kunde även handla om att 

flickorna inte fick bli tillsammans med vem de själva ville, skulle giftas bort och kunde 

bli utsatta för våld i sina hem. Det framkom att det därför var mycket kontakt med 

socialen och andra myndigheter i dessa fallen. Informanterna uppgav att de brukade 

prata om jämlikhet och mänskliga rättigheter i hälsosamtalen och i klasserna.  
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"Det är ju som att saltvattenfiskar är vana att simma i saltvatten och sötvattenfiskar är vana att simma i 

sötvatten... det är ju som att byta akvarium för dem. De känner ju inte igen sig... det är ju fel vatten de 

simmar i så det är ju jättetufft att komma hit (Skolsköterska 2). 

 

Även en otydlighet i flyktingbarnens generella uppfattning om hur skolhälsovården 

fungerade gällande kösystem och tidsbokning framkom i studien. Då en del barn hade 

uppfattningen om att mindre akuta besök skulle prioriteras före andra mer akuta vilket 

kunde leda till en oordning i skolsköterskans arbete.  

 

6.3.3. Varierade uttryckformer för ohälsa 

Informanterna upplevde generellt att flyktingbarnens smärtproblematik ibland kunde 

vara svårtolkad då smärtans ursprung efter en dialog ofta kunde härledas till psykisk 

ohälsa. Även hur man relaterar och kommunicerar till andra om sina kroppsliga besvär 

kunde skilja från genomsnittseleven. Informanterna uppgav att det då gällde att vara 

uppmärksam och lyssna in barnen för att sedan kunna tolka vad som sagts.  

 

Oftast är det ju sådär... enkla problem... man har lite ont här och man har lite ont i magen 

och man har lite ont i huvudet som kanske står för andra saker än just det dem säger. Ja... 

man kanske får låta dem komma några gånger och berätta om mag-och huvudvärk. Men 

sen får man ju liksom ta ett djupare besök än bara det här när dem kommer lite snabbt. 

 Då kanske man får boka dem på en längre tid och prata igenom vad det är som det står för 

(Skolsköterska 5). 

 

I intervjuerna framkom att informanterna hade en del flyktingbarn som kommit in till 

dem upprepade gånger på grund av svimningar. Det framkom att svimningarna hade ett 

annat ursprung efter ett tag då barnet mådde dåligt psykiskt. Det framkom även i 

intervjuerna att en del flyktingbarn fått ont i hjärttrakten, haft huvudvärk eller magont 

och varit oroliga över detta, vilket senare visat sig stå för något annat. Det framkom att 

informanterna hade erfarenheter av flyktingbarn med mycket aggressioner inom sig 

vilket hade lett till konflikter. De upplevde att det var vanligast med konflikter mellan 

olika etniska grupperingar på skolan då det rådde hierarkier mellan dem. Hierarkierna 

kunde handla om vilket land eller region inom landet de kom ifrån och hur mycket 

pengar de hade. Det framkom i studien att informanterna tyckte det är bra att i sin 

profession se signaler som kan handla om ett avvikande beteende bland eleverna.  
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Det framkom i intervjuerna att informanterna tolkade det som att ett rastlöst beteende 

kunde vara ett uttryck för något annat i bakgrunden såsom PTSD eller depression och 

behöver inte alltid vara någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vilket man kanske 

lätt annars misstänker då symtomen ibland är desamma för alla dessa tillstånd.  

 

"Det är mycket remisser till barn och ungdomspsykiatrin... Många ser man ju är väldigt lugna och 

inåtvända med sin ångest men plötsligt vänder det och man blir mer utåtagerande istället" (Skolsköterska 

5).  

 

I intervjuerna framkom att informanterna upplevdeav att en del flyktingbarn inte mådde 

bra psykiskt. Det kunde handla om flyktingbarn som hade en stark oro för sin 

kvarvarande familj i sina hemländer vilket kunde yttra sig i sömnsvårigheter, ökad 

sårbarhet och ibland även ökad eller fullständig frånvaro från skolan.  

 

Informanterna uppgav dock att det fanns svårigheter bland många omskurna flickor att 

prata om könsstympning då det är ett tabubelagt område som de därför inte vill erkänna, 

eftersom de vet att det är förbjudet i Sverige och att deras problem därför inte uppdagas.   

 

Informanterna uppgav att de ibland fått information från lärare angående elever med 

koncentrationssvårigheter som sedan visat sig ha smärta eller oro relaterat till 

komplikationer gällande deras könsstympade underliv. Informanterna uppgav att de 

tycker det borde finnas mer information och utbildningar kring hedersrelaterad kunskap 

då det inte är något vi har i samma utsträckning i den svenska kulturen. Informanterna 

önskade till exempel bättre kunskap om i vilka länder omskärelse sker och vilken typ av 

omskärelse som används i specifika länder eftersom det skulle vara en fördel inför 

mötet med dessa flickor. 

