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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Psykosomatiska symtom och psykisk ohälsa ökar bland barn och ungdomar. 

Begreppsbeskrivning av olika hälsotillstånd inom psykisk hälsa, ohälsa, 

psykosomatik och psykiatriska tillstånd behövs, samt förståelse för skydds- 

och riskfaktorernas påverkan på barn och ungdomars psykiska hälsa. 

Sjuksköterskans förebyggande och stödjande arbete med hälsointerventioner 

främjar psykisk hälsa och välmående. Psykiatrisjuksköterskans 

hälsofrämjande omvårdnad bygger på tillit och respekt för att identifiera 

ohälsa, kunna rikta insatser och förhindra ett vidare sjukdomsförlopp.  

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans förebyggande arbete och 

hälsofrämjande interventioner i omvårdnaden kring barn och ungdomars 

psykiska ohälsa och psykosomatiska symtom. Ett ytterligare syfte var att 

beskriva behovet av psykiatrisjuksköterskans samverkan genom sin 

specifika kompetens i omvårdnad av barn och ungdomar med psykisk 

ohälsa.  

Metod: En integrativ litteraturöversikt bestående av fjorton vetenskapliga artiklar. 

Artikelsökningar genomfördes i databaserna CINAHLComplete, PSYCInfo 

och PubMed. Whittemore och Knafls (2005) arbetsprocess i metod 

tillämpades och delade in arbetet i fem stadier. Teoretisk utgångspunkt var 

Erikssons omvårdnadsteori. 

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskans förebyggande och hälsofrämjande 

interventioner kring barn och ungdomar med psykisk ohälsa och 

psykosomatiska symtom består i en rad olika sjukdomsförebyggande 

åtgärder såsom förebyggande arbete med program, tidigt identifierande av 

symtom samt ett tidigt ingripande med lämplig intervention. Ytterligare 

resultat belyser behovet av psykiatrisjuksköterskans samverkan och 

handledning genom sin specifika kompetens i samband med omvårdnad av 

barn och ungdomar med psykisk ohälsa.  

  



  
 
 

 

Slutsats: Sjuksköterskan är i position att kunna intervenera med barn och ungdomar 

och familjer med sitt förebyggande arbete och tidig interaktion kring psykisk 

ohälsa. I resultatet framgår att sjuksköterskans empati och lyhördhet 

utvecklar goda tillitsfulla relationer med barnen för att tidigt identifiera 

psykosomatiska symtom och hantera psykisk ohälsa. Effektiva 

hälsofrämjande interventioner inom och utanför vårdsektorn kan bidra till 

utvecklingen av barns självkänsla och motståndskraft. En ökad konstruktiv 

samverkan inom psykisk hälsovård skapar ökad vårdkvalitet. Psykiatri-

sjuksköterskan har en samverkande roll och handledande funktion genom att 

stödja och bidra med sin specialistkompetens inom skol-, barnhälsovården 

och barnsjukvården.     

Nyckelord: Barn och ungdomar, Barnsjukvård, Förbyggande arbete, Hälsofrämjande 

interventioner, Omvårdnad, Psykiatrisk omvårdnad, Psykisk ohälsa, 

Psykosomatiska symtom. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

Abstract 
 
Background: Psychosomatic disorders and mental illness are increasing among children 

and adolescents. Conceptual description of various health conditions in 

mental health and illness, psychosomatic and mental disorder are needed, 

along with an understanding of the impact of risk factors and protective 

factors for mental health disorders in children and adolescents. The 

nurse’s preventative and supportive work on mental health interventions 

promotes mental health and wellbeing. The psychiatric nurse's health 

promotion work is based on trust and respect, this to identifying mental 

illness and being able to direct efforts and preventing a further disease 

progression. 

Aim: The aim was to describe the nurse's preventive work and the mental health 

promoting interventions in the care of children and adolescents with 

mental and psychosomatic disorders. Another aim was to describe the 

need for the psychiatric nurse's collaboration through her specific 

knowledge in the care of children and adolescents with mental illness. 

Method: An integrative review of fourteen peer reviewed articles. Article searches 

were conducted in the databases CINAHLComplete, PSYCInfo and 

PubMed. Whittemore and Knafl's (2005) work process in method was 

applied and divided into the work in five stages. Theoretical background 

was Eriksson's nursing theory. 

Results: The result showed that the nurses preventive work and mental health 

promotion interventions with children and adolescents with mental illness 

and psychosomatic symptoms consisted of a variety of disease prevention 

measures such as prevention program, early identification of symptoms 

and early intervention with appropriate interventions.  

Further results highlight the need for the psychiatric nurse's collaboration 

and guidance through their specific knowledge in the care of children and 

adolescents with mental illness. 

Conclusion: The nurse is in a position to assist the families, children and adolescents 

intervening with their prevention work and interaction regarding mental 



  
 
 

 

illness. The result shows that empathy and responsiveness develop 

trusting relationships with the children for early identifying 

psychosomatic disorders and dealing with mental illness. Effective health 

promotion interventions within and outside the health sector can further 

build children's self-esteem and resilience. Increased constructive 

collaboration in mental health care creates increased quality of care. The 

psychiatric nurse has a collaborative role and supervisory function by 

supporting and contributing with her specialist knowledge in the school, 

child health and child health care. 

Keywords: Children and adolescents, Child health care, Mental health preventive 

work, Mental health promotion interventions, Mental illness, Nursing, 

Psychiatric nursing, Psychosomatic disorders. 
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1 Inledning 

Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar är ett växande problem likaså de 

psykosomatiska symtomen som påverkar deras dagliga liv och känslomässiga utveckling. Om  

de psykosomatiska symtomen inte utreds i ett inledande skede kan ett fortsatt förlopp påverka 

barn och ungdomars psykiska hälsa. Stor nyfikenhet och engagemang har väckts hos mig som 

sjuksköterska i mötet med barn och ungdomar som söker hjälp specifikt för psykosomatiska 

symtom med en önskan att få fördjupad insikt och förståelse för dessa symtoms begynnande 

och utveckling. Barns psykosomatiska symtom med exempelvis magont, huvudvärk, konstant 

trötthet, svårt att somna, minskad aptit eller selektiv tystnad är tecken på psykisk ohälsa. Som 

specialistsjuksköterska inom psykiatrin eller barn- och ungdomssjukvården behövs stor 

lyhördhet och öppenhet för att kunna läsa av, lyssna och ge stöd och därmed  undersöka vad 

som kan vara det underliggande problemet hos barnet. Min erfarenhet är att när vi som 

sjuksköterskor försöker hjälpa barnen att sätta ord på och förtydliga problemen, kan vi få dem 

att själva förstå vad som är ursprunget till dessa obehagliga och plågsamma symtom. Vi får då 

en bättre uppfattning och förståelse för problemet genom fördjupad kunskap ger oss ökade 

möjligheter att avhjälpa de psykosomatiska symtomen och istället leder patienten in på en 

hälsosam utveckling.  

 

2 Bakgrund 

Inledningsvis görs en genomgång av de olika begreppen inom psykisk ohälsa och 

psykosomatik, en beskrivning av hälsotillstånden med uppkomst och förekomst, därefter 

beskrivs skydds- och riskfaktorer med påverkan på barn och ungdomars psykiska hälsa och 

förebyggande stöd och insatser för att förbättra den psykiska hälsan. Slutligen beskrivs 

psykiatrisjuksköterskans förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad hos barn och 

ungdomar mer övergripande.  

 

2.1 Innebörd av begreppen hälsa och psykisk hälsa, psykisk ohälsa och 

psyksomatik samt psykiatriska tillstånd   

För att kunna bedriva forskning och verka för framtida insatser av god kvalitet samt för att 

främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och behandla psykiatriska tillstånd behöver vi 

kunskap om de olika begreppen inom psykisk hälsa och ohälsa. Då det ofta råder osäkerhet 



  2 (53) 
 

om begreppens innebörd och vilka begrepp som används för att beskriva problemen så 

beskrivs de här nedan ur olika författarens perspektiv.  

 

2.1.1 Hälsa och psykisk hälsa 

Hälsa är ett mångtydigt begrepp och ett komplex fenomen, vilken inom hälso- och sjukvården 

kan förstås på olika sätt internationellt liksom nationellt enligt Dahlberg och Segesten (2010). 

Hälsa är ett fenomen som rör hela människan och skapar en upplevelese av att vara i 

jämnvikt, med en känsla av inre balans men även i relation till medmännskor och i livet som 

pågår runtikring. Detta gör hälsan mångdimisionell med olika innebörd för varje enskild 

individ med olika framträdande aspekter i olika situationer alltså inte något som är konstant 

(Dahlberg & Segesten, 2010). World Health Organizations (WHO) definition av hälsa från 

1946 lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnade och 

inte endast frånvaron av sjukdom eller svaghet” (WHO, 2002). Eriksson (1984) gjorde en 

liknade semantisk analys av begreppet hälsa där hon menar att hälsan betecknar ett tillstånd 

av friskhet, välbefinnade och sundhet, där man kan uppleva att må dåligt även om man är 

sund och vid god vigör. Eriksson (1994) beskriver hur en person som drabbas av en obotlig 

sjukdom har upplevelsen av att hälsan påverkas ytterst negativt liksom när någon uppfattar sig 

helt frisk så kan hälsokänslan förminskas om livet saknar mening, vilket gör att fenomenet 

hälsa har en djupare innebörd än endast frånvaro av sjukdom. Hälsan kan var förenlig med 

lidande men lidandet är i så fall uthärdligt.  

 WHO’s definition av psykisk hälsa definieras som ett tillstånd av mentalt välbefinnande 

där varje individ inser sin egen potential, kan klara av vanliga påfrestningar i livet, kan arbeta 

produktivt och lönsamt samt kan bidra till samhället där hen lever (WHO, 2014). Psykisk 

hälsa beskrivs som ett tillstånd där flera dimensioner av välbefinnande i individens tillvaro är 

välfungerande, där hen kan känna glädje, må bra med andra, med sig själv och i förhållande 

till samhället hen lever i. Fyra viktiga faktorer för välbefinnandet under uppväxtåren är att ha 

goda uppväxtförhållanden i hemmet, relationer och kvalitet i förskolan och skolan samt en 

framtidstro kopplat till vuxen- och arbetsliv (Pihlblad & Åberg, 2011). Enligt Hagqvist (2015) 

är begreppet psykisk hälsa inte synonymt med frånvaro av psykisk ohälsa utan psykisk hälsa 

innefattar psykologiskt, socialt och emotionellt välbefinnande. Vid denna form av betraktade 

representerar psykisk hälsa och psykisk ohälsa två olika dimensioner, vilket gör att en individ 

kan uppleva både psykisk hälsa och ohälsa samtidigt och begreppen används inte enhetligt 

eller konsekvent. Det saknas studier av svenska barn som undersöker alla tre dimensioner som 

ingår i psykisk hälsa eftersom befintliga undersökningar studerar huvudsakligen emotionellt 
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välbefinnande, där den psykiska hälsan är god i sin helhet hos svenska barn och ungdomar 

(Bremberg & Dalman, 2015). Även Hagqvist (2013) anser i sin studie om ungas psykiska 

hälsa i Sverige att det är svårt att uttala sig om trender i självskattad psykisk hälsa då 

kunskapsunderlaget är otillfredsställande i samtliga åldersgrupper, framförallt i avsaknad av 

underlag om barn i åldern 0-12 år i frågan om förändringar av psykisk hälsa och för barn 

under tio år saknas trenddata helt. I internationell forskning finns ett tydligt mönster med 

sammankoppling kring frågor rörande skola, lärande och psykisk hälsa med bland annat 

Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) systematiska kunskapsöversikt som redovisar 51 

studier, som påvisar samband mellan psykiskt hälsa och skolprestationer och håller dessutom 

en sådan hög kvalitet att kausalitet kan beskrivas (Petersen et al., 2010).  

 

2.1.2.  Psykisk ohälsa och psykosomatik  

2.1.2.1. Psykisk ohälsa 

Enligt Europakommissionens definition är psykisk ohälsa som begrepp en samlad beteckning 

för självrapporterade och mindre allvarliga psykiska besvär, nedstämdhet, ängslan, oro och 

sömnsvårigheter som påverkar funktionsförmågan, liksom allvarligare symtom och psykiska 

sjukdomar som depression och schizofreni vilka uppfyller hälso- och sjukvårdens kriterier för 

en psykiatrisk diagnos (Europeiska Gemenskapernas Kommission, 2005;  Hagqvist, 2015; 

Socialstyrelsen, 2013; Socialstyrelsen 2016). Enligt Bremberg och Dalmans (2015) 

kunskapsöversikt behöver inte symtomen på psykisk ohälsa vara så omfattade att det går att 

ställa en psykiatrisk diagnos till skillnad mot Europakommisionens definition utan symtomen 

kan uppfattas som normala reaktioner på en påfrestande livssituation ofta med övergående 

besvär. Det är viktig att inte sjukdomsförklara dessa normala reaktioner i livet paralellt med 

att en tidig indentifiering av allvarliga tillstånd kan påverka prognosen positivt. Det innebär 

dock en tydlig ökad risk för att utveckla psykiatriska tillstånd genom att ha psykisk ohälsa 

även om kriterierna inte uppfyller dessa tillstånd. Det är vanligt att man inom klinsk vardag 

och forskning delar upp psykisk ohälsa hos barn i två huvudkategorier som är utagerande och 

inåtvända problem (Bremberg & Dalman, 2015). WHO beskriver att psykisk ohälsa drabbar 

likväl barn som vuxna och att det är ett globalt hälsoproblem (WHO, 2018).  

 

2.1.2.2. Psykosomatik 

Psykosomatiska symtom eller psykiska och somatiska besvär ingår i det ovanstående 

beskrivna begreppet psykisk ohälsa  (Folkhälsomyndigheten, 2019). Währborg och Osika 

(2013) betonar att ju mer observanta vi är på vår egen människo- och vetenskapssyn samt vår 
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förförståelse med dess begränsningar och tillgångar inser vi att en hel del forskningsresultat 

blir raskt gamla i takt med att teknikutvecklingen går parallellt med förändringar i vår 

medvetenhetsutveckling. Detta medför att vi blir medvetna om att vår syn på hur kropp och 

själ hänger ihop och påverkar vilka behandlingsmodeller vi föredrar samt vår påverkan av de 

ekonomiska systemens ersättningsmodeller. Vi kan se fram emot en kunskapsutveckling kring 

hur de psykologiska, extistentiella, biologiska och sociala processerna interagerar med 

varandra (a.a).  

