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Varför studera  
smärta och 
skolnärvaro?

• Svårt att orka vara i skolan
• Påverkar skolresultaten
• Påverkar kompisrelationer
• Påverkar fritiden mm. 
• Hamnar mellan stolarna



Återkommande smärta 
bland skolbarn

• Återkommande/kronisk smärta 
> 3månader

• Ca 30-40 % av barnen i skolåldern 
rapporterar återkommande smärta
minst en eller flera gånger i veckan
(Jmf ADHD 5-7 %)

• Huvudvärk, ryggont eller magont är 
vanligast

• Orsak till smärta oftast oklar



Skolnärvaro <> Skolfrånvaro



Barnens rätt till 
utbildning

• Barnkonventionen artikel 28:

Barn har rätt till utbildning. 
Grundskolan ska vara 
obligatorisk, kostnadsfri och 
tillgänglig för alla



Skolfrånvaro 
- begrepp

• Fler och fler använder skolnärvaro istället –
proaktivt

• Hemmasittare – 100 % frånvaro ≥månad 

• Skolvägran (School refusal)

• Skolk (Truancy) ogiltig ströfrånvaro

• Föräldrastödd frånvaro (school withdrawal), tex 
skyddar barnet,  förekommer vid återkommande 
smärta

• Problematisk och icke problematisk frånvaro



Hur vanligt 
är 

skolfrånvaro?



Riskfaktorer 
för 
skolfrånvaro

Familjefaktorer
Låg socioekonomisk status (Attwood &Croll, 2006)

Konflikter i familjen (Kearney, 2008)

Skolfaktorer
Pedagogisk och fysisk miljö