 

6.4. Kommunikationsrelaterade utmaningar 

6.4.1. Brister i tolksituationen 

Informanterna uppgav att det ibland kunde vara svårt att få tag på tolkar som har rätt 

utbildning och att få rätt dialekt på tolken. De uppgav att de ibland fått avboka besök då 

fel dialekt angetts på tolken vilket lett till att tolken och vårdtagaren inte förstått 

varandra. Informanterna uppgav att besöken ofta tar längre tid med tolk.  
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De uppgav att en del flyktingbarn kan ha svårt att lita på tolken och att det därför kan 

vara ett hinder till att komma på djupet i hälsosamtalen och prata om känsliga frågor 

med dessa barn just därför.  

 

7. Diskussion 

7.1. Metoddiskussion 

7.1.1. Design 

Den kvalitativa metoden beskriver meningar och innebörder och inte statistiska 

samband (Alvéhus, 2013). Den kvalitativa metoden ansågs lämplig eftersom syftet var 

att fånga upp skolsköterskans subjektiva erfarenheter och inte se några statistiska 

samband.  

 

7.1.2. Urval 

I studien gjordes ett icke slumpmässigt urval då informanter inhämtades via ett 

Bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att man väljer de informanter till 

studien som är tillgängliga (Alvéhus, 2013). Denna typ av urval valdes till studien då 

intresset bland de tillfrågande var lågt. En nackdel med bekvämlighetsurval är att de 

som väljer att delta i studien kanske inte är representativa för hela den population som 

ska undersökas vilket kan påverka såväl trovärdigheten som överförbarheten i studien 

(Olsson & Sörensen, 2007). Urvalet hade kunnat vara mer representativt för det som 

studien avsåg att undersöka. Enligt (Alvéhus, 2013) är det bra att få tag i personer som 

kan förhålla sig till ämnet man vill studera inför intervjustudier. Då studiens syfte var att 

undersöka skolsköterskors erfarenheter hade urvalet kunnat väljas med en större omsorg 

genom att exkludera de med en mindre arbetslivserfarenhet av arbetet med flyktingbarn. 

För att uppnå detta hade man kunnat söka sig till andra kommuner för att på så vis välja 

dem med mest erfarenheter till studien. Ett inslag av bekvämlighet finns troligen i de 

flesta urvalsprocesser eftersom begränsade resurser bidrar till att forskaren ofta väljer 

det mest fördelaktiga alternativet (Denscombe, 2016). En större variation gällande ålder 

och kön bland informanterna hade stärkt studiens giltighet och överförbarhet, detta hade 

kunnat uppnås om urvalet i förhand var anpassat efter dessa kriterier i ett så kallat 

strategiskt urval (Alvéhus, 2013). 
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Inklusionskriterierna valdes ut för att informanterna skulle kunna bidra med tillräcklig 

information för att kunna besvara syftet med studien på ett representativt och varierat 

sätt vilket ökar studiens giltighet som handlar om att man i studien undersöker det som 

är relevant i sammanhanget (Kvale & Brinkmann, 2014). Inga skolsköterskor behövde 

exkluderas då samtliga skolsköterskor som valde att delta i studien uppfyllde 

inklusionskriterierna. 

 

Könsfördelningen på informanterna var homogen och åldersspridningen var begränsad 

vilket är faktorer som kan påverka giltigheten i studien då en större variation i urvalet 

bidrar till ett bredare perspektiv vilket hade stärkt studien ytterligare (Granskär, & 

Höglund-Nielsen, 2015). Enligt Elo och Kyngäs (2008) har storleken på urvalet inom 

kvalitativa studier mindre betydelse då enskilda upplevelser ändå kan innefatta mycket 

information.  

 

Då skolsköterskorna skulle få möjlighet att läsa på information om studien inför 

ställningstagande om deltagande i lugn och ro gavs en första informationen via mail.  

Det finns risk för bias som innebär att resultatet i studien kan påverkas då informanterna 

upplever sig pressade att delta i en studie (Polit & Beck, 2001). Med bias menas ett 

systematiskt fel i insamlandet och tolkning av data (Socialstyrelsen, 2017). Då 

gensvaret var lågt kontaktades resterande skolsköterskor som inte besvarat mitt mail via 

telefon. Ytterligare skolsköterskor som hade ett intresse av att delta i studien men inte 

haft möjlighet att svara på mail kunde därför delta i studien. Då skolsköterskorna åter 

kontaktades kan de kanske ha upplevt en ökad press att delta i studien. Jag var därför 

noga med att poängtera frivilligheten att delta i studien i enlighet med (SFS 2003:460) 

om att deltagande i studien är frivilligt. Då intresset fortfarande inte var tillräckligt stort 

för att täcka antalet informanter till studien genomfördes samma procedur med mail och 

telefonsamtal till samtliga skolsköterskor i Nybro kommun.  

 

7.1.3. Genomförande   

I brevet med information kring intervjuerna se (Bilaga B) framkom det att deltagarna 

hade möjlighet att avbryta studien när de helst ville under studiens gång, att uppgifterna 

som framkom under intervjuerna hanterades säkert och under full sekretess samt att 

intervjuerna skulle avidentifieras vilket innebär att deltagarna skulle vara anonyma i 

studien.  
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Även syftet med studien, tillvägagångssätt, hur intervjuerna skulle genomföras om 

uppgifter kring skriftligt samtycke framkom även där i enlighet med lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460).  