 Enligt Bullington (2007) är begreppet psykosomatik ett komplicerat och gåtfullt fenomen 

som är svår definierat och kan ses som en benämning på ett kroppsligt tillstånd kopplat till 

den psykosociala dimensionen av livet på ett eller annat sätt. Hur denna psykosociala 

dimension karaktäriseras eller hur interaktionen ser ut kan skilja sig vitt åt men klart är att ett 

psykosomatisk symtom eller besvär, ett kroppsligt symtom, en kroppsupplevelse eller en 

sjukdom på något vis är relaterat till en meningskomponent. Det kan vara vantrivsel, oro, 

rädslor eller konflikter som ger sig till känna som kroppsliga symtom och hör hemma på en 

symbolisk och reflekterande nivå, i psyket men har hamnat på en kroppslig nivå därmed 

somatisk (Bullington, 2007). Alfvén (2006) använder sig av Dorlands definition att 

psykosomatik som anspelar till förhållandet mellan kropp och själ, kroppsligt symtom av 

emotionellt, mentalt eller psykiskt ursprung. Ordet psykosomatik är idag ett begrepp som 

uttrycker en strävan att se hela människan i sin livsmiljö, där människan i varje ögonblick är 

en kännande, tänkande och en handlande varelse. Omgivningen som individen befinner sig i, 

den fysiska och psykosociala miljön påverkar barnets inre psykobiologiska varaktighet där 

uppväxt, kultur, familj, arbete, fritid och arv ingår. Enligt Alfvén (2006) understryker dagens 

auktoriteter inom psykosomatiken vikten av cirkulära förståelsemodeller, vilket betyder att 

orsaken till ett symtom eller sjukdom vanligtvis är multifaktoriell med ett komplicerat 

sammanhang alltså långt ifrån en förenklad linjär modell för medicinsk orsak och verkan. 

 Lerner (2000) betonar hur allt som sker hos människan är en del av helheten, vilket 

holismen hävdar med rätt och som kanske gör att man inte ser till delarna. Barnets 

livssituation kanske är sådan att hen utrycker sin klagan genom att få ont i magen och tappa 

aptiten vilket gör att barnets kropp ger röst åt vad som egenligen händer barnet (a.a.).   

 Diagnoserna med icke-organisk orsak, funktionella och somatoforma besvär och 

idiopatiska smärtor, används inom dagens medicin som beteckning på symtom som det 

psykosomatiskt påverkade barnet har, vilket idag brukar beskrivas inom psykiatrin som 

medically unexplained symptoms (MUS) eller medicinsk oförklarade symtom. Icke-organisk 



  5 (53) 
 

orsak markerar att man har uteslutit organisk orsak, vilket anger att besvären inte kan ses som 

ett medicinskt problem längre (Alfvén, 2006). Enligt Währborg och Osika (2013) är det svårt 

eller i vissa fall nästintill omöjligt att säkerställa en eller flera orsaker till sjukdom eller 

tillstånd eftersom man ofta inte vet dess orsak eller tillståndet kan ha fler olika samverkande 

orsaker. Kring diagnostik av psykosomatiska sjukdomstillstånd är det ofta en process. Man 

hamnar lätt under somatoforma syndrom i diagnoskriterierna ICD-10 eller DSM som beskrivs 

här nedan under psykiatriska tillstånd och det är inte alla individer med psykomomatiska 

tillstånd som passar i denna diagnoskategori (a.a.).   

 

2.1.3 Psykiatriska tillstånd  

Psykiatriska tillstånd är en form av allvarlig psykisk ohälsa som utrycker sig i symtom som 

manifesterar sig på olika sätt, som vården känner igen och verifieras utifrån olika diagnostiska 

kriterier (Socialstyrelsen, 1997; Allgulander, 2014). WHO fastställer International 

Classification of Diseases (ICD), vilket är ett diagnossystem som innehåller ett hundratal 

psykiatriska diagnoser som används officiellt i Sverige, tillsammans med diagnossystemet 

Diagnostic and Statistical Manual and Mental Disorders (DSM), vilken yrkesföreningen 

American Psychiatric Association (APA) står bakom (Bremberg & Dalman, 2015). WHO 

rankar psykisk sjuklighet stå för den tredje största sjukdomsbördan i Europa efter 

kranskärlssjukdom och cancer.  

 

2.2 Psykisk ohälsa och psykosomatiska symtom samt psykiatriska tillstånd 

hos barn och ungdomar  

2.2.1 Psykisk ohälsa  

Barn och ungdomars psykiska ohälsa har fått stor uppmärksamhet de senaste decennierna där 

uppfattningen och studieresultat påvisar är att den självskattade psykiska ohälsan och den 

psykiatriska vårdkonsumtion ökat, huvudsakligen bland ungdomar i 15-årsåldern och uppåt 

och främst bland flickor (Beckman & Hagqvist, 2010; Bremberg & Dalman, 2015). Enligt 

Bremberg och Dahlmans (2015) kunskapsöversikt är det svårt att vetenskapligt bevisa att en 

försämring av den psykiska ohälsan har skett över tid, men det är helt tydligt att psykiska 

problem har en stor betydelse för folkhälsan. Enligt Socialstyrelsens (2017) rapport om 

utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga under åren 2006-2016, har den 

psykiska ohälsa hos barn i åldern 10-17 år ökat med över 100 procent. Hagqvists (2015) 

beskriver att den självrapporterade psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökat sedan 

1980-talet vilket rör i första hand ungdomar i årskurs 9, samt ungdomar i årskurs 7, då i 
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synnerhet flickor. En liten ökning har skett bland elever i årskurs 5 men inget tydligt 

trendmönster kan utläsas. En likande bild av ökande psykisk ohälsa bland unga i Sverige 

återspeglas även i registerdata från hälso- och sjukvården där andelen 13-18-åriga barn vilka 

skrivs in på sjukhus på grund av psykisk ohälsa har mer än fördubblats under de senaste 20 

åren (Hagqvist, 2015). I Folkhälsomyndighetens (2019) studie kring skolbarns hälsovanor 

som inkluderar 1500 barn i vissa skolklasser med 11-, 13- och 15-åringar, med en 

uppföljningstid från 1985/86 till 2017/2018 framkom en ökning av den psykiska ohälsan fram 

till slutet av 2000-talets första decennium. Därefter infann sig en liten stabilisering 2013/14, 

men de senaste åren fortsätter den ökande psykiska ohälsan. Fenomenet med den ökade 

psykiska ohälsan stöds även av Statiska centralbyråns (SCB) undersökning kallad Barn-ULF 

från 2018. Självrapporterade psykiska besvär som ängslan, oro och ångest som uppkommit i 

unga år, 16-29 år, medför en ökad risk för psykiatriskt tillstånd med självskador, 

självmordsförsök eller andra olyckor och skador senare i livet, liksom det finns samband 

mellan dessa besvär och försörjningsproblem och familjebildning (Socialstyrelsen, 2013).  

 

2.2.2. Psykosomatisk ohälsa  

Enligt Alfvén (2006) är stress en vardagsupplevelse för barn. Stressforskningens fader Seyle 

beskriver sambandet mellan barn och stress genom att alla barn inte är kapplöpningshästar 

utan några är som är sköldpaddor som bör utsättas minimalt för stress. När man enligt Alfvén  

frågar barn hur stress påverkar deras medvetande och tankar beskriver de hur de blir 

uppslukade och upptagna av sin stressreaktion och därmed okoncentrerade. Stressen påverkar 

barnets kropp på flera sätt och mycket kraftfullt exempelvis med ökad eller minskad 

andningsfrekvens, hjärtatklappning, spända muskler, besvär från tarmen, kroppssmärtor, 

sväljningssvårigheter eller sömnstörningar (Alfvén, 2006). I Brobeck, Marklund, Haraldsson 

och Berntssons (2007) intervjustudie framkommer att stress är en del av barns dagliga liv, 

som ofta uttrycks akut och kopplade till olika situationer som uppstår i dagliga livet. En viktig 

källa till stress enligt studien är att den uppkommer ur pressen att prestera bra, specifikt i 

skolkontext med en känslan av att vara intelligent och kunna kontrollera saker liksom att 

föräldrarnas stress erkänns av barnen och har en direkt eller indirekt påverkan på barnen 

(Brobeck et al., 2007). Psykosociala faktorer är den vanligaste enskilda orsaken till barnens 

stressrelaterade besvär, med långvarig men även kortvarig utsatthet där kroppsliga symtom 

kan komma i form av smärta hos både barn och vuxna (Alfvén, 2006). Negativa psykosociala 

faktorer och händelser under barndomen som svår sjukdom, ekonomiska svårigheter, att leva i 
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en riskfylld familjesituation med hög konfliktbenägenhet, i hänsynslösa och kalla relationer, 

med ett inkonsekvent och hårt föräldrarskap, nära missbruk eller återkommande rädsla för en 

annan familjemedlem kan vara orsaker relaterade till hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet 

(Loucks, Almeida, Taylor och Matthews, 2011; Währborg, Chen, Friberg, Mongomery & 

Osika, 2013).  

 Alfvén (2006) beskriver hur de psykosomatiska symptomen varierar och påminner ofta om 

en rad sjukdomstillstånd vars reaktioner uppträder i form av allmän symtom såsom trötthet, 

aptitnedsättning, yrsel och illamående frekvent tillsammans med smärta och andra former av 

psykosomatiska uttryck som tryck över bröstet, svårighet att få luft och hjärtklappning leder 

tanken till hjärt- och lungsjukdom. Små förskolebarn och yngre skolbarn reagerar ofta med 

sväljsvårigheter, magsymtom, besvär när de kissar, tarmsjukdom med diarréer eller 

förstoppning medans tonåringar ofta får huvudvärk (a.a.).  

 I Tanaka, Möllborg, Terashima och Borres (2005) jämförande studie framkom att de 

japanska skolbarnen hade fler och allvarligare psykosomatiska och psykosociala symtom än 

de svenska ungdomarna och de upplevde fler stressframkallande händelser i skolan och 

mobbing var tre gånger trots det faktum att svenska barn ofta levde i separerade familjer eller 

med arbetslösa föräldrar.  

 I en tvärsnittsstudie genomförd av Hjern, Alfvén och Östberg (2007) baserad på nationellt 

representativa hushåll i Sverige under 2002-03 och med ett urval av 2588 skolbarn, 10-18 år, 

kunde konstateras att skolstressorer var starkt relaterade till psykosomatisk smärta i form av 

huvudvärk och magont. Majoriteten av skolbarnen rapporterade psykosomatisk smärta minst 

en gång i månaden och de psykologiska besvären fungerade ofta som medlare i samband med 

skolstressorer och skapade psykosomatiska smärtsymtom. Slutsatsen var att mer 

uppmärksamhet krävs kring hälsoaspekter i skolmiljön samt en utveckling av effektiva 

preventiva interventioner för smärta och andra psykosomatiska symtom.   

 Könsskillnaden vid upplevda psykosomatiska symtom och stress hos barn och ungdomar 

återfinns i ett antal studier där det tydligt framkommer att en högre grad av upplevd stress, 

huvudvärk, buksmärtor och sömnsvårigheter är mycket vanligare hos äldre tonårsflickor än 

hos pojkar (Brobeck, Marklund, Haraldsson, & Berntsson, 2007; Friberg, Hagqvist & Osika, 

2012; Hagqvist, 2009; Olsson, Hasselgren, Hagqvist & Janson, 2013; Wiklund, Malmgren-

Olsson, Öhman, Bergström, & Fjellman-Wiklund, 2012).  

 Resultat från Folkhälsomyndighetens (2019) senaste rapport från 2017/2018 påvisar att 

skillnader i hälsa hos svenska kvinnor och män uppstår redan i tidiga tonåren, vid 13-15 års 
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ålder. Pojkarna uppger oftare god självskattad hälsa och hög livsstilstillfredsställelse medans 

flickorna betydlig oftare uppger psykiska och somatiska besvär. De vanligaste psykiska 

besvären bland eleverna är att vara irriterad eller på dåligt humör samt att ha svårt att somna. 

Hos 13- och 15-åringarna är de psykiska besvären irritation, nedstämdhet, sömnsvårigheter 

och nervositet vanligare bland flickorna. Alla dessa fyra psykiska besvär ökade de bland 13-, 

15-åringarna samt bland de 11-åriga flickorna och två av besvären ökade hos de 11-åriga 

pojkarna. Huvudvärk och ont i magen är de vanligaste somatiska besvären bland flickor i alla 

tre åldrar och bland pojkar är ryggont och huvudvärk mest förekommande. De somatiska 

besvären huvudvärk, ryggont, magont och yrsel ökade med några få undantag hos de 13- och 

15-åriga flickorna och pojkarna under perioden hela perioden 1985/86−2017/18. Det är 

vanligare att flickor, i alla tre åldrar har minst två psykosomatiska besvär eller symtom mer än 

en gång i veckan och när man jämför idag med mitten av 1980-talets så är andelen 13- och 

15-åringar med minst två psykiska eller somatiska besvär en gång i veckan eller mer, dubbelt 

så stor (Folkhälsomyndigheten, 2019). I en europeisk studie av Vanaelst et al. (2012) där 

prevalensen av psykosomatiska och emotionella symtom (PES) hos 4066 skolbarn mellan 4-

11 år från 8 europeiska länder undersöks upplever 45,7% av barnen minst ett PES symtom 

under den senaste veckan och ett sänkt emotionellt välmående var det mest frekvent 

rapporterade symtomet. PES beskrevs utifrån fem variabler såsom sänkt självkänsla senaste 

veckan, sänkt emotionellt välmående senaste veckan, emotionella problem under de senaste 

sex månaderna, huvudvärk/ont i magen/sjukdom eller sömnsvårigheter (Vanaelst et al., 2012).    

 

2.2.3. Psykiatriska tillstånd  

Barn som får psykiatriska diagnoser som ångestsyndrom och depression tidigt i livet riskerar 

att bli långtidssjuka samtidigt som risken för självmordsförsök och självmord ökar enligt 

Socialstyrelsens rapport (2017). Hos pojkar i åldern 10-17 år med samsjuklighet för 

ångestsyndrom och depression är självmord 25 gånger vanligare, gentemot pojkar i samma 

ålder utan en psykiatrisk diagnos. Förmågan att tillgodogöra sig högre studier minskar vid 

insjuknande i tidig ålder vilket sågs vid uppföljningen av barn och unga som vårdats för 

depression och ångestsyndrom år 2006, vilka uppnått en betydligt lägre utbildningsnivå än de 

som inte varit sjuka (Socialstyrelsen, 2017).  

 Cirka tio procent av svenska barn och ungdomar har ett psykiatriskt tillstånd där Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) och depression är de två vanligaste förekommande 

före autismspektrumtillstånd (Bremberg & Dalman, 2015). Wasserman och Nilunger-
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Mannheimer (2012) uppskattar att omkring 10 procent av barn och ungdomar med 

psykistriska tillstånd lider av ångest- och förstämningssjukdomar och har koncentrations 

svårigheter, ätstörningar eller andra störingar dominerade av utagerande beteenden. 5-10 

procent av barn och ungdomar har lättare former av psykisk ohälsa. Det är ovanligt att yngre 

barn blir deprimerade men efter puberteten är depression 3 till 4 gånger vanligare hos flickor 

än hos pojkar. Barn och undomar som själva definierar sina psykiska problem brukar relatera 

till ätstörningar, vanföreställningar, tvångstankar, missbruk och självmordstankar. 

Deprimerade barn och ungdomar beskriver sig själva som ledsna, ångestfyllda, med en 

pessimism inför framtiden och med en negativ kroppsyn. Nära hälften av alla 

barndepressioner förbises av vuxna, ofta beskriver föräldrar sina deprimerade barn som 

bråkiga, olydiga, irritabla och rastlösa (Wasserman & Nilunger-Mannheimer, 2012).  

 

2.3. Skydds- och riskfaktorer med påverkan på barn och ungdomars psykiska 

hälsa  

Vad påverkar barns psykiska hälsa långsiktigt? Att ge barn möjlighet att skapa en trygg 

anknytning under spädbarnsperioden genom närhet till en annan människa som barnet har en 

känslomässig relation till, oftast föräldrar. Det är en av de viktigaste faktorerna för barnets 

utveckling samt utgör en avgörande skyddsfaktor för barnets psykiska hälsa, specifikt under 

förskoleåldern och tidig skolålder, men anknytning kan skapas även senare i livet (Pihlblad & 

Åberg, 2011; Wasserman & Nilunger-Mannheimer, 2012). En annan avgörande skyddsfaktor 

mot psykisk ohälsa hos barn men även hos vuxna är att ha en god självbild, samt förmåga att 

kommunicera med andra människor och att växa upp i en stödjande miljö med ett tryggt 

socialt nätverk (Wasserman & Nilunger-Mannheimer, 2012).  

 Pihlblad och Åberg (2011) tar upp andra skyddsfaktorer som att ha en förskola med hög 

kvalitét, goda levnadsvanor med kost och fysisk aktivitet, möjlighet till positiva 

fritidsaktiviteter samt föräldrar som samarbetar kring uppfostran som viktiga exempel vilka 

påverkar barnets psykiska hälsa. Kamratrelationer och sociala nätverks betydelse ökar med 

åldern samt en god mental, social och emotionell förmåga är ytterligare skyddsfaktorer vilka 

kan tränas upp och ha stor betydelse barn och ungas långsiktiga hälsa och mående (a.a.). 

Enligt Wasserman och Nilunger-Mannheimer (2012) krävs en anhopning av riskfaktorer i den 

psykosociala omgivningen och i familjen för att barn skall utveckla psykisk ohälsa. Några 

exempel på dessa riskfaktorer som påverkar barnens psykiska hälsa är stressituationer under 

uppväxttiden såsom traumatiska förluster, katastrofer, inkonsekvent uppfostran, bristande 
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samspel mellan föräldrar och barn som ofta blir en konsekvens av förälders egna psykiska 

ohälsa (a.a).  

 Jansson och Drevenhorn (2015) understryker att barn och ungdomars hälsa påverkas av 

föräldrarnas levnadssituation samt det samhälle de lever i, vilket skapar ojämlikhet i många 

sammanhang därför är det viktigt att arbeta för barns rättigheter till hälsa på lika villkor 

genom FN’s Barnkonvention. Barnkonventionen som handlar om barns rättigheter poängterar 

alla barns rätt till hälso- och sjukvård, omfattar varje människa under 18 år och utgör ett 

gemensamt internationellt åtagande att garantera all världens barn de grundläggande 

mänskliga rättigheterna genom en politisk enighet om att barn liksom vuxna har ett fullt 

människovärde och egna mänskliga rättigheter (Dahlqvist, 2004). Genom ett hälsofrämjande 

och förebyggande arbete skall man undvika att skuldbelägga maktlösa individer och istället 

stärka deras makt över sin egen situation, stärka självtilliten och därmed kunna ta kontroll 

över sina egna levnadsvanor och ges ökad möjlighet att fatta egna beslut (Jansson och 

Drevenhorn, 2015) Ett synsätt som återspeglas i begreppet empowerment vilket är fokus för 

dagens folkhälsoarbete och i vad WHO förespråkar genom som den hälsofrämjande process 

som ger människor möjlighet att förbättra sin hälsa genom att ta kontroll över den (Jansson & 

Drevenhorn, 2015; WHO, 1986).  

Barns upplevelse av sitt sammanhang är viktigt för deras hälsa och för deras 

skolprestationer och genom att arbeta med förbättrad och bibehållen hälsa är det angeläget att 

rikta uppmärksamheten mot ett salutogent perspektiv, alltså mot hälsobringande faktorer med 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Jansson & Devenhorn, 2015; Pihlblad & 

Åberg, 2011). I Antonovskys hälsoorienterade modell ”Känsla av sammanhang” - KASAM, 

som tar hänsyn till människan i hela sitt sociala, historiska och kulturella sammanhang, läggs 

fokus på de faktorer som bidrar till hälsan tills skillnad för det medicinska synsättet där de 

sjukdomsframkallande förhållandena får stå i centrum (Antonovsky, 1979). 

 

2.4. Förebyggande stöd och insatser för att förbättra den psykiska hälsan hos 

barn och ungdomar 

Riktade insatser kring barn och ungdomar ur ett folkhälsoperspektiv har för avsikt att påverka 

förhållanden som struktur och miljö, samt faktorer som frisk-, skydds och riskfaktorer som 

kan bidra till en positiv utveckling (Risholm Mothander & Broberg, 2018). För att förebygga 

att inte nya risker uppkommer som kan öka deras problem bör insatserna särskilt inriktas på 

att nå de sårbara barnen och deras föräldrar där det finns en förhöjd risk för psykisk ohälsa på 
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grund av ökad belastning på hela familjen (a.a). Prevention avser insatser för att minska 

risken för ohälsa vars mål är att minska riskfaktorernas inflytande eller att styra bort individen 

från dem och samtidigt stärka skyddsfaktorerna (SBU, 2010). Prevention ska inte förväxlas 

med promotion vilket är åtgärder som med syftet att främja barns och ungdomars positiva 

utveckling och välmående. 

  I Socialstyrelsens (2018) delrapport som belyser kontext, förutsättningar och övriga 

förhållanden kring barn och ungas behov av stöd till riktade insatser med betydelse för ett 

långsiktigt utvecklingsarbete på området psykisk hälsa innehåller handlingsplaner för att 

minska bristerna. Handlingsplaner med följande teman; identifiera riskgrupper, insatser för att 

främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa, tidiga insatser vid psykisk ohälsa, insatser 

vid långvarig psykisk ohälsa samt övergripande teman. De förebyggande och hälsofrämjande 

insatserna för barn och unga var följande: suicidprevention, skolan som psykosocial 

arbetsmiljö, föräldrastöd, tillgängliga ungdomsmottagningar, anpassad information till barn 

och stöd till föräldrar med särskilda behov, förbättrad fysisk och psykisk hälsa, stöd vid 

självskadebeteende, tidig upptäckt av psykisk ohälsa samt ett tidigt stöd för barn 1–6 år, samt 

attitydarbete med kunskap och öppenhet kring psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2018). Viktiga 

arenor med samhällsfunktion för att arbetet kring barns psykiska hälsa är Barnhälsovården 

(BHV) för förskolor och skolor, Elevhälsovården, Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) och 

Barn- och Ungdomsmottagningar (BUMM) vilka kompensatoriskt fungerar för barn med 

problem i hemmiljö eller med inlärning (Pihlblad & Åberg, 2011).  

Thernlund och Kadesjö (2015) beskriver att ett flertal metoder har utvecklats med inslag av 

psykopedagogiska förhållningssätt i avsikt att påverka uppkomst och förekomst av psykisk 

ohälsa, så kallad prevention eller förbyggande arbete som avser att minska risken för ohälsa. 

Målet med det förebyggande arbetet är att stärka skyddsfaktorer hos barnen och samtidigt 

förhindra riskfaktorernas inflytande. Preventionsprogrammen indelas idag in under universell, 

selektiv och indikerad prevention för att överensstämma med kunskapsläget kring risk- och 

skyddsfaktorer. Universell prevention riktar sig till alla barn inom en viss population som 

exempelvis skola, landsting med specifikt ett geografisk område, utan hänsyn till deras 

speciella risknivå eller behov. Exempel på sådana insatser är föräldrargrupper eller 

skolprogram som riktar sig till alla elever i en skola. Selektiv och indikerad prevention har 

gemensamt att barnet eller familjens behov måste identifieras för att kunna de skall kunna bli 

erbjudna insatsen. Selektiv prevention är när grupper av individer identifieras utifrån någon 

gemensam riskfaktor som till exempel barn som har förälder med psykisk ohälsa, där den 

enskilda individens risknivå inte har kartlagts. Vid indikerad prevention är insatsen riktad till 
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individer som var och en har identifierats befinna sig i riskzonen för att utveckla 

hälsoproblem eller att de redan har problem och insatsen anpassas till individuella behov. Vid 

klinisk intervention eller behandling finns ett identifierat hälsoproblem hos barnet och får då 

hjälp inom exempelvis BUP som är inom klinisk verksamhet (Thernlund & Kadesjö, 2015). I 

det lokala samhället har specialistsjuksköterskan inom barnsjukvården, BHV, 

Elevhälsovården eller BUP en central och strategisk roll med det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet för barn och ungdomar (Jansson & Devenhorn, 2015). 

 

2.5. Psykiatrisjuksköterskans förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad  

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor skall omvårdnaden 

byggas kring att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa, lindra lidande och värna 

om mänskliga rättigheter (ICN, 2002; Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Hälsofrämjande 

omvårdnad bygger på tillit och respekt, genom ett hälsofrämjande perspektiv kan människans 

resurser tillvaratas och fokus kan läggas det som förbättrar hälsan, på det friska enligt ett 

salutogent perspektiv (Arvidsson & Skärsäter, 2006; Jormfeldt & Svedberg, 2014). Det 

hälsofrämjande arbetet skall utgå från varje unik individ med hens egna resurser och behov 

och samtidigt ske utifrån en helhet där man tar hänsyn till omgivande faktorer. Det 

förebyggande och hälsofrämjande insatserna sker oftast på skolor, arbetsplatser samt inom 

hälso- och sjukvården. Hälsofrämjande omvårdnad bygger på en humanistisk syn av 

människan med inriktning att förstå personens livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och 

lidande istället för att lägga fokus på diagnos och problem (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010).  

I specialistsjuksköterskans kompetensområde med inriktning mot psykiatrisk vård samt 

inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar beskrivs hur hen skall arbeta förebyggande 

och hälsofrämjande för att bibehålla hälsan inom person, grupp och samhällsnivå 

(Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor, 2014; Riksföreningen för barnsjuksköterskor 

& Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Psykiatrisjuksköterskan skall ha förmåga att 

identifiera och förebygga hälsorisker samt motivera till förändring av livsstilsfaktorer när 

behov finns. Patientens perspektiv ska alltid beaktas inom sjukvården och tas tillvara hos 

såväl barn som vuxna och utifrån ett personcentrerat förhållningsätt skall 

specialistsjuksköterskan tillvarata patienten samt de närståendes erfarenheter, behov, 

preferenser och mål i planering och genomförande av omsorg och omvårdnad.  
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 Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det väsentligt att skapa förståelse för patientens 

egen upplevelse av sin hälsosituation vilket kräver öppenhet och följsamhet i bemötandet som 

i sin tur kan främja patientens delaktighet i sin hälso- och vårdprocess.  

 Som psykiatrisjuksköterska är det viktigt att ha ett öppet men samtidigt kritiskt 

förhållningssätt och betrakta barn och föräldrar som individer samt undvika att relatera dem 

enbart till en etnisk grupp samt vara uppmärksam på likheter och skillnader (Jansson & 

Drevenhorn, 2015). Utgår hen ifrån etisk förhållningssätt i sitt dagliga arbete skall inte etniska 

eller kulturella olikheter vara ett problem. Psykiatrisjuksköterskan och barnsjuksköterskan 

skall medvetet försöka vara självkritisk till sitt förhållningssätt och sina egna ideal kring vad 

som är en god uppfostran och bra barndom. Vidare skall hens arbete med barn och ungdomar 

inom primär- och specialistsjukvården, BHV, Elevhälsan och BUP utgå från en vårdetisk 

värdegrund (a.a.). Enligt Gillberg (2015) har hälften av alla barn i BUP’s patientgrupper 

inlärningsproblem och skolsvårigheter av olika form vilket i princip alltid föranleder speciella 

pedagogiska åtgärder inom skolan. Gillberg anser att ett närmare samarbete mellan skolans 

pedagogiska personal och BUP’s medicinska personal bör upprättas.   

 Enligt McDougalls (2011) engelska studie är den emotionella hälsan och välmåendet hos 

barn och ungdomar av primär betydelse, därmed är behovet att utveckla omfattande 

förebyggande åtgärder inom psykisk hälsa grundläggande. Barns psykiska hälsa skall utgöra 

en viktig del av hälsosektorns arbete för att minska ohälsan. Tydligt är att alla barn har 

psykiska behov men alla har eller får inte psykiska problem. För att förbättra sjuksköterskans 

förståelse för barns välmående och psykiska hälsa skall de kunna identifiera de omnämnda 

risk- och skyddsfaktorerna med sannolikhet att utveckla positiva eller negativa hälsoresultat. 

Forskning belyser att vissa barn och ungdomar löper större risk att utveckla psykisk ohälsa 

och psykiatriska tillstånd än andra vilket inkluderar dem med inlärningssvårigheter och 

funktionella och fysiska handikapp, liksom barn med homo- eller bisexuell läggning löper en  

större risk för att bli mobbade, att ha självskadebeteende eller suicidrisk. Det är dock viktigt 

att notera att det inte gäller alla unga människor i dessa grupper utan många har god psykisk 

hälsostatus. Vidare beskriver McDougall (2011) vikten av att skapa ökad kunskap och 

förståelse hos sjuksköterskan för det känslomässiga välbefinnandet och den psykiska hälsan 

hos barn och ungdomar för att förbättra deras hälsa och välmående senare i livet. En tidig 

upptäckt och ett aktivt snabbt handlande med tidig intervention är nyckeln till att förebygga 

problem senare i livet. Trots den psykiska ohälsans utbredning går många psykiska 

ohälsoproblem obemärkta förbi eller behandlas först när de blivit allvarliga och en sen 
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intervention förknippas ofta med allvarlig funktionsnedsättning för barn och unga likväl för 

deras familjer (a.a.).  

 

2.6. Problemformulering 

Den psykiska ohälsan och de psykosomatiska symtomen ökar bland barn och ungdomar vilket 

kan tänkas medföra en förhöjd risk att alltfler utvecklar allvarlig psykisk ohälsa längre fram i 

livet. I ett samhälle med ett högt tempo, en hög stressnivå och högt ställda prestationskrav i 

skolan och i andra sociala sammanhang kan unga personer utveckla  psykosomatiska symtom. 

Om inte specialistsjuksköterskan som jobbar inom BHV eller Elevhälsovården, BUMM, 

psykiatrisk öppenvård eller BUP är uppmärksam och lyhörd kan hen missa att fånga upp och 

identifiera dessa tecken på psykisk ohälsa. Om specialistsjuksköterskan gör en tidig 

identifiering av den psykiska ohälsan kan riktade insatser sättas in och förebygga ett vidare 

sjukdomsförlopp.  