 

Intervjuerna var personliga vilket innebär ett möte mellan informant och forskare. 

Fördelar med den personliga intervjun är att den är relativt lätt att kontrollera då endast 

en persons åsikter och idéer ska utforskas. Ytterligare fördelar med att bara intervjua en 

person är att det är lätt att känna igen rösten vilket underlättar för efterarbetet av 

intervjuerna. Nackdelar med att bara intervjua en person i taget är att det begränsar 

variationen av synpunkter vilket kan öka representativiteten i data. Intervjuerna 

genomfördes på skolsköterskornas kontor i avskildhet och skolsköterskorna signalerade 

att de var upptagna via en skylt på dörren. Detta gjordes för att värna om informanternas 

sekretess samt för att undvika stress kan ha en negativ inverkan på intervjusituationen 

(Denscombe, 2016). Informanterna skrev även på ett samtycke, se (Bilaga B) i samband 

med intervjuerna i enlighet med (SFS 2003:460). 

 

7.1.4. Datainsamling  

Intervjufrågorna var öppet formulerade vilket bjöd in till informantens tolkning av 

frågorna (Granskär & Höglund-Nielsen, 2015). De öppna frågorna passade den 

kvalitativa metoden, induktiva ansatsen och studiens syfte.Syftet med studien var att 

belysa skolsköterskans upplevelser vilket innebär att fokus skulle ligga på 

skolsköterskans subjektiva uppfattning kring detta ämne utan att författaren till studien 

skulle påverka resultatet med någon förförståelse kring ämnet. Frågorna till intervjuerna 

var semistrukturerade då utgångspunkten för intervjufrågorna utgjordes från en 

intervjuguide, se (Bilaga A). Även andra frågor ställdes såsom följdfrågor och liknande 

då svaren skiljde sig åt vilket gjorde att även frågorna i intervjun anpassades efter detta.  

Intervjuerna spelades in på bandspelare för att få så uttömmande svar som möjligt och 

för att kunna fokusera på informanterna utan att behöva anteckna samtidigt under 

intervjun. Genom att inte behöva anteckna samtidigt ökade förutsättningarna för ett 

aktivt lyssnande.  En förutsättning för att kunna ställa följdfrågor är ett aktivt lyssnande. 

Det innebär att man fokuserar på informanten under intervjun och inte låter sig styras av 

intervjuguiden endast.  
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Nackdelen med ljudinspelningar är att den icke-verbala kommunikationen ej fångas på 

röstinspelningar vilket till exempel videoinspelningar gör vilket hade gett ökade 

tolkningsmöjligheter (Kvale & Brinkmann, 2014). Nackdelen med videoinspelningar är 

att det kan upplevas som ett störningsmoment av informenterna. Fördelen med 

ljudinspelningar är att det bidrar till en varaktig dokumentation som också kan 

kontrolleras av andra forskare och ger data som är tillräckligt bra för forskningens syfte. 

(Denscombe, 2016).  

 

Jag var ensam med informanterna under intervjuerna vilket är en fördel i 

intervjusituationen då informanterna annars kan känna sig i numerärt underläge om det 

är fler intervjupersoner än informanter vilket kan påverka utfallet i informationen som 

framkommer under intervjuerna (Denscombe, 2016). Intervjuerna tog mellan 30 till 60 

minuter beroende på hur pass mycket intervjupersonerna hade att tillföra. Jag skickade 

en sammanfattning med omformuleringar till informanterna för vidimering av det 

sammanfattade innehållet vilket gett dem en möjlighet att kommentera eventuella 

tolkningsfel. Det är ett fördelaktigt tillvägagångssätt att inhämta feedback från 

informanterna för att kontrollera giltigheten i studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag 

fick mail tillbaka av informanterna då samtliga tyckte det jag skrivit överrensstämde 

med ursprungsmaterialet.  

 

7.1.5. Dataanalys 

En både latent och manifest innehållsanalys utfördes vilket innebär att det manifesta 

innehållet funnits med i dataanalysen samtidigt som att tolkningar av informanternas 

svar har gjorts av författaren för att få fram innehållet. Enligt Graneheim, & Lundman, 

(2004) gör författaren alltid någon form av tolkning av en text när man analyserar 

innehållet. En tolkning i studien skulle kunna vara en omformulering som kanske något 

frångår det obearbetade materialet. Jag har också citat i resultatet vilka är fria från 

tolkningar. Jag har inte haft någon att diskutera dataanalysen med vilket kan påverka 

utfallet i resultatet. Det är större chans att två olika granskare av en text tolkar texten 

olika och därmed får en mer varierad tolkningsmöjlighet som därmed förstärker 

tillförlitligheten i studien (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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7.1.6. Förförståelse  