 

3 Syfte 

Syftet med denna integrativa litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskans förebyggande 

arbete och hälsofrämjande interventioner i omvårdnaden kring barn och ungdomars psykiska 

ohälsa och psykosomatiska symtom. Ett ytterligare syfte var att beskriva behovet av 

psykiatrisjuksköterskans samverkan genom sin specifika kompetens i omvårdnad av barn och 

ungdomar med psykisk ohälsa.  

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Erikssons omvårdnadsteori kan vara till god hjälp i förståelsen av och omvårdnadsarbetet 

kring barn och ungdomars upplevelse av lidandet i samband med psykosomatiska symtom 

eller psykisk ohälsa, för att bekräfta symtom av sjukdom och därmed försonas med dem och 

avhjälpa problemen. Eriksson (1994) menar att lidandet utgör en del av det mänskliga livet 

och är inget ont i sig självt utan är helt utan mening, men barnet eller ungdomen kan ge det en 

mening för sitt liv och för sig själv.  

Omvårdnads teoretikern Erikssons Caritativa omvårdnadsteori – att lindra lidande, har 

kategoriserats mer som en filosofi med utgångspunkt att människan är en omätbar enhet, 

vilken har sina rötter i en humanvetenskaplig tradition (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Erikssons omvårdnadsteori har ett kunskapssökande perspektiv kring det vårdande som 

tillägnas patienten, med andra ord skall patienten ges kunskap, vilken skall komma det 
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lidande barnet eller ungdomen till godo. Caritas, som betyder att kärlek och barmhärtighet 

skall vara grundmotivet för de värden som formar vårdvetenskapen och för allt vårdande 

enligt Wiklund Gustin och Lindwall (2012). Erikssons omvårdnadsteori baseras på förståelsen 

av lidandet, som är ett centralt begrepp i vårdvetenskapen, kunskap om hälsa och lindra 

lidandet är vårdandets hjärta (Eriksson, 1994). Vårdandets kärna eller grundläggande substans 

är att ansa, leka och lära i olika form och därigenom åstadkomma ett tillstånd av tillit, 

tillfredsställelse, andligt och kroppsligt välbehag i tro, hopp och kärlek samt med en känsla av 

att utvecklas i syfte att förändra hälsoprocesser hos barn och ungdomar (Eriksson, 2015). 

Eriksson beskriver ansandet som ett sätt att bekräfta den andres existens som en konkret 

kärleksgärning. Leken är en paradox som finns i prövning, övning, lust, skapande och allvar 

som är ett viktigt inslag i den naturliga och professionella vården, i barnavården och 

barnsjukvården. Lekandet är en naturlig aktivitet hos barn men har i hög grad förvunnit hos 

den vuxna. Att kunna leka är ett utryck för hälsa men är till sin karaktär interaktiv. Lärandet 

eller inlärningen innebär en konstant förändring och utveckling samt utgör en av livets och 

varandets grunddimensioner. Eriksson beskriver hur vårdandet kan utgöras av två sidor där 

den ena sidan är den egentliga konkreta kroppsliga ansningen och den andra sidan är lärandet 

och den symboliska leken. Ansningen ger kroppsligt välbehag och renlighet och lärandet leder 

till utveckling och lekandet ger tillit och tillfredsställelse där småprat och spel är former av 

lärande och lekande. De tre elementen skapar en integrerad helhet och påverkar varandra 

sinsemellan och vårdandet i dess olika former skapar den relation som reglerar och 

sammanbinder och möjliggör människans varande som helhet och skapar hälsa (Eriksson, 

2015).  

Vårdandets allra djupaste innebörd är att lindra lidande och genom vårdarens bekräftelse 

av barn och ungdomars patientlidande  och möjliggör välbefinnande genom stöd och hjälp att 

finna mening för lidandet, att försonas med det för att kunna att växa och utvecklas till den 

människa hen är ämnad att vara (Eriksson, 1994). Det kan handla om något så grundläggande 

som att se barnet och lyssna ärligt på vad hen har att säga eller kroppsligt förmedla, då barnet 

som människa gärna flyr från lidandet genom att skapa distans till lidandets orsak eller söka 

en kortsiktig lösning till ett lindrat lidande via yttre trygghet. Varje lidande är unikt på sitt 

sätt, det är människan själv och hennes omgivning som formar det. Konsten att lindra lidande 

utvecklas genom vårdarens lyhördhet för barn och ungdomars upplevelse samt intresse för att 

försöka förstå patientens erfarenheter av lidandet och där med nå en djupare förståelse av 

lidandefenomenet (Eriksson, 1994). Eriksson talar om att lidandet är relaterat till livet självt -

livslidande, till sjukdom och behandling – sjukdomslidande, samt till vårdande och 
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vårdsituation - vårdlidande. Sjukdomslidandet kan indelas i två kategorier; den ena är den 

kroppsliga smärtan uppkommen ur sjukdomen och behandlingen där smärtan erfars av 

människan som helhet och inte enbart kroppsligt som med lidande som ansätter människan 

och förnimms fysiskt. Den andra formen av sjukdomslidande är andlig och själslig och 

förorsakad av  upplevelser av skam och/eller skuld, en förnedring som barnet kan uppleva i 

relation till sin sjukdom eller behandling. Detta lidande kan erfaras av barn och ungdomar 

själva som patienter men även på grund av det sociala sammanhanget eller vårdpersonalens 

fördömande attityd (Eriksson, 1994). Delar av Erikssons teori kommer att användas för att 

diskutera det framkomna resultatet.   

 

5 Metod 

En integrativ litteraturöversikt har valts som metod för att sammanställa det vetenskapliga 

underlaget med forskningsproblemet som utgångspunkt. Enligt Polit och Beck (2012) används 

en litteraturöversikt som en skriftlig forskningsöversyn för att analysera information 

aggregerat från utvalda vetenskapliga artiklar, som sen utvärderas, kritiskt granskas samt 

sammanställs i en analys för att objektivt kunna utvärdera aktuell kunskap- och forskning 

objektivt.  

En integrativ metod blev användbar då kvalitativa, kvantitativa studier samt 

forskningsöversikter fanns för att motbevisa, bekräfta eller förlänga varandra inom 

forskningsområdet enligt Whittemore och Knafl (2005). Den integrativa studien har potential 

att spela en större roll i evidensbaserad omvårdnad. Den integrativa metoden är en specifik 

och systematisk granskningsmetod som sammanställer empirisk och teoretisk litteratur samt 

förser läsaren med en mer omfattande förståelse av ett specifikt fenomen eller vårdproblem. 

Whittemore och Knafls (2005) arbetsprocess tillämpades och delade in arbetet i fem stadier: 

problemidentifiering, datainsamling med litteratursökning, kvalitetsgranskning, dataanalys 

och resultatpresentation.  

 

5.1. Urval 

I det första inledande stadiet identifieras ett problemområde som litteraturöversikten riktades 

emot utifrån författarens egen kliniska erfarenhet samt formulering av studiesyfte. Därefter 

beskrevs ett antal variabler av intresse såsom målgrupps population, koncept och 

omvårdnadsproblem enligt Whittemore och Knafl (2005). Urvalet baserades på några i 

förhand definierade inklusions- och exklusionskriterier för att underlätta sökprocessen 
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(Whittemore & Knafl). De inkluderade artiklarna publicerades år 2000 eller senare med fokus 

på deltagande barn och ungdomar mellan 0-17 år, från hela världen. Urvalet bestod av 

empiriska artiklar med syften som var relevanta för studiens syfte, artiklarna var Peer 

reviewed samt tillgängliga på engelska. Exkluderade artiklar är de som var publicerades före 

2000, som inte hade deltagande barn och ungdomar i åldern 0-17 år, som ej fanns tillgängliga 

på engelska samt icke var vetenskapligt granskade original artiklar.  

 

5.2. Datainsamling 

Det andra stadiet i arbetsprocessen var litteratursökningen som bestod i en väldefinierad 

litteratursökningsstrategi som blev avgörande för att intensifiera studiens innehåll  

(Whittemore & Knafl, 2015). Författaren genomför större sökningar vid två tillfällen för att 

finna relevanta artiklar som svarade mot studiens syfte. Inledningsvis gjordes dock 

pilotsökningar via EBSCOhost databas med sökorden children och psychosomatic för att få 

en uppfattning och undersöka det aktuella kunskapsläget för litteraturöversikten, då många 

träffar uppstod och mycket var irrelevant men valda två studier fanns redan här. För att få en 

genomgång hur en korrekt sökning går till bokade författaren en tid med en bibliotekarie på 

Ersta Sköndal Bräcke Högskola som genom MeSh termer och med korrekta ämnesord hjälpte 

till att göra systematiska sökningar i lämpliga databaser. Artikelsökningar genomfördes i 

databaserna CINAHLComplete, PSYCInfo och PubMed, vilka är täckande databaser med bred 

forskning inom omvårdnad, medicin och psykiatri. I denna första gedigna sökning var 

ämnesorden i CINAHLComplete psychophysiologic disorders AND mental disorders, i 

PubMed psychophysiologic disorders AND mental disorders, i PSYCInfo var ämnesorden 

psychophysiologic disorders AND somatofom disorders AND mental disorders AND children 

AND adolescents.  

 I det första granskningsskedet gjordes ett urval av artiklar baserade på ovan nämnda 

inklusions- och exklusionskriterier och artikelns titel och artiklarnas abstrakt lästes. Utifrån 

vad författaren fann i dessa artiklars abstrakt gjordes ett ytterligare urval för att uppnå vad 

författaren sökte till litteraturöversiktens syfte. När ett lämpligt urval av artiklar gjorts lästes 

ett antal artiklar i fulltext och därefter valdes femton artiklar ut för kvalitetsgranskning. 

Allteftersom syftet omformulerades och justerades uppkom ett nytt behov av en andra 

sökning med hjälp av bibliotekarie där sökorden nursing care+ OR psychiatric nursing OR 

mental disorders+ OR psychophysiologic disorders OR psychosomatic disorders AND health 

promotion OR mental health promotion AND mental health/prevention AND control kom att 
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användas i de tre ovan nämnda databaserna. Tidsspannet utökades här från 2009 till 2000-

2019 och tolv artiklar tillkom. När studiesyftet omformulerades under skrivprocessen 

flyttades tre artiklar till bakgrunden och ett antal tidigare kvalitetsgranskade och utvalda 

artiklar uteslöts från resultatet och några nya tillkom. Författaren läste artiklarna flera gånger 

för att få en utökad förståelse för vilka resultat som överensstämde med studiesyftet och arton 

artiklar valdes ut för nästa steg, till kvalitetsgranskning. Se bilaga1 för sökmatris.  

 

5.3. Kvalitetsgranskning  

Det tredje stadiet i processen innefattade bedömning och utvärdering av kvalitén på de utvalda 

artiklarna. Whittemore och Knafl (2005) hänvisar till validerade granskningsmallar som hjälp 

för att underlätta granskningsprocessen där författaren valde att använda sig av 

granskningsmallar för integrativa studier från Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU, 2014).  Kvalitetsgranskningen har skett utifrån den vetenskapliga 

kvaliteten på artiklarna avseende selektionsbias, behandlingsbias, bedömningsbias, 

bortfallsbias, intressekonfliktsbias och rapporteringsbias. Har valdes fyra artiklar bort på 

grund av bristande kvalitet. Se bilaga 2 för matris över urval av artiklar till resultat.  

 

5.4. Dataanalys 

Inkluderade artiklar har analyserats enligt Whittemore och Knafls fjärde stadie som 

eftersträvar en noggrann och opartisk tolkning (2005). Analysmetoden består av följande fyra 

steg; datareduktion, dataöversikt, datajämförelse av datamaterial och slutsats och verifiering. I 

den inledande analysfasen delade samtliga inkluderades artiklar för granskningen in i 

subgrupper enligt ett logiskt system för att skapa en överblick och förenkla analysen enligt 

Whittemore och Knafl (2005). I detta skede översattes utvalda delar av artiklarna såsom 

resultatet från engelska till svenska för att skapa en ökad förståelse av text och innehåll i 

samband med analysen.  Datareduktion innebar att de inkluderade artiklar läses ett flertal 

gånger för att få en fördjupad förståelse för dess innehåll och därefter kunde författaren 

extrahera relevant data från varje enskild studie till ett enskilt dokument för att förenkla, 

sammanfatta, fokusera och organisera data till ett hanterbart ramverk. På så sätt kunde 

irrelevant information uteslutas och förenkla analysen av data som svarade på föreliggande 

studie syfte. Därefter kunde ett dokument sammanställas med adekvat information som 
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ansågs svarade an på studiens syfte. Slutligen kodades analyserad data för att urskilja de 

viktigaste delarna i resultatet.  

 I den andra fasen sammanställdes en dataöversikt genom att omvandla extraherad data 

insamlad från de individuella källorna som presenteras i en matris med extraherat resultat 

kring särskilda variabler och subgrupper (Whittemore & Knafl 2005). Syftet med översikten 

var att visuellt förstärka mönster och samband inom och sinsemellan original källorna som 

utgångspunkt för vidare tolkning.  

 I den tredje datajämförelsefasen genomgick materialet en interaktiv process där granskning 

av dataöversikten i förhållandet till respektive studies resultat gjordes i syfte att identifiera 

mönster, teman eller samband enligt Whittemore och Knafl (2005).  

 Den fjärde och slutliga fasen vilket är en bearbetning med datatolkning utifrån den tidigare 

mönster- och sambandgivande nivån till en mer abstrakt nivå med sammanfattning och 

möjliga slutsatser som överensstämd (Whittemore & Knafl, 2005). Denna fjärde fas kunde 

inte genomföras.  

 

6 Forskningsetiska överväganden 

De originalartiklar som finns med i studien bedömes av författaren ha följt de forskningsetiska 

principerna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning såsom informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2018).  

Artiklarna har granskats objektivt och oberoende av egna åsikter eller egen erfarenhet. 

Samtliga inkluderade artiklar var skrivna på engelska där komplicerade ord och meningar på 

engelska översattes så korrekt som möjligt med hjälp av ordbok och översättningsverktyg för 

att undvika översättnings- eller tolkningsfel. Etiska överväganden har gjorts inför granskning 

av varje enskild artikel, där det sågs vara etiskt riktigt med anonymt och frivilligt deltagande 

samt ett godkännande har krävts av förälder eller vårdnadshavare då de är minderåriga, samt 

att artikelförfattarna var öppna med syftet för studien (Polit & Beck, 2012).  

Litteraturöversikten har skrivits utan koppling till någon anställning eller annan institutions 

intresse av resultatet vilket gör att det inte finns några intressekonflikter (Vergnes, Marchal-

Sixou, Nabet, Maret & Hamel, 2010). Det medgivande som en deltagare har givit i en studie 

för den specifika studien gäller inte om den sedan används i en systematisk litteraturöversikt 

enligt Vergnes et al. (2010). Det framgick inte tydligt i samtliga inkluderade studier i 

litteraturöversikten om de var forskningsetiskt granskade men författaren valde att inkludera 

dem då studierna ansågs korrekt etiskt genomförda.  
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7 Resultat 

Resultatet visade att sjuksköterskans förebyggande och hälsofrämjande interventioner kring 

barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykosomatiska symtom består i en rad olika 

sjukdomsförebyggande åtgärder som förebyggande arbete med program, tidigt identifierande 

av symtom samt ett tidigt ingripande med lämplig intervention. Ytterligare resultat belyser 

behovet av psykiatrisjuksköterskans samverkan och handledning genom sin specifika 

kompetens i omvårdnaden av barn och ungdomar med psykisk ohälsa.  

Resultatet baseras på fjorton artiklar, varav fem var kvalitativa studier, två svenska, en 

amerikansk, en engelsk och en australiensk. Tre artiklar var kvantitativa studier, en ungersk, 

en norsk och en engelsk och de resterande sex artiklarna var litteraturöversikter. När 

artiklarna granskats urskildes två huvudteman; 1) Sjuksköterskans förebyggande arbete och 

hälsofrämjande interventioner samt 2) Behov av samverkan och handledning i omvårdnad av 

barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Det andra huvudtemat innefattade två underteman; 

Psykiatrisjuksköterskans samverkande roll skapar möjligheter och Psykiatrisjuksköterskans 

handledande funktion i skol- och barnsjukvården.  

 

7.1 Sjuksköterskans förebyggande arbete och hälsofrämjande 

interventioner 

Delaney och Statens (2010) amerikanska litteraturöversikt belyser forskningens framsteg 

kring det psykiska hälsofrämjandet med sjukdomsförebyggande åtgärder kring barnens 

välbefinnande och hälsoutveckling. Delaney och Staten beskriver tre olika nivåer i 

förebyggandet av psykisk ohälsa i form av olika interventioner där den första nivån är det 

universellt förebyggande arbetet som berör hela befolkningen. Det andra nivån är det selektivt 

förebyggande arbetet för individer eller grupper i riskzon för att utveckla psykisk ohälsa som 

exempelvis familjer med destabiliserande händelser som skilsmässa eller föräldrars frånvaro. 

Den tredje nivån är det indikerat förebyggande arbete där interventioner erbjuds till individer 

som redan upplever minimala men upptäckbara symtom eller signaler samt de som har risk 

för att utveckla symtom utan att uppfylla diagnos kriterier. Exempel på indikerade 

interventioner är de som minskar aggression, depressiva symtom eller upphöjda nivåer av 

ångest. En utvidgad syn på det förebyggande arbetet ger vägledning för hur primärvården 

samarbetar med familjer och skolor för att utveckla barnens sociala och emotionella 

kompetens för att klara av utmaningar som exempelvis när en förälder lider av depression 
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eller har hög emotionell reaktivitet. Brådskan av en tidig intervention växer i takt med att 

vårdpersonal och föräldrar lär sig och förstår hur barnen själva kan bygga upp skyddsfaktorer 

som hjälper dem att minska sin sårbarhet så att de fortsätter på en optimal utvecklingsbana 

kring sin psykiska hälsa. Sjuksköterskan är unikt placerad och kan genom sin 

ställningsposition tidigt interagera med familjer, föräldrar och barn och kan arbeta 

hälsofrämjande för att utveckla barnens självkänsla och självkontrollerande beteenden samt 

prosociala och positiva relationer. För att finna mer allvarlig psykisk ohälsa kan grunderna i 

det selektiva och indikerade förebyggande arbetet hjälpa till att kartlägga de ökande 

neuropsykiatriska tillstånden. Vidare kan sjuksköterskan föra ihop förebyggande vetenskap 

med aktuella behandlingsmodeller vilket kan sammanlänka nervkretsar, grundläggande 

psykologiska processer och sjukdoms fenotyper. Denna disciplinära kunskap tillsammans 

med förebyggande vetenskap utgör en användbar plattform för sjuksköterskor i deras arbete 

med föräldrar och barn med risk för allvarlig psykisk ohälsa. Barnen kan därmed utveckla en 

regleringsförmåga i ett komplex samspel mellan mognad och föräldravägledning (a.a.).  

 Barn och ungdomar är en uppenbart sårbar grupp som har alltfler psykosomatiska symtom 

enligt Membrides litteraturöversikt (2016). För att bygga upp barns självkänsla och 

motståndskraft redan i tidig ålder behövs förbyggande program som inbegriper hela skolans 

arbete, eftersom problemen blir allvarligare i tonåren och ofta följer dem till vuxen ålder. 

Tidig intervention har en förebyggande effekt på den psykiska hälsan. Föräldraprogram har en 

tveklöst stor förmåga och ger resultat i att stödja barn och unga när de skall finna sin plats i 

samhället (Membride, 2016). Hembesöksprogram är exempel på ett familje-

sjuksköterskesamarbete som en förebyggande intervention med stark evidens att skapa 

långsiktiga fördelar som stöttar gravida kvinnor och nyblivna föräldrar i hälsofrämjandet av 

spädbarn och barns utveckling. Hembesöksprogrammen visar sig främja stark anknytning 

mellan förälder och barn samt minska övergrepp och försummelse av barn. Ytterligare ett 

föräldraprogram genomfört av sjuksköterskor är Incredible Years (IYEY) med målsättning att 

främja positivt föräldraskap, förbättra föräldrar-barn relationen, hjälpa föräldrar att identifiera 

sociala inlärningsteorier i uppfostran samt förbättra hemma-skola relationen. Ett 

förskoleprogram som stödåtgärd till att en förbättrad tidig läsförmåga kallas The Early 

Literacy and Leraning Model (ELLM) (a.a.). 

Patel, Flisher, Hetrick, och McGorrys (2007) globala litteraturöversikt lägger fokus på de 

psykiska hälsobehoven hos ungdomar i åldern 12-24 år, då tonåren är det stadie i livet där de 

flesta psykiska ohälsoproblemen upptäckts. Studien påvisar hur viktigt det är att ingripa direkt 

när symtomen visar sig genom att sjuksköterskan tillsammans med andra vårdgivare erbjuder 
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tonåringar hjälp och stöd, vilket ibland kan vara tillräckligt att bara notera problemen genom 

att lyssna till tonåringen som kanske blottar sina känslor bakom de psykosomatiska symtomen 

(a.a.). En amerikansk kvalitativ fallstudie understryker likväl hur viktigt det är att identifiera 

de psykosomatiska symtomen tidigt hos barn och ungdomar samt hur man kan adressera det 

högkänsliga ämnet med hjälp av empati (Joychan, Kazi & Patel, 2016). Joychan, Kazi och 

Patel betonar hur primärt det är att skapa förståelse för att den psykosomatiska smärtan är 

verklig, utan att ifrågasätta symtomens verklighet och samtidigt etablera realistiska 

förväntningar för att kunna handlägga besvären effektivt. Nästa steg är att försäkra att barnet 

är fysiskt friskt, att barnets labprover är negativa samt identifiera potentiella sociala 

riskfaktorer och diskutera dessa i sin klara och tydliga maner med familjen. Det är avgörande 

att kommunicera att smärtan inte kommer utifrån någon livshotande patologi samt att 

patienten fortsatt kommer att ha smärta till en viss grad. Framgången i behandlingen ökar 

genom att vara stödjande och icke dömande som läkare och sjuksköterska samt att utveckla en 

god relation med patienten och anhöriga. Det är även viktigt att framföra att behandlingen kan 

komma att involvera en multidisciplinell behandling för bästa resultat (a.a).  

 Nyckeln till att främja ungdomars psykiska hälsa är att stärka de grundläggande vårdande 

egenskaperna i familjesystemet och i sociala nätverk och samtidigt beakta de mänskliga 

rättigheterna hos barn och ungdomar (Patel et al., 2007). Vidare skall ökade resurser riktas för 

att möta ungdomars psykiska ohälsa i familjesammanhang, i utbildningssammanhang, inom 

primär hälsovården och inom psykiatrin. Poängterar även behovet att integrera ungdomars 

psykiska hälsointerventioner inom alla existerande ungdomsprogram inkluderat de inom och 

utanför vårdsektorn (a.a.).  

 En svensk kvantitativ intervjustudie undersökte effektiviteten av terapeutiska samtal med 

familjer via familjesessioner genomförda av skolsköterskor, för att lindra psykisk ohälsa med 

återkommande psykosomatiska symtom bland tonårsflickor (Clausson & Berg, 2008). Tre 

sessioner hölls med varje familj, där flickornas skolsköterskor närvarade. Dessa genomfördes 

med hjälp av verktyg som Genogram, Ecomaps, interventiva frågor och andra 

familjehälsovårdsåtgärder. Efter sessionerna var avslutade sändes ett terapeutisk brev ut till 

varje familj samt frågor om styrkor och svårigheter vilka användes som en för- och efter test. 

Utvärderande intervjuer genomfördes efteråt med familjer och skolsköterskor. Familjerna 

rapporterade en känsla av lättnad och beskrev positiva affektiva, beteendemässiga och 

kognitiva förändringar som följd av interventionerna. Skolsjuksköterskorna upplevde 

familjesessionerna som tidsbesparande och lättanvända verktyg i sitt arbete genom att 

involvera familjen i ett skolbarns återkommande psykiska hälsoproblem, som hjälp att kunna 
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hantera och minska det framtida lidandet hos barnet. Resultatet påvisade att familjesessioner i 

kombination med verktyg kunde underlätta skolsköterskans arbete med skolbarn med 

återkommande psykosomatiska symtom och ledde till ett minskat lidande hos barnen och 

deras familjer (a.a.).  

 I en engelsk litteraturöversikt med syfte att bemyndiga sjuksköterskor att åta sig 

terapeutiska interventioner för att hantera symtom och förhindra återfall av depression hos 

barn och ungdomar framkom att icke-farmakologiska behandlingsterapier kan vara effektiva 

som preventiva och förbättrande interventioner (Freshwater, 2016). Det finns barriärer i att 

erbjuda psykologiska terapier där ett vanligt hinder är långa väntetider. I några av 

forskningsstudierna återgivna i litteraturöversikten visade på att man emot gällande 

rekommendationer istället använde antidepressiva läkemedel som förstahandsval för 

behandling av depression. Att bedriva hälsofrämjande livsstilsinterventioner kring kost och 

fysisk aktivitet är ett en möjlighet för sjuksköterskan som är idealt placerad samt att överväga 

måltider som en möjlighet för terapeutisk social interaktion. En förändring av sjukvårdens 

organisation, struktur och miljö kan erbjuda möjligheter för sjuksköterskan att utveckla sin 

ledarskapsroll i att konstruera livsstilsinterventioner i samarbete med användarna och 

multidiciplinella team. Några av dessa hälsofrämjande interventioner för den 

specialistutbildade sjuksköterska att genomföra var psykologiska terapier såsom Kognitiv 

beteende terapi (KBT), Mindfulness baserad kognitiv terapi (MBCT), interpersonell 

psykoterapi, familjeterapi, skolbaserade interventioner och livsstilspåverkande faktorer som 

inkluderade kost och fysisk aktivitet (a.a.).  

 I en ungersk kvantitativ tvärsnittsstudie som utforskade självkänslans roll och de sociala 

och hälsoproblemens påverkan hos 490 studenter i ålder 14-19 år, fann forskarna att problem 

med sociala relationer; behov av tillhörighet, ensamhet, blyghet, och konkurrenskraft vara 

riskfaktorer hos tonåringar med psykosomatisk symtomatologi (Piko, Vaga & Mellor, 2016). 

Självkänslan i motsats fyllde en skyddande roll hos både flickor och pojkar. Forskarnas 

studieresultat tydde på av träna upp social kompetensen hos tonåringar samt stärka 

självkänslan vara viktiga delar i hälsofrämjande program för barn och ungdomar. Det kan 

göras exempelvis genom elevhälsoprogram i skolan, för att förbättra deras psykosomatiska 

hälsa och välmående samt att hantera barnens blyghet med försiktighet (a.a.). 
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7.2. Behov av samverkan och handledning i omvårdnad av barn och 

ungdomar med psykisk ohälsa 

7.2.1 Psykiatrisjuksköterskans samverkande roll skapar möjligheter 

Enligt en australiensk kvalitativ intervjustudie finns ett tydligt behov av en ökad förståelse 

kring den psykiska hälsovården liksom ökad samverkan mellan primärvården och 

psykiatrivården (Reid-Searl et al., 2008). En fortsatt professionell utveckling krävs för att 

försäkra att sjuksköterskan besitter nödvändig utbildning och erfarenhet med förmåga och 

förtroendet att kunna erbjuda kvalitativ vård till ett barn med ett psykiatriskt tillstånd inlagd 

vid en pediatrisk avdelning. Enligt studien besitter ett fåtal sjuksköterskor psykiatrisk 

vidareutbildning vilket medför mindre optimal omvårdnad för ett barn i behov av psykiatrisk 

omvårdnad i samband med barnets diagnos enligt Reid-Searl et al. (2008).  

 Enligt Woodhouses (2010) australienska litteraturstudie är framtiden full av innovativa 

möjligheter för den psykiatriska omvårdnaden vid sidan om de många utmaningar och 

problem som sjuksköterskan inom den psykiatriska vården möter i sitt arbete med att försöka 

tillgodose behoven hos patienter, familjer och samhället. En av dessa framtida möjligheter 

inkluderar samverkan med andra för att konstruera nya vägar att främja och underhålla den 

individuella och samhälleliga psykiska hälsan och välbefinnandet, specifikt hos barn och 

ungdomar som står den största risken att utveckla psykisk ohälsa. Befintliga utmaningar i 

övervägandet av ett närmade mot psykiskt hälsofrämjande och konsulterande roller, ger oss 

behov och möjlighet att omdefiniera gränserna i psykiatrisjuksköterskans praxis (Woodhouse, 

2010). Genom nya vägar för samverkan med andra vårdaktörer för att främja och upprätthålla 

psykisk hälsa och välmående har vi potential att nå inte bara individer utan även hela 

populationer samt underlätta förändringar i deras förståelse och hantering av frågor kring 

deras egen psykiska hälsa. Denna samverkan skulle förse psykiatrisjuksköterskan med ett 

arbetsfält som var dynamiskt, proaktivt och kollaborativt med andra professioner, kollegor 

och organisationer liksom med våra patienter med familjer och gemenskap. Den psykiska 

hälsan, psykiska ohälsan och välmåendet behöver bli ägd, förstådd och värderad av samhället 

för att patienterna skall bli accepterade och omhändertagna. Psykiatrisjuksköterskan har en 

avgörande roll i att underlätta acceptansen genom att främja medvetenheten hos patienten 

men även hos sig själv som professionell vårdgivare i sin vitala hälsofrämjande roll med 

utbildning, samråd och stöd. Detta är ett värdefullt bidrag till både patienterna och 

psykiatrisjuksköterskeprofessionen (a.a).   
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En kvalitativ fokusgruppstudie genomfördes i två engelska städer genom att intervjua 33 

utvalda skolsköterskor från fyra skolhälsoteam kring deras engagemang i elevers psykiska 

ohälsa (Pryjmachuk, Graham, Haddad & Tylee, 2011). Studieresultatet påvisar att 

skolsköterskorna gärna blir engagerade i arbetet kring elevernas psykiska ohälsa, men som 

folkhälsospecialister är deras huvudsakliga uppgift det hälsofrämjande arbetet med 

bedömning, läsa av signaler, att upptäcka tidiga tecken samt tillse tidiga interventioner. För att 

förenkla det psykiska hälsoarbetet bör skolsköterskorna att dra nytta av etablerade 

interpersonella färdigheter och stödjande nätverk så att deras tunga arbetsbelastning och brist i 

självförtroende hanteras. Det är viktigt att skolsköterskorna får stöd med konstruktiv 

samverkan med lokala psykiatriska specialisthälsoteam och psykiatrisjuksköterskor. För vissa 

barn krävs specialistinterventioner som Children and Adolescents Mental Health Services 

(CAMHS)vilken är BUPs motsvarighet i England (Membride, 2016; Pryjmachuk, Graham, 

Haddad & Tylee, 2011). 