Då jag delvis gjort min verksamhetsförlagda utbildning inom skolhälsovården har jag en 

inte helt förutsättningslös uppfattning om hur skolsköterskans arbete med flyktingbarn 

kan yttra sig. Förförståelse handlar om den kunskap och erfarenheter en studieförfattare 

har innan man påbörjar en studie vilket i en förlängning skulle kunna påverka resultatet 

i studien. För att öka giltigheten i studien är det därför viktigt att studieförfattaren 

redovisar förförståelsen i studien (Granskär & Höglund-Nielsen, 2015). Jag har  haft 

mina tidigare förkunskaper i åtanke vid utformandet av både intervjuguide, intervjuer 

och dataanalys.  Jag har då försökt ha en neutral förhållning till både de formulerade 

frågorna men också till mottagandet och bearbetningen av de svar som framkommit vid 

intervjuerna för att försöka att inte påverka resultatet i studien (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

 

7.1.7. Forskningsetiska reflektioner  

Anonymitet och sekretess har funnits genom hela studien. Information om detta har 

givits till informanterna i såväl skriftlig som muntlig form. Data från intervjuerna har 

hanterats i säkert förvar och fått ett anonymt nummer istället för namn på deltagarna för 

att informationen inte skulle kunna bindas till någon specifik person. Stängda dörrar, 

fönster och en skyddad miljö för intrång har även säkerställts innan intervjuerna för att 

värna om sekretess så att ingen skulle komma till skada i samband med intervjuerna. 

Detta har gjorts för att bejaka informanternas sekretess och anonymitet i enlighet med 

(SFS, 2003:460).  Inga skolbarns namn är heller namngivna i studien. Skolorna vilka 

skolsköterskorna arbetar på är inte nämnda i studien då man kanske annars skulle kunna 

härleda svaren från informanterna till respektive skola. Enligt (Alvéhus, 2013) är det 

viktigt att de etiska frågorna tas på allvar och hanteras därefter. En ansökan om 

etikprövning hade kunnat göras för att ytterligare försäkra mig om att ingen skulle 

komma till skada i studien (SFS 2003:460). Då jag ansåg att nyttan med studien var 

större än eventuell skada och hänsyn har tagits till lag om etikprövning till forskning 

som avser människor ansåg jag detta vara tillräckligt.  
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7.2. Resultatdiskussion  

7.2.1. Ökad arbetsbelastning 

7.2.1.1. Tidskrävande administrativt arbete 

Det ökade arbetet som framkom i samband med de administrativa arbetsuppgifterna 

härrörde främst journalgranskning inför kompletterande vaccinationer vilket krävdes för 

att undvika kontraindikationer och dubbelvaccinationer. Journalerna kontrolleras vilket 

kan innebära ett ökat arbete då det kanske fattas dokumentation sedan tidigare kring 

områden som dessa vilket kräver kontakt med andra enheter som asylhälsan eller att gå 

igenom vaccinationsprogram för respektive hemländer vilket tar ökad tid i anspråk. I en 

del kommuner tar skolläkaren ansvaret för merparten av detta arbete medan 

skolsköterskan själv gör detta inom andra kommuner. Detta innebär att en del 

skolsköterskor har en större arbetstyngd gällande administrativt arbete som skulle kunna 

gå ut över deras övriga arbetsuppgifter då det finns mindre tid över för dessa. Detta 

skulle kunna bidra med skillnader i kvaliteten på skolsköterskans hälsofrämjande arbete 

mellan kommunerna. Detta skulle kunna leda till att lagen om samma vård på lika 

villkor över hela landet inte efterföljs (SFS, 2016:1298). 

 

7.2.2. Andra behov av information och omvårdnad 

7.2.2.1. Stora vårdbehov 

Informanterna upplevde svårigheter att bemöta flyktingbarnens behov av stöd relaterat 

till psykisk ohälsa vilket innebar att de undvek att ställa frågor kring till flyktingbarnen 

som handlade om deras mående. De gjorde detta då de själva upplevde att deras resurser 

i verksamheten inte fanns i form av tid och kunskap. Kompetensbrister och bristande 

samverkan försvårar möjligheten att tillgodose flyktingbarnens behov av vård. En 

konsekvens av att inte kunna bemöta psykisk ohälsa bland flyktingbarnen i sin 

profession som skolsköterska skulle kunna leda till en ökad psykisk ohälsa bland 

vårdtagarna som kanske inte får sina behov av vård tillgodosedda. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2016) är det vanligaste hälsorelaterade problemet bland 

flyktingbarn psykisk ohälsa. Om barn inte känner sig bekräftade, involverade och hörda 

ökar risken för att de begår självdestruktiva handlingar (Hertz, 2011). Genom att 

behandla depressioner, följa upp vårdtagare som gjort ett självmordsförsök, samt 

förebygga självmordstankar kan man minska risken för självmord 

(Folkhälsomyndigheten, 2017).  
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7.2.2.2. Olikheter i attityder och värderingar 