  

7.2.2. Psykiatrisjuksköterskans handledande funktion i skol- och barnsjukvården 

Enligt en amerikansk litteraturstudie är skolan förmodligen den viktigaste och bäst 

positionerade institutionen att förbättra samhällets övergripande hälsovård, inkluderande 

psykiatriska tillstånd och beteendestörningar hos barn och ungdomar (Hales et al., 2003). 

Forskarna föreslår att en sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri med placering 

på skolan skulle vara både logiskt, realistiskt och klinisk- och kostnadseffektivt för att hantera 

beteendemässiga hälsobehov hos tonåringar och studenter i riskzonen (a.a.).  

 Larsson, Björk, Ekebergh och Johanssons (2014) svenska kvantitativa intervjustudie 

påvisar att skolsköterskan är väl positionerad, kompetent i sin roll att erbjuda tonårsflickor 

kunskap och hälsovägledning specifikt anpassad till hens individuella behov samt skapar 

möjlighet att hjälpa och stärka varje enskild flicka att delta i sin egen hälsoprocess. Larsson et 

als (2014) studieresultat styrker att skolsköterskan måste vara hänsynsfull och väl förberedd i 

mötet med tonårsflickor i skolan samt genom flexibilitet i närmandet kan skolsköterskans 

hälsofrämjande arbete förenklas med tonårsflickorna, där generella hälsofrågeformulär 

fungerar som verktyg samt kan användas på ett flexibelt sätt. Skolsköterskan möter varje 

flicka individuellt och skapar en relation som bygger på förtroende för att sen gå djupare för 

att förstå deras individuella behov och problem i situationen, för deras hälsofrämjande och 

välmående. Skolsköterskorna samarbetar med andra de andra aktörerna i Elevhälsoteamet och 

är medvetna om och när flickorna behöver mer stöd och hjälp. Skolsköterskorna behöver 



  26 (53) 
 

finna vägar att samarbeta med andra kommunala tjänster såsom ungdomsarbetare och andra 

folkhälsovårdaktörer som psykiatrisjuksköterskor (a.a.).   

 Enligt Clausson och Bergs (2008) kvalitativa intervjustudie är skolsköterskans 

hälsofrämjande roll lämpad för ett fokus på skolbarn och deras familjers styrkor och resurser 

för positiv hälsoutveckling. Studien genomförde familjesessioner som är en familjefokuserad 

omvårdnadspraxismodell som kräver specifik kunskap och praktik för skolsköterskan vid 

sidan om extra stöd i deras roll. Skolsköterskorna som genomförde familjesessionerna blev 

teoretiskt och metodiskt utbildade i the family nursing practice models of IBM, CFAM and 

CFIM under fem 3-timmarssessioner (a.a).  

 I en norsk kvantitativ explorativ tvärsnittsstudie där 284 skolsköterskor intervjuades visade 

det sig att skolsköterskorna saknade kunskap och självförtroende när det gällde deras arbete 

med barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa, vilket kan vara ett hinder för att ge 

eleverna adekvat stöd och vård (Skundberg-Kletthagen & Larsen Moen, 2017). I norsk 

kontext anses skolsköterskan vara den bäst positionerade professionella person att erbjuda 

tidigt psykologiskt stöd till dessa unga människor, men för att vara en sådan resurs behöver 

skolsköterskan förtroende för sin kunskap och kompetens rörande problem kring psykisk 

ohälsa. Vidare behövs bedömningsverktyg, anpassade interventioner samt specifik kunskap 

kring den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar som ett växande folkhälsoproblem 

(Skundberg-Kletthagen & Larsen Moen, 2017).     

 I en skotsk kvantitativ studie där man intervjuat 170 barnsjuksköterskor, verksamma inom 

barnhälsovård och elevhälsovård framkom att sjuksköterskorna träffade en relativt liten 

mängd barn med psykiska, emotionella och beteendestörningar men hanteringen av dessa 

barns problem tog oproportionerligt stor mängd av deras arbetstid (Wilson et al. 2007). Ett 

fåtal av sjuksköterskorna hade genomgått specialistutbildning kring psykisk ohälsa hos barn 

och ungdomar medan de flesta uttryckte en önskan att få möjlighet för att erbjuda en högre 

vårdkvalitet. Vidare kunde Wilson et al. konstatera att barnsjuksköterskornas arbete inom 

barn- och skolhälsovården var väsentlig kring just vården av barn med psykisk ohälsa, vilket 

de var villiga att ta ansvar för även om det innebar riktiga utmaningar specifikt då det 

engagerade dem i utkanten av deras roll- och arbetsbeskrivning. Utvecklingen av barn- och 

skolsköterskans hälsofrämjande roll ska inte vara på bekostnad av denna viktiga insats, 

därmed finns ett behov av en rigorös utvärdering kring omvårdnaden med psykiska 

hälsointerventioner för barn och ungdomar (a.a.).  
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8 Diskussion 

Författaren har valt en integrativ litteraturöversikt som metod med inspiration av Whittemore 

och Knafl (2005). 

 

8.1. Metoddiskussion  

I metoddiskussionen diskuteras litteraturöversiktens kvalité utifrån fyra begrepp: trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet beskrivna av Polit och Beck (2012).  

En kunskapsöversikt genom vetenskapliga artiklar kunde sammanställas utifrån valt 

problemområde. Enligt Whittemore och Knafl (2005) och SBUs metodhandbok (SBU, 2014) 

skall minimum två sökstrategier utnyttjas. Tre databaser: CINAHLComplete, PubMed och 

PsycINFO har använts för att studien skall få ett omvårdnads-, medicinskt-, och terapeutiskt 

perspektiv.  

Trovärdighet är ett begrepp som Polit och Beck (2012) betonar för att undersöka om 

litteraturgranskningens resultat anses rimligt och giltigt utifrån vad författaren hade för avsikt 

att studera samt om använd metod var adekvat. Det innebär även att författaren inte skall 

använda citat utan sina egna ord som skapar tillit till läsaren kring hur datainsamling och 

tolkning. Författarens ambition var inledningsvis att samtliga artiklar skulle beröra 

omvårdnaden av barn och unga med psykisk ohälsa och psykosomatiska symtom där 

psykiatrisjuksköterskan var involverad. Detta fick senare anpassas vidare till vad som fanns, 

vilket var artiklar som även berörde barnsjukvård, BVC och skolhälsosjukvård, därmed inte 

enbart och specifikt psykiatrisk vård men där psykiatrisjuksköterskan är involverad. Studiens 

innehåll har inte uteslutande fokus på omvårdnad utan tangerar psykoterapeutiska inslag, 

såsom kognitiv terapi och familjeterapi. Dessa studier har tagits med i och med att de avser 

sjuksköterskor som förutsetts ha kompetens att genomföra interventioner av detta slag.  

Resultatet bedöms av författaren att besvara formulerat syfte samt att en integrativ 

analysmetod var lämplig eftersom antalet empiriska artiklar var begränsat. Den integrativa 

metoden tillåter författaren att inkludera även litteraturöversikter, teoretiska artiklar, riktlinjer 

och vårdprogram utöver empiriska artiklar (Conn, Valentine, Cooper & Rantz, 2003). 

Trovärdigheten ökar genom att sökningar har  skett i flera databaser då det var orimligt att få 

svar på syftet via enbart en databas (Coughlan, Cronin & Ryan, 2013). 

Inledande gjordes sökningar mellan år 2009-2019, med senare i sökprocessen insåg 

författaren behovet att utöka intervallet till år 2000-2019, för att inkludera ett större antal 

lämpliga studier. Forskning blir snart inaktuell därför är det väsentligt att inkludera senaste 

forskning enligt Forsberg och Wengström (2015). I föreliggande studie var det endast fyra 



  28 (53) 
 

artiklar som publicerades mellan åren 2003-2008 och resterande tio artiklar publicerades 

mellan år 2010-2017, vilket betyder att resultatet grundar sig på relativt aktuell forskning. 

Genom att utnyttja definierade sökord kunde författaren finna fördjupad kunskap kring 

sjuksköterskans förbyggande och hälsofrämjande arbete kring psykisk ohälsa. Senare 

justeringar i sökorden förfinade sökprocessen ytterligare så att lämplig mängd artiklar fanns 

för att besvara syftet. Trovärdigheten kan påverkas negativt genom att vara tidsbegränsad vid 

genomförandet av studier men eftersom en magisteruppsats skrivs under en viss tidsrymd är 

det i detta fallet oundvikligt (Polit & Beck, 2012)   

 Enligt Polit och Beck (2012) skall en litteraturöversikt vara opartisk och ha en hög 

pålitlighet genom en objektiv analys även när resultaten skiljer sig åt mellan studierna. 

Whittemore och Knafl (2005) understryker vikten av att vara uppmärksam om en artikel har 

ett avvikande resultat genom att granska den extra noggrant samt att kvalitén på de 

inkluderade artiklarna avgör presenterad slutsats. Det fjärde steget i dataanalysen gick inte att 

genomföra enligt på det integrerade sätt som Whittemore och Knafl arbetsprocess beskriver 

eftersom utvalda artiklar till resultatet inte var tillräckligt homogena för att uppnå en 

övergripande tolkning. 

 Det är komplicerat att översätta artiklar vilket gör det viktigt att originaltexten inte 

förvrängs genom att felaktig översättning enligt Polit och Beck (2012). Samtliga artiklar var 

skrivna på engelska och för att minimera risken för feltolkningar i språket användes lexikon 

för att översätta och analysera meningsbärande information. För att öka en studies 

tillförlitlighet är det bra om de utförs av två personer eftersom två författare ges möjlighet till 

diskussioner genom hela skrivprocessen vilket ofta förbättrar resultatets kvalitet samt 

frågasättande av eventuell förförståelse (Polit & Beck, 2012). Vid en systematisk 

litteraturöversikt föreligger risk för bias vilket kan påverka pålitligheten enligt Coughlan, 

Cronin och Ryan (2013). Denna litteraturöversikt är genomförd av en författare vilket även 

det utgör en ökad risk samt vid kvalitetsgranskningsprocessen då det föreligger en svaghet 

med enbart en författares bedömning. För att minimera risken för förförståelse och bias har en 

erfaren handledare och handledargrupp funnits tillgänglig under hela skrivprocessen för att 

öka resultatets tillförlighet (Coughlan, Conin & Ryan, 2013).  

Enligt Polit och Beck (2012) handlar bekräftelsebarhet om författarens förförståelse, 

tidsåtgång och tydlig beskrivning av analysen vilket uppnås när två eller fler oberoende 

personer bedömer betydelsen, relevansen och det framtagna resultatets riktighet. Som nämnt 

ovan genom stöd av handledare under skrivarprocessen har författaren beretts hjälp med 

objektivitet kring resultatet genom att låta handledare och medstudenter i handlednings 
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gruppen läsa studien kontinuerligt med tolkning och återkoppling till författaren. Detta 

minskar risk för påverkan av förförståelsens betydelse. Givetvis har några helt nya fynd 

noterats för författaren längs skrivprocessen som exempelvis effektiva interventioner som 

familjesessioner med terapeutiska samtal som visade sig vara både lättanvända och 

tidsbesparande för sjuksköterskan. Att hembesöksprogram skapar långsiktiga fördelar i 

hälsofrämjandet av spädbarn och barn, som att främja stark anknytning mellan förälder och 

barn samt att det kan minska övergrepp och försummelse var en ny lärdom. Vidare har 

författaren reflekterat kring att sjuksköterskan kan genom sitt hälsofrämjande och 

förbyggande arbete med tidig intervention bidra till barnets utveckling av självkänsla, 

motståndskraft och självkontrollerande beteende. Litteraturöversikten har skrivits under en 

fem månaders period vilket följer ramarna för magisteruppsatsen. För att läsaren skall kunna 

följa processen, bedöma studiens kvalitet samt ges möjlighet att reproducera studien har 

författaren följt vald metod och beskrivit de olika genomförda stegen under rubriken 

dataanalys (a.a.). Samtliga använda artiklar och litteratur som refereras till i studien är 

inkluderade i referensförteckningen.  

 Begreppet överförbarhet betyder enligt Polit och Beck (2012) hur ett resultat kan överföras 

till andra situationer, grupper och kontext. Metoden bör vara tydlig och informativt beskriven 

för att skapa intresse och urskilja överförbarhet för läsaren till annan kontext. Denna studies 

överförbarhet bedöms som god av författaren, då sjuksköterskans förebyggande arbete och 

hälsofrämjande interventioner kan tillämpas exempelvis även på vuxna som lider av psykisk 

ohälsa med psykosomatiska symtom för att främja den psykisk hälsan. Resultatet baserar sig 

på studier vars ursprungsland kan anses homogena, med likande samhälls- och socialstruktur, 

ekonomi och problemområden kring barn och ungdomar, vilket kan påverka överförbarheten 

positivt till svensk sjukvård eftersom de länder artiklarna är skrivna har likande 

vårdorganisation som Sverige.  

 

8.2. Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt kommer att diskuteras utifrån Eriksons 

omvårdnadsteori (1994, 2015), aktuell forskning i studiens bakgrund samt annan ny forskning 

inom området. Diskussionen sker utifrån centrala delar i resultatets teman: sjuksköterskans 
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förebyggande arbete och hälsofrämjande interventioner och behov av samverkan och 

handledning i omvårdnad av barn och ungdomar med psykisk ohälsa. 

En teoretisk referensram kan användas både i resultat och resultatdiskussion enligt 

Whittemore och Knafl (2005), i denna litteraturöversikt har författaren har valt att använda 

teoretisk referensram i nedanstående resultatdiskussion. 