Det framkom i studien att informanterna upplevde att många flyktingbarn tror att fysisk 

aktivitet kan vara skadligt för hälsan. Detta innebär att skolsköterskan kanske får arbeta 

mer med hälsorelaterade frågor kring detta ämne med dessa barn för att förklara 

fördelarna med fysisk aktivitet samt svara på frågor kring detta ämne då uppfattningar 

och attityder kanske även kan skilja sig inom detta område. En negativ attityd till fysisk 

aktivitet kan i en förlängning bli ett folkhälsoproblem om inte åtgärder vidtas för att 

förhindra denna inställning då fysisk inaktivitet anses vara ett skadligt beteende och är 

den fjärde största orsaken till en förtida död (Folkhälsomyndigheten, 2017). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2017) är utlandsfödda en grupp människor som i större 

utsträckning än svenskfödda anser sig själva behöva ett större stöd från vårdpersonal för 

att öka sin fysiska aktivitet.  

 

Det framkom i studien att informanterna upplevde att flyktingbarnen generellt sätt 

tyckte det var lite tabubelagt att samtala kring ämnet sex och samlevnad. 

Ungdomsmottagningen har lanserat en internetsida för ändamålet att nå fram med 

information kring sex, samlevnad, hälsa och jämställdhet för nyanlända "Youmo.se". 

Webbsidan har information kring dessa ämnen på de vanligaste modersmålen för 

nyanlända. Sidan skapades då ungdomsmottagningar fick mer frågor kring ämnet att 

besvara än de hade resurser för från flyktingbarn (Ungdomsmottagningen, 2017).  

Genom att referera till denna webbsida har även de som inte vågar eller vill prata om 

sex och samlevnad möjlighet att läsa på om sex och samlevnad i lugn och ro.   

Konsekvenser av att inte prata eller inta information om sex och samlevnad skulle 

kunna leda till att okunskap kring ämnet växer vilket i sin tur skulle kunna leda till 

felaktiga uppfattningar och innebära ett ökat lidande för individen. I resultatet framkom 

det att jämställdhetsfrågor inom detta ämne bör diskuteras mer från ett kulturellt 

perspektiv då frågor kunde vidröra ämnen om heder, förtryck, och det svenska 

samhällets normer. Konsekvenser av att inte prata om frågor som vidrör dessa ämnen 

skulle kunna leda till att okunskap leder till en oro som enligt Folkhälsomyndigheten, 

(2017) skulle kunna leda till ett lidande som kan orsaka ångestsyndrom vilket skulle 

kunna leda till ökad psykisk ohälsa.  

 

Det framkom i resultatet att informanterna upplevde vissa könsskillnader i fråga om den 

sociala aktivitetsnivån.  
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De upplevde att flickorna i högre grad än pojkarna hade svårare för att ta sig an fysisk 

aktivitet då det fanns uppfattningar om könsbundna traditioner kring intressen och 

aktiviteter. Följderna av detta skulle kunna bli att flickorna blir mer inaktiva då det 

framkommer i resultatet att skolsköterskorna hade en uppfattning om att de generellt 

förväntas tillbringa en stor del av deras tid i hemmet. Inaktivitet men också minskad 

social interaktion skulle kunna bidra till känslor som isolering och ensamhet men också 

konsekvenser av fysisk inaktivitet såsom sjukdomar som skulle kunna leda till ohälsa 

och en för tidig död (Folkhälsomyndigheten, 2017). Det är därför angeläget att 

skolsköterskan uppmuntrar till sociala aktiviteter och är lyhörd för elevens frågor kring 

ämnet för att kunna bilda sig en uppfattning om vart problematiken ligger.  

 

Informanterna upplevde framträdande könsroller bland många flyktingbarn och att en 

del flickor levde under ett förtryck av starka patriarkala strukturer där våld, bortgifte, 

kontroll och könsstympning var vanligt förekommande.  Att vara förtryckt kan bidra till 

isolering, rädsla, skam, skuld, depression och maktlöshet (Länsstyrelsen i Östergötland, 

2017). Det gäller att uppmärksamma dessa fall som skolsköterska för att kunna hjälpa 

vidare elever som inte mår bra psykiskt men också fysiskt. Könsstympning uppgavs 

vara ett skambelagt ämne som många barn inte ville tala om. Det är svårt att hjälpa 

vidare barn som far illa av detta då de inte vill erkänna eftersom det i Sverige är olagligt 

med könsstympning. Genom att som skolsköterska berätta om fördelarna med att söka 

vård för smärtrelaterade problem i samband med detta och att bekräfta att barnen inte är 

ensamma med sina problem så kan de kanske känna sig mer trygga i att berätta om sina 

problem relaterade till detta. Dock måste en anmälan göras i de fall då könsstympning 

uppdagats eftersom detta finns lagstadgat. Smärta kan leda till 

koncentrationssvårigheter, huvudvärk, yrsel, nedstämdhet med mera vilket kan påverka 

skolprestationer men också välbefinnandet (Høie et al., 2017).  

 

Det framkom även att hierarkier förekommer mellan olika etniska grupper på ett flertal 

skolor. Hierarkiska strukturer skulle kunna härledas till mobbing då informanterna 

beskriver ett exkluderande av vissa etniska grupper i en del aktiviteter och umgängen. 

Mobbing kan leda till allvarliga följder även senare i livet då det i en studie framkommit 

att mobbing tidigt i livet även påverkar den psykiska hälsan senare i livet då en ökad 

andel av barn som tidigare utsatts för mobbing senare i livet uppvisar ökad tendens till 

självskadebeteende, suicidalitet, depression och ångest (Lereya, et al, 2016).  
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Enligt Havik, Bru, & Ertesvåg (2014) finns det en ökad risk att skolfrånvaron ökar för 

dem som i skolan utsätts för trakasserier, mobbing och utanförskap. En hög 

skolfrånvaro skulle kunna leda till att man hamnar efter med skolarbetet som i sin tur 

skulle kunna leda till sämre betyg. Enligt Socialstyrelsen (2010) kan låga och 

ofullständiga betyg redan i årskurs 9 i grundskolan leda till psykosociala problem senare 

i livet. De psykosociala problemen kan handla om kriminalitet i tidig ålder. Låga betyg 

har även en koppling till svag arbetsmarknadsanknytning, socialbidragstagande och 

dödlighet. Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning enligt 

(SFS, 2010:800). I skolsköterskans uppdrag  ingår att arbeta för att stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål (Riksföreningen för skolsköterskor, 2013). 

 

Det framkom att barnen generellt har svårt att ta till sig egenvårdsråd kring till exempel 

deras sömnrelaterade besvär och har en större tilltro till mediciner. Enligt Leininger och 

MCFarland  (2006) kan uppfattningar om hälsa och sjukdom bilda attityder som formar 

beteendet och förväntningar på vårdpersonalen. Uppfattningar bygger på kunskaper och 

tidigare erfarenheter. Eftersom kunskap och erfarenheter kan skilja sig åt beroende på 

individen kan också individens uppfattning av sitt sjukdomstillstånd påverka hur man 

ser på kurativa behandlingar. Har man till exempel uppfattningen om att det bara är 

mediciner som botar kan det alltså påverka attityder till hur man tar till sig 

egenvårdsråden.  

 

7.2.2.3. Varierande uttrycksformer för ohälsa 

Det framkom i studien att sömnrelaterade besvär är vanligt förekommande bland 

flyktingbarnen och många skolsköterskor uppger att oro hos barnen är orsaken till dessa 

besvär. Psykisk ohälsa kan leda till sömnbesvär. Depression och PTSD är vanliga 

psykiska tillstånd bland flyktingbarn som båda kan ge sig uttryck i oro och sömnbesvär 

BUP, (2014). Det är bra att som skolsköterska ha detta i åtanke för att kunna lyfta frågor 

kring psykisk ohälsa i mötet med dessa barn med denna problematik för att kunna 

hjälpa dem vidare om dessa problem går att härleda till någon form av psykisk ohälsa. I 

studien framkom att en del flyktingbarn får uttalade fysiska problem utan en förklarande 

orsak. Det kunde handla om svimningar och smärtproblematik. Enligt Länsstyrelsen i 

Västergötland, 2009 kan fysiska uttryck såsom psykosomatisk smärtproblematik vara 

symtomtillstånd vid PTSD.  
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Det är bra att som skolsköterska ha detta i åtanke vid mötet med dessa barn då PTSD är 

ett relativt vanligt förekommande tillstånd bland flyktingbarn. För att inte missta barnen 

från att ha fysiska besvär i dessa fallen då utredningar kring de fysiska tillstånden gjorts 

kan det som skolsköterska vara bra att ställa frågor som vidrör den psykiska hälsan. 

Barnen behöver kanske sedan remitteras vidare för adekvat behandling kring dessa 

tillstånd. I dessa fallen kan det nog vara bra att som skolsköterska inte vara rädd att 

prata kring ämnen som vidrör psykisk ohälsa för att minska tabubeläggandet kring 

området. Om barnen inte får hjälp kring detta område finns det risk för att beteendet 

fortsätter vilket bidrar till att de kanske blir missförstådda och misstrodda av framtida 

vårdpersonal men också av anhöriga då deras problem kanske inte blir tagna på allvar. 

Detta kan leda till ett onödigt lidande för barnen då känslor av kränkthet, ilska och 

ensamhet skulle kunna bidra till en ökad psykisk ohälsa (Mirsch, 2012).  

 

Det framkom i resultatet att informanterna upplevde att det kunde finnas en oro bland 

flyktingbarnen för kvarvarande anhöriga i flyktingbarnens hemländer etcetera. Oron 

kunde leda till sömnsvårigheter som ibland bidrog till frånvaro i skolan bland en del 

elever. En hög frånvaro i skolan skulle kunna leda till en påverkan av barnens 

skolprestationer och betyg. Detta skulle i sin förlängning kunna leda till att barnen 

hamnar efter i skolarbetet och därmed ge konsekvenser för framtiden. Ett nära 

samarbete med socialtjänsten och barn och ungdomspsykiatrin är viktigt för att tidigt 

förebygga frånvaro bland elever (Skolverket, 2016).  