 

8.2.1 Sjuksköterskans förebyggande arbete och hälsofrämjande interventioner 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans förebyggande arbete och hälsofrämjande 

interventioner i omvårdnaden kring barn och ungdomars psykiska ohälsa och psykosomatiska 

symtom.  

 Sjuksköterskans kan i sin unika ställningsposition och placering genom förebyggande 

arbete och tidig interaktion som beskrivs i ovanstående resultat, bidra och hjälpa barnet och 

föräldrarna att utveckla barnets självkänsla, motståndskraft, självkontrollerande beteende, 

prosociala och positiva relationer (Delaey & Statens, 2010; Membride, 2016; Piko, Vaga & 

Mellor, 2016). Sjuksköterskans vårdande eller den förebyggande omvårdnaden kan ske 

genom ansning, som ursprungligen har en hälsobefrämjande och förebyggande funktion enligt 

Eriksson (2015). Ansningen innebär även att våga att gå utöver det givna och 

färdigformulerade samt att våga gå utanför sig själv med olika små och stora estetiska 

handlingar som visar att man verkligen bryr sig om den andra personen (Eriksson, 2015).  

 I resultatet framkom hur viktigt det är att ingripa direkt när de psykosomatiska symtomen 

visar sig och ge tonåringar hjälp och stöd genom tidig intervention (Membride, 2016; Patel et 

al. 2007). När sjuksköterskan ansar genom att lyssna till och därmed notera tonåringen med 

sina psykosomatiska symtom kan de underliggande känslorna blottas. De hälsofrämjande 

interventionerna som analyseras i litteraturöversiktens resultat omfattar exempelvis MI-

samtal, terapeutiska samtal via familjesessioner, hembesöksprogram,, föräldraprogram, KBT, 

MBCT, familjeterapi, interpersonell psykoterapi och skolbaserade elevhälsoprogram med 

livsstilspåverkande faktorer kring kost och fysisk aktivitet (Clausson & Berg, 2008; 

Freshwater, 2016; Membride, 2016; Patel et al., 2007; Piko, Vaga & Mellor, 2016) . Alla 

dessa hälsofrämjande interventioner kan liknas vid kring Erikssons teori med ett lekande och 

lärande där vi genom leken kan vi använda oss av övning, prövning, lust, önskan, skapande 

och allvar som grundelement i vårdandet (Eriksson, 2015). Lärandet innebär ständig 

förändring och utveckling samt att lära sig att vara, en av livets grund-dimensioner. Lekandet 

hör samman med det naturliga lärandet vilket bör växa fram ur människans egna behov och 
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vårdarens uppgift är att underlätta lärandet. Interventioner som elevhälsoprogram i skolan kan 

förbättra barn och ungdomars sociala kompetens och självkänsla, psykosomatiska hälsa, 

blyghet och välmående är en kombinerade form av att ansa, leka och lärande enligt Eriksson 

(2015). För Eriksson innebär att vårda att dela, där olika former av delande kan anta en 

oändlig antal olika former och väsen och gör barnet och familjen delaktig i sin egen 

hälsoprocess på ett hälsofrämjande sätt genom exempelvis olika interventioner.  

 McDougall (2010) beskriver hur uppbyggnad av motståndskraft hos barn och ungdomar är 

beroende av en kombination av personliga, sociala, miljö- och erfarenhetsmässiga faktorer 

som bara kan utvecklas genom att utsättas barn för stress och motgångar. Ibland gör vi det 

genom att eliminera risker vilket kan vara mindre effektivt än att tillåta barn och ungdomar att 

ta risker. Att hantera stressiga situationer möjliggör att barnet utvecklar förtroende för 

omgivningen och lära sig att klara sig igenom en process av ordnad utsatthet. Hur långt ett 

barn klarar eller kämpar sig igenom motgångar beror på graden av hens motståndskraft. Som 

professionell vårdgivare eller förälder skall vi stötta barn och ungdomar i att utveckla 

motståndskraft genom att skapa en emotionell omgivning som kan främja en känslomässig 

tillväxt och utveckling samt skapar säkra möjligheter för risktagande (a.a.).  

 Alfvén (2006) beskriver exponering som den övergripande interventionen där barnet 

genom att utsättas för något som framkallar en obehaglig reaktion, genom exponering kan 

övervinna sitt psykosomatiska problem. Det har utvecklats till en mycket effektiv metod där 

barnet utsätts för något som har undvikits på grund av att det associerats med lidande som 

exempelvis smärta, ångest eller magont. Smärtan, oron eller ångesten utgörs av en feltolkning 

av signaler i nervsystemet som när patienten utsätts för exponering i gradvis ökande takt 

långsiktigt bryter kopplingen, rädslan avtar och motståndskraften återbyggs (a.a.). Freshwater 

(2016) forskningsartikel från ovanstående resultat beskriver hur sjuksköterskan bör specialist 

utbilda sig för att kunna genomföra psykologiska terapier såsom KBT eller MBCT för att 

hjälpa barnet att övervinna sitt lidande. McDougall (2010) beskriver att alla barn är inte födda 

lika när det kommer till motståndskraft, vissa klarar sig bättre än andra och en minoritet 

verkar trivas under stressiga omständigheter. Enligt svensk folklore är dessa ”Maskrosbarn” 

benägna att växa, blomstra och anpassa sig till olika omständigheter med en potential för att 

överbrygga motstånd och återhämta sig trots bakslag och negativa livshändelser. Andra barn 

är mer som orkidéer, känsliga för omgivningen de lever i och är i konstant behov av vård och 

uppmärksamhet. Sjuksköterskan kan främja motståndskraften och därigenom den psykiska 

hälsan hos barn och ungdomar genom uppmana till följande åtgärder: att tänka positivt och 

var optimistisk, ta ett annat perspektiv, omfamna utmaningar, gör något för att hjälpa någon 
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annan, uppmuntra till lek och kreativitet, identifiera och uppfostra styrkor, gynna självkänslan 

och självförmågan, skapa kontakter och goda relationer, utforska möjligheter till 

självkännedom och ta hand om dig själv genom att äta hälsosamt, sova ordentligt och 

motionera regelbundet (a.a.).  

Day (2016) hävdar att genom att använda Motiverade samtal (MI) är tonåringarna 

medgörliga att anamma strategier som kan stärka deras motståndskraft och färdighet. 

Påverkan genom skolsköterskans kommunikationsförmåga och hälsofrämjande interventioner 

kan göra skillnad mellan återhämtning och kroniska livstidsproblem med psykisk ohälsa.  

Enligt Day (2019) har skolsköterskan ett möjlighetens fönster att göra stor skillnad i kring 

tonåringarnas psykiska hälsa i England, där bara ett av fyra barn och ungdomar med 

diagnostiserade psykiska problem får behandling. De andra tre har konstaterats icke vara i 

behov av hjälp efter att ha genomgått triage. Day beskriver KBT som en av de mest effektiva 

behandlingarna för depression och ångest liksom Acceptance and Commitment Terapy, ACT 

och mindfulness är två andra behandlingsmetoder som Day förespråkar. Day (2019) beskriver 

vidare hur ett modigt ledarskap krävs för att transformera dagens skolsköterskor och  

omforma skolsköterskerollen anpassad till 2000-talets behov. Alla som jobbar med ungdomar 

är medvetna om hoten kring deras känslomässiga välmående som har stor sannolikhet att 

påverka redas vuxna liv. Tröghet och reaktivt utövande får inte råda, det är dags att göra något 

nu innan det är försent enligt Day (2019).  

 Enligt Piko, Vaga och Mellors studie uppfyller även självkänslan en skyddande roll kring 

sociala och hälsoproblemens påverkan i sociala relationer. Att träna upp tonåringars sociala 

kompetens via elevhälsoprogram i skolan minskar deras blyghet och förbättrar deras 

psykosomatiska hälsa (Piko, Vaga & Mellor, 2016).   

 Det finns många skäl till varför den psykiska ohälsan har ökat hos barn och ungdomar 

enligt Folkhälsomyndighetens studie om skolbarns hälsovanor (2014), men en ökad 

användning av digitala medier har skett bland 13- och 15-åringar.  

 

8.2.2 Behov av samverkan och handledning i omvårdnad av barn och 

ungdomar med psykisk ohälsa.  

Ett ytterligare syfte var att beskriva behovet av psykiatrisjuksköterskans samverkan genom sin 

specifika kompetens i samband med omvårdnad av barn och ungdomar med psykisk ohälsa.  

I resultatet framkom behovet av en ökad vårdkvalitet genom professionell utveckling med 

psykiatrisk vidareutbildning för sjuksköterskan i sin roll i omvårdnaden av barn och 
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ungdomar med psykisk ohälsa samt vikten av ökad samverkan mellan primärvård och 

psykiatrivård samt (Reid-Searl, 2008).  

I Woodhouse (2010) resultatartikel framkommer även hur psykiatrisjuksköterskan har en 

avgörande roll i att underlätta acceptansen genom att främja medvetenheten hos patienten 

genom att lyssna till barnets lidande, bekräfta det och hjälpa till att skapa en helhet i sin 

värdefulla och vitalt hälsofrämjande roll med utbildning, stöd och samråd. Tolkar man detta 

till Erikssons (1994) teori som beskriver ett lindrat lidande som vårdandets allra djupaste 

innebörd, genom vårdarens bekräftelse av patientens lidande skapas ett välbefinnande med 

hjälp och stöd att finna mening för sitt lidande. Om och när patienten försonas med sitt 

lidandet växer hen och utvecklas till människan hen var ämnad att vara. Om 

psykiatrisjuksköterskan lyhört lyssnar till barnet och låter barnet får beskriva sin upplevelse 

av sina psykosomatiska symtom, genom att se barnet, lyssna ärligt på deras egen beskrivning 

eller kroppslig förmedling kan barnet inte fly undan lidandet, genom att finna en kortsiktig 

lösning till ett minskat lidande genom någon yttre trygghet. Då kan vi försöka ta in patientens 

erfarenhet av lidandet samt få en djupare förståelse av lidandefenomenet. Lidande och kärlek 

är de innerligaste och djupaste av själen och andens rörelser vilket gör dem till de mest 

grundläggande hälso- och livsprocesserna (Eriksson, 1994).  

Som barnsjuksköterska inom barn- och ungdomssjukvården på BVC eller 

skolsjuksköterska inom elevhälsan har en starka position är det viktigt att besitter specifik 

kompetens inom psykisk ohälsa för att kunna erbjuda eleverna med psykosomatiska problem 

hjälp och stöd. Enligt Hales et al. (2003) skulle det vara både logiskt, realistiskt och klinisk- 

och kostnadseffektivt att placera en verksam psykiatrisjuksköterska med specialistutbildning 

på skolan samt för att kunna hantera de beteendemässiga hälsobehoven hos studenterna. En 

finsk longitudinell studie som utforskade samband mellan psykosomatiska symtom hos 14-

åriga tonåringar och psykiska symtom hos samma person tio år senare, i ung vuxenålder 

(Kinnunen, Laukkanen & Kylmä, 2010). Enligt studieresultatet är det möjligt att identifiera 

tonåringar som har ökad risk för psykiska ohälsoproblem i ung vuxenålder samt att de 

psykosomatiska symtom i tonåren kan vara viktiga signaler på psykisk ohälsa. Det medför att 

symtomen skall tas på allvar inom skolhälsovården och primärvården. Ibland kan som redan 

omnämnt vara tillräckligt att notera symtomen och lyssna till tonåringarna som kan uttrycka 

sina känslor genom olika psykosomatiska symtom. Tonåringar inom riskzon skall återbesöka 

skolsköterskan alternativt remittera dem vidare till barn och ungdomspsykiatrin vid behov. En 

samverkan mellan psykiatriska kliniker och Elevhälsovården bör var en del av det psykiska 
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hälsofrämjandet med framtida behov av ett ökat samarbete kring utbildning, rådgivning och 

konsultation (a.a.). 

 

8.3. Kliniska implikationer 

Sjuksköterskans förebyggande arbete och hälsofrämjande interventioner i omvårdnaden kring 

barn och ungdomars psykiska ohälsa och psykosomatiska symtom är ett högst aktuellt ämne i 

sjukvården idag. Föreliggande litteraturöversikt skulle kunna användas som diskussions 

underlag och kunskapskälla på lämpliga arbetsplatser som vägledning för vårdpersonal samt 

för att utveckla den kliniska verksamheten inom barn och ungdomsvård. Resultatet av 

litteraturöversikten belyser ett tydligt ett behov av ökad samverkan och vårdkvalitet för att 

försäkra psykiatrisk specialistkompetens i omvårdnad av barn och ungdomar med psykisk 

ohälsa, samt för att kunna identifiera och förebygga psykisk ohälsa. Det framgår även ett 

behov av en sjuksköterska eller skolssjuksköterska med specialistutbildning placerad på 

skolan vilket skulle vara både kliniskt- och kostnadseffektivt och logiskt för att hantera 

beteendemässiga hälsobehov hos eleverna.    

 

8.4. Förslag till fortsatt forskning 

Ett tydligt behov av fortsatt forskning existerar inom det förebyggande arbetet kring barn och 

ungdomars psykiska hälsa samt i framtagandet av evidensbaserade hälsofrämjande 

interventioner. Det finns i princip inga studier som beskriver det psykiska välmåendet hos 

förskolebarn eller förklaringar till varför tonårsflickor oftare rapporterar sämre psykisk hälsa 

än pojkarna. De digitala mediernas användning i form av smartphones, surfplattor och datorer 

har ökat bland tonåringar likväl som det är vanligare med psykosmotiska symtom bland elever 

som ägnar med tid åt tv, dataspel och datorer enligt Folkhälsoinstitutet (2019). Den 

vetenskapliga litteraturen är tyvärr otillräcklig för att bevisa samband eller säkra slutsatser av 

den digitala medieanvändningens påverkan på den psykiska hälsan hos barn och unga varför 

författaren föreslår vidare forskning inom detta område. Författaren har dock noterat 

pågående aktuell forskning initierad och finansierad av Forte, Formas, Vetenskapsrådet och 

Vinnova kring barn och ungdomars psykiska hälsa inom fyra områden: Det lilla barnet, 

Skolbarnet, Tonåringen och Från barndom till vuxenvärld. Forskargrupperna har delat på 50 

miljoner kronor per år under en sexårsperiod: 2012-2017, öronmärkt till forskning vars 

resultat ännu inte presenterats.  

Det är av största vikt att möta ungdomarna i sina vardagsmiljö för att fånga upp de 

psykosomatiska symtomen redan i förskolan och skolan där barnen befinner sig dagligen 
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bland vuxna för att ge dem stöd i att utveckla ett förhållningssätt till besvärliga situationer och 

perioder senare i livet. Barnhälsovården (BHV) och Elevhälsan är en av samhällets viktigaste 

verksamheter där man skulle kunna genomföra intressanta undersökningar. Vad är det som 

tidigt bygger upp motståndskraft och självkänsla hos barnen, som kan skona dem från psykisk 

ohälsa i tonåren eller i ungvuxen ålder? En studie kring bland annat detta ämne kanske kan 

bekräfta vad som framkommit i föreliggande studie samt leda till ny information kring behov 

av förebyggande och hälsofrämjande hos barn och ungdomar. Författaren anser det 

sannerligen viktigt att denna forskning utförs då barnen är vår framtid.  