 

Aggressioner och beteendeförändringar uppgavs även vara förekommande bland 

flyktingbarnen vilket kan bero på psykisk ohälsa såsom depression då 

beteendeproblematik alltid ska ifrågasättas eftersom det kan röra sig om att personen i 

fråga inte mår bra.  En obehandlad depression kan leda till allvarliga konsekvenser 

såsom självmord eller utåtriktat våld och det är därför viktigt att kunna se signaler i tid 

för att kunna behandla sjukdomen (BUP, 2014).  
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7.2.3. Kommunikationsrelaterade utmaningar  

7.2.3.1. Brister i tolksituationen 

I resultatet framkom att ett problem som uppstod i tolksituationen var att flyktingbarnen 

hade ett minskat förtroende för tolkarna eftersom hon hade upplevelsen av en uppgiven 

inställning bland flyktingbarnen gällande tillit för andra vuxna och myndigheter. En 

minskad tillit till vårdpersonal kan leda till att det hälsofrämjande arbetet påverkas.  

Då barnen inte väljer att prata om sina problem kan det medföra att problemen inte 

uppdagas. Informanterna beskriver att de får skapa ett förtroende genom att förklara 

deras syfte med arbetet för att se inte ska tro att deras problem ska spridas vidare till 

andra myndigheter.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2016) är det vanligt förekommande med självskadebeteende, 

PTSD samt sömnsvårigheter bland ensamkommande flyktingbarn. Om dessa problem 

inte uppsagas kan det därför ge allvarliga följder som konsekvenser. Skolsköterskan och 

tolkarna måste därför arbeta för att öka flyktingbarnens tillit. Här är det nog viktigt att 

förklara skolsköterskans uppdrag och funktion noga för att undvika missförstånd som 

skulle kunna leda till ett misstroende hos dessa barn. Detta medförde att det var svårt att 

komma på djupet med samtalen då en del känsliga ämnen inte kom att diskuteras. Här 

framkommer det att språket har en betydelse för att kunna erhålla den jämlika vård som 

utlovas på samma villkor för alla individer (Regeringskansliet, 2015). Enligt Söderbäck, 

2014 kan tolksituationen bli ett hinder för ensamkommande barn då tolken kan bli en 

munkavle för dem då tolkens politiska eller religiösa bakgrund, kön, eller nationalitet 

påverkar förtroendet för tolken.  

  

Informanterna uppgav att utmaningar gällande tolksituationen handlade dels om 

svårigheter med att få rätt dialekt på tolken vilket indikerar en bristande kunskap i 

beställning av tolk. Konsekvenserna av detta skulle kunna leda till att möten får ställas 

in vilket skulle bidra till onödigt bekostande av tid och resurser.  

 

8. Slutsats  

Skolsköterskans arbete med flyktingbarnen utmärkte sig genom en ökad 

arbetsbelastning gällande det administrativa arbetet. Det tillkom framförallt ytterligare 

arbetsuppgifter i samband med journalgranskningar inför vaccinationsplanering. 
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Skolsköterskorna upplevde även att flyktingbarnen hade andra behov av omvårdnad och 

information då det fanns kulturella olikheter i attityder och värderingar. Flyktingbarnens 

attityder och värderingar kunde handla om hälsa, ohälsa, genus, förväntningar och 

egenvårdsråd. Flyktingbarnen hade även ofta generellt andra uttrycksformer för psykisk 

ohälsa än de skolsköterskan tidigare var van vid. Detta påverkade arbetssituationen på 

så vis att skolsköterskan var tvungen att arbeta på ett nytt sätt med dessa barn. 

Skolsköterskorna hade en erfarenhet av kommunikationsrelaterade utmaningar då det 

fanns brister i tolksituationen, detta handlade främst om flyktingbarnens bristande tillit 

till tolkar. Det framkom flera förbättringsområden från skolsköterskorna i studien. 

 

9. Kliniska implikationer  

Studien visade på att det finns flera förbättringsområden i den kliniska verksamheten.  

Detta skulle kunna vara framförallt mer utbildning inom följande områden; 

kompletterande vaccinationer, psykisk ohälsa och dess uttrycksformer samt bemötande 

av personer med psykisk ohälsa, transkulturell vård och hälsa, hederskultur kanske med 

fokus på genus och jämställdhet ur ett hälsoperspektiv, information om olika språk och 

dess dialekter för att underlätta beställandet av tolk.  

 

10. Förslag till fortsatt forskning  

Det framkom i studien att informanterna hade upplevelser av att hederskulturen och 

dess patriarkala strukturer kunde påverka flickors deltagande i sociala aktiviteter. 

Därmed kunde hederskulturen även begränsa den fysiska aktiviteten bland flickor.  

Ett förslag till fortsatt forskning kring detta ämne vore därför att studera skolsköterskans 

upplevelser av fysisk aktivitet bland flyktingbarnen ur ett genusperspektiv. Denna 

forskning vore bra för att få en vägledning i om skolsköterskan behöver implanteras ett 

genusperspektiv i det hälsofrämjande arbetet som vidrör barnens fysiska aktivitet.  