 

9 Slutsats  

Sjuksköterskan är unikt placerad och kan därmed agera tidigt med barn och ungdomar och 

deras familjer med sitt förebyggande arbete och tidig interaktion kring deras psykisk hälsa. I 

litteraturöversiktens resultat framgår att sjuksköterskan kan genom att vara empatisk och 

lyhörd utveckla en god tillitsfull relation med barnet, att iaktta, lyssna och bekräfta barnet för 

att tidigt identifiera och hantera barn och ungdomars psykiska ohälsa och psykosomatiska 

symtom. Att främja ungdomars psykiska hälsa görs bland annat genom att stärka de 

grundläggande vårdande egenskaperna i familjesystemet och deras sociala nätverk. Samt 

genom att erbjuda effektiva hälsofrämjande interventioner både inom och utanför vårdsektorn 

som kan bidra till utvecklingen av barnens självkänsla och motståndskraft samt prosociala och 

positiva relationer. En ökad förståelse kring den psykiska hälsovården, ökad vårdkvalitet och 

ökad samverkan mellan primärvården, psykiatrivården och skolsjukvården skulle ge 

psykiatrisjuksköterskan ett mer dynamisk, proaktivt och kollaborativt arbetsfält med andra 

professioner och kollegor verksamma i andra kontexter. Skolsjuksköterskan i sin 

hälsofrämjande roll är också välpositionerad att kunna identifiera och stötta barn med 

psykosomatiska symtom men har ett behov av specialist kompetens och tid för att kunna möta 

allvarligare problem med psykisk ohälsa.  
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undersöka om skolan är den 

mest lämpade och 

positionerade institutionen för 

att förbättra samhällets 

övergripande hälsovård. 

Metod: Litteraturöversikt 

Urval: Barn och ungdomar 

 

Skolan är förmodligen den viktigaste och bäst 

positionerade institutionen för att förbättra 

samhällets samlade hälsovård, inkluderat 

psykiatriska och beteende störningar. En 

psykiatrisjuksköterska i skolan skulle vara 
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C., Williams, 

J., & Robbins, 

L. 

logiskt, realistisk, kliniskt- och kostnadseffektivt 

för elever i riskzonen.   

Joychan, S., 

Kazi, R., & 

Patel, R.  

Psychosomatic pain 

in children and 

adolescents.  

2016, 

USA. 

J Pain 

Manage 

Syftet med studien var att 

diskutera hur man identifierar, 

arbetar och hanterar barn och 

ungdomar med psykosomatisk 

smärta. 

Metod: Kvalitativ fallstudie 

Urval: Två fall, vara en med 

15-årig och en annan med en 

13-årig flicka 

 

Resultatet belyser hur viktigt det är att förstå 

psykosomatisk smärta som verklig sm blir 

avgörande för en effektiv hantering. Att 

kommunicera, vara stödjande och icke dömande 

och utveckla en god relation med patienten 

höjer chanserna att lyckas i omvårdnaden.  

Larsson, M., 

Björk, M., 

Ekenbergh, 

M., & 

Johansson 

Sundler, A.  

Striving to make a 

positive difference: 

School nurses’ 

experiences of 

promoting the 

health and well-

being of adolescent 

girls. 

2014, 

Sverige.  

The 

Journal of 

School 

Nursing 

Syftet med studien var att 

klargöra skolsköterskans 

erfarenhet av att främja hälsan 

och välmående hos 

tonårsflickor.  

Metod: Kvalitativ och 

deskriptiv design guidad 

utifrån reflektiv livsvärlds 

forskning utifrån Husserls 

teori 

Urval: 17 skolsköterskor 

Datainsamling: Intervjuer i 

grupp och individuellt 

Analys: Fenomenologisk 

och strukturerad analys för 

att tillåta en essens och olika 

betydelser av att dyka upp 

och synliggöras.  

Resultatet besvarar att skolsköterskornas kan 

taktfullt erbjuda tonårsflickor med kunskap och 

hälsovägledning specifikt anpassad till 

individuella behov och som kan stärka varje 

enskild flicka att delta i sin egen hälsoprocess.   

  

Membride, H Mental health: early 

intervention and 

prevention in 

children and young 

people. 

2016, UK. 

British 

Journal of 

Nursing 

Syftet med studien var att 

diskutera psykosomatiska 

besvär och symtom som 

drabbar barn och ungdomar 

samt att undersöka 

evidensbaserad tidig 

intervention och 

preventionsprogram som har 

visat sig hälsofrämjande för 

barn och ungdomar och deras 

familjer.  

Metod: Litteraturöversikt 

Urval: 1995-2016, barn och 

ungdomar 

 

 

Barn och ungdomar är en tydligt sårbar grupp 

som presenterar alltfler komplexa problem. 

Preventiva program i skolans kontext behövs 

redan i tidig ålder för att bygga upp barnens 

självkänsla och motståndskraft. När barnen har 

nått tonåren har problemen hunnit bli 

allvarligare och följer dem ofta till vuxen ålder. 

Tidig intervention har en förebyggande och mer 

hälsofrämjande effekt på den psykiska hälsan. 

Föräldraprogrammen har en förmåga för att 

stödja med förbättrat resultat för våra barn och 

unga när skall ta sin plats i samhället. 

 

Patel, C., 

Flisher, A. J., 

Hetrick, S. & 

McGorry, P.  

Mental health of 

young people: a 

global public-health 

Challenge. 

2007, UK. 

The Lancet 

Syftet med studien var att 

kartlägga psykiska hälsobehov 

hos ungdomar globalt, i åldern 

12-24 år.  

Metod: Litteraturöversikt 

Urval: Ungdomar 12-24 år 

Datainsamling: MEDLINE, 

1996- och PSYCINFO, 

Utmaningar som bör adresseras för att möta 

behovet inom psykisk ohälsa är brist på 

specialistutbildad personal, dålig förmåga och 

motivation hos grundutbildad personal att 



  
48 (53) 

 

 

1995-, med sökord som 

täckte aspekter av 

epidemologi, riskfaktorer 

eller behandling av psykisk 

hälsa eller ohälsa hos barn, 

ungdomar eller unga 

människor. 

 

erbjuda kvalitativ psykiatrisk vård. Det finns 

även ett stigma kring den psykiska ohälsa. 

Studiens rekommendation är behovet av att 

integrera psykiska hälsointerventioner med alla 

existerande  ungdomsprogram inkluderande de 

inom och utanför hälsosektorn.  

Piko, B. F., 

Varga, S., & 

Mellor, D.  

Are adolescents 

with high self-

esteem protected 

from 

psychosomatic 

symptomatology?. 

2016, 

Ungern. 

European 

Journal of 

Paediatric 

Syftet med studien var att 

undersöka självkänslans roll, 

social kompetens och 

hälsoproblem i samband med 

ungerska tonåringar med 

psykosomatiska symtom.   

Metod: Kvantitativ design 

Urval: 490 ungerska elever i 

åldern 14-19 år.  

Datainsamling: Enkäter 

som beskriv förekomst 

Analys: Statistisk analys via 

SPSS, beskrivande och 

korrelationsanalyser samt 

multipla linjära regressions 

analyser.  

 

Resultatet föreslår att träning i social förmåga 

och stärkt självkänsla bör vara en viktigt i 

främjande av skolbarns psykosomatiska hälsa 

och välmående.  

Pryjmachuk, 

S., Graham, 

T., Haddad, 

M., & Tylee, 

A. 

School nurses’ 

perspective on 

managing  

mental health 

problems in 

children and young 

people. 

2011, UK. 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Syftet var att undersöka 

skolsköterskans perspektiv 

beträffande psykiska ohälsa 

hos ungdomar och deras 

möjlighet för att kunna 

engagera sig i det psykiska 

hälsofrämjande arbetet i denna 

grupp.  

Metod: Kvalitativ 

intervjustudie med 

fokusgrupper.  

Urval: 33 skolsköterskor 

från fyra skolhälsoteam i två 

engelska städer. 

Datainsamling: Muntliga 

intervjuer i fokusgrupper om 

6-12 deltagare. Intervjuerna 

spelades in, transkriberades 

verbatimt och analyserades . 

Analys: via de fem stegen 

enligt Pope och Richies 

struktur.  

Skolsjuksköteskorna kan engagera sig i det 

psykiska hälsoarbetet men de bör fokusera på 

hälsofrämjande, bedömning, upptäcka tidiga 

signaler och agera på dem hos barnen. För att 

underlätta arbetet kring den psykiska ohälsan 

har skolsköterskan stor nytta av sina väl 

etablerade nätverk. Deras tunga 

arbetsbelastning, professionella rivaliteter och 

förtroendebrist behöver hanteras, därför är det 

viktig med ett väl utvecklat samarbete med stöd 

från lokala specialist team inom psykisk ohälsa. 

Reid-Searl, 

K., Dwyer, T., 

Happel, B., 

Moxham, 

Lorna., Kahl, 

J., Morris, J., 

Caring for children 

with complex 

emotional and 

psychological 

disorders: 

experiences of 

2008, 

Australien. 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

Syftet var att utforska 

grundutbildade sjuksköterskor 

erfarenhet kring omvårdnaden 

av barn med psykiska 

hälsoproblem samt att 

identifiera strategier för 

Metod: Kvalitativ 

deltagande och 

åtgärdssökande 

intervjustudie  

Urval: Grundutbildade 

sjuksköterskor på en 

I resultatet framkom att det fanns ett stort behov 

för en ökad förståelse kring arbetet med psykisk 

ohälsa. Vidare behövs förbättrat samarbete 

mellan allmänpraktiserande och psykiatri 

specialister samt vidareutbildning för att 

försäkra att sjuksköterskorna har nödvändiga 
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& Wheatland, 

N.  

nurses in a rural 

paediatric unit. 

förbättrad hantering kring 

dessa barn.  

somatisk barnavdelning med 

16 bäddar på ett 

allmänsjukhus på landsorten 

i Australien.  

Datainsamling:  20 

sjuksköterskor från 

barnavdelningen 

intervjuades i 2 

fokusgrupper. Individuella 

intervjuer genomfördes med 

6 av de dessa sjuksköterskor.  

Analys: Diskussionerna 

inspelades, transkriberades 

verbatimt och analyserades 

genom tematisk analys.  

kunskaper och har förtroende att ge kvalitativ 

vård till barn med psykiatriskt tillstånd intagna 

på barnavdelning. 

Skundberg-

Kletthagen, 

H., & Larsen 

Moen, Ö.  

Mental health work 

in school health 

services and school 

nurses’ 

involvement and 

attitudes, in a 

Norwegian context. 

2017, 

Norge. 

Journal 

Clinical 

Nursing, 

Syftet var att utforska 

skolsköterskans erfarenheter 

och attityder till arbeta med 

ungdomar med psykisk ohälsa 

inom skolhälsovården. 

Metod: Kvanitativ, 

tvärsnittsstudie 

Urval: 284 skolsköterskor 

verksamma inom 

skolhälsovården som arbetar 

skolbarn som mellan 11-18 

år.    

Datainsamling: Ett 

frågeformulär med 20 öppna 

frågor skickades ut via mail 

med en svars månad.    

Analys: En kvantitativ 

induktiv innehållsanalys 

genomfördes 

Resultatet sammanfattas med att skolsköterskan 

saknar kunskap och förtroende i förhållandet till 

att arbeta med barn och ungdomar som lider av 

psykisk ohälsa. Detta problem medför att 

eleverna inte erhåller adekvat hjälp..     

Wilson, P., 

Furnivall, J., 

Barbour, R., 

Connelly, G., 

Bryce, G, 

Phin, L., & 

Stallard, A.  

The work of health 

visitors and school 

nurses with children 

with psychological 

and behavioural 

problems. 

2007, UK. 

JAN 

Original 

research 

Syftet med studien var att 

beskriva arbetsbelastningen 

hos barnsjuksköterskor och 

skolsköterskor i arbetet med 

barn och ungdomar med 

psykologiska, emotionella och 

beteende störningar. Ett vidare 

syfte var att identifiera deras 

upplevda utmaningar, hinder 

samt  tillfredställelse 

Metod: Kvantitativ  

Urval: Utav totalt 1049 

anställda inom 

barnhälsovård med olika 

roller i Skottland drog 

studien ut svar från 71 

barnsjuksköterskor och 100 

skolsköterskor.  

Datainsamling: 

Frågeformulär inkluderade 

I resultatet kunde man utläsa att hanteringen av 

barns med psykiska, emotionella och 

beteendestörningar tog en oproportionerligt 

mängd av deras skolskötersketid. Ett fåtal hade 

specifik utbildning kring psykisk ohälsa och de 

flesta uttryckte en önskan att får ta del av sådan 

utbildning för att kunna erbjuda högre 

vårdkvalitet. Barnsjuksköterskornas arbete inom 

barnhälsovården och skolhälsovården kunde 
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förknippade med denna aspekt 

av deras arbete. 

kvantitativa med olika 

svarsalternativ samt fritt 

skrivna svar.  

Analys: Kvantitativ 

svarsdata analyserades i en 

Microsoft Access databas 

och fritextdata importerades 

i mjukvara QSR N6.   

konstateras viktigt just i vården med barn som 

har psykisk ohälsa.  

Woodhouse, 

A.  
 

Is there a future in 

mental health 

promotion and 

consultation for 

nurses? 

Australien, 

2010 

Contempor

ary Nurse 

 

Syftet med studien var att 

illustrera möjliga utmaningar 

och strategier vid 

genomförandet med en ny roll 

för den psykiskt 

hälsofrämjande sjuksköterskan 

som arbetar med barn och 

ungdomar med risk för att 

utveckla psykisk ohälsa. 

 

Metod: Litteraturöversikt 

Urval: Barn och ungdomar, 

1999-2009 

 

 

Studien påvisar att trots de många utmaningar 

och problem vi möter som psykiatri 

sjuksköterskor i arbetet att försöka tillgodose 

behoven hos våra patienter, familjer och 

samhället så är framtiden full av innovativa 

möjligheter för psykiatrisk omvårdnad. Varav 

en är samverkan för att tillsammans konstruera 

nya sätt att främja och underhålla den 

individuella och samhälleliga psykiska hälsan 

och välbefinnandet, där  barn och ungdomar står 

för den största risken att utveckla psykisk 

ohälsa. Som psykiatrisjuksköterska med en 

avgöranderoll i att underlätta acceptansen 

genom att främja inte bara medvetandet hos 

patienten utan även hos oss själva som 

professionella i den vitala hälsofrämjande rollen 

med utbildning, samråd och stöd. Detta är ett 

värdefullt bidrag till både patienten och den 

psykiatriska sjuksköterskeprofessionen.   
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