 

Informanterna i studien uppgav att de hade en bristande kompetens inom psykisk 

ohälsa. Ur en kliniskt implikatorisk syvinkel vore det därför vara en fördel att studera 

skolsköterskans upplevelser av att bemöta psykisk ohälsa bland flyktingbarn för att 

kartlägga eventuella brister och förbättringsområden kring ämnet.  
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Detta skulle kunna ligga till grund för förbättringsområden av verksamheten som skulle 

kunna handla om kompetenshöjande utbildning inom något specifikt område gällande 

ämnet psykisk ohälsa.  

 

Det framkom även i studien att det fanns skillnader mellan de olika kommunerna kring 

hur samarbetarbetet mellan skolsköterska och skolläkare såg ut gällande de 

administrativa förberedelserna inför de kompletterande vaccinationerna.  

Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning skulle därför kunna vara att jämföra 

skolsköterskans upplevelser av det administrativa arbetet mellan olika kommuner för att 

se om det finns skillnader beroende på hur samarbetet ser ut gällande förberedelserna 

för kompletterande vaccinationer.  

 

Det framkom i studien att informanterna upplevde att många ensamkommande 

flyktingbarn hade svårt med tillit till både till skolsköterskan men också till tolkar i 

samband med hälsosamtalen. Detta upplevde informanterna var en faktor som 

försvårade arbetet med dessa barn. Fortsatt forskning kring de ensamkommande 

flyktingbarnens perspektiv på upplevelserna av tolksamtal under hälsosamtalen vore 

därför ett vidgande perspektiv på frågan. Genom att studera de ensamkommande 

flyktingbarnens upplevelser av tolksamtalen skulle man därmed få information om olika 

faktorer som möjligen kan förbättras inom området. Genom att ta reda på eventuella 

förbistringar inom området skulle förbättringsområden kanske uppdagas vilket i sin 

förlängning kanske skulle leda till att kvaliteten på tolksamtalen skulle kunna bli bättre. 
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Bilaga A 

Intervjuguide  

"Skolsköterskans upplevelser av arbetet med flyktingbarn" 

 

Skillnader mellan svenskfödda barn och flyktingbarn 

 Finns det några generella skillnader i arbetet med flyktingbarn i jämförelse med 

svenskfödda? 

      - Ge exempel på de två största generella skillnaderna? 

      - Hur skiljer sig i sådana fall arbetet? 

       

Flyktingbarns hälsa 

  Vad är din erfarenhet av flyktingbarns fysiska/psykiska/sociala hälsa? 

 - Vad utmärker sig? 

       - Hur bemöter du detta? 

 

Skolsköterskans upplevelser av arbetet med flyktingbarn 

  Vilka är dina upplevelser av arbetet med flyktingbarn? 

      - Skulle du vilja ge exempel någon  speciell upplevelse? 

      - Hur hanterade du detta? 

 

Skolsköterskans erfarenheter kring arbetet med flyktingbarn 

 Vilka råd skulle du ge till en oerfaren skolsköterska kring arbetet med 

flyktingbarn? 

- Hur kommer det sig att du skulle du råda henne till detta? 

 

Förbättringsområden kring skolsköterskans arbete med flyktingbarn 

 Vilka kunskapsluckor upplever du finns inom området? 

- Hur skulle detta kunna förbättras i verksamheten? 

 

Ålder? 

Kön? 

Antal verksamma år som skolsköterska? 
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Bilaga B 

Brev till informanter  

Jag heter Helene Sundin och studerar på distriktssköterskeprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag skriver nu på min D-uppsats som handlar om 

skolsköterskans erfarenheter av arbetet med flyktingbarn. Jag ska nu intervjua några 

skolsköterskor som underlag till min studie. Syftet med intervjuerna är att belysa de 

erfarenheter skolsköterskan har inför de upplevelser hon har i arbetet med flyktingbarn 

inom skolhälsovården. Ni som informanter kan avbryta ert deltagande i studien när ni 

vill. Jag kan eventuellt behöva komplettera oklarheter i svaren på intervjufrågorna i 

efterhand. Om ni undrar något angående studien kan ni när som helst kontakta mig på 

min mailadress hs222aa@lnu.se. Om ni vill ha tillgång till resultatet kan jag skicka 

detta till er via en länk till uppsatsen.  

 

Intervjuerna kommer gå till så att vi träffas efter överenskommet datum och tid på 

exempelvis skolan där ni arbetar. Jag kommer ställa frågor kring era upplevelser av att 

arbeta med flyktingbarn och spela in intervjuerna på en bandspelare. Det råder full 

sekretess och ni kommer vara anonyma i studien. Jag kommer skicka en 

sammanfattning sedan över det som sagts under intervjuerna för att försäkra mig om att 

det som sagts är rätt uppfattat.  

 

 

Samtycke till studien:  

 

Namn:___________________________________ 

 

Datum och ort:________________________________________________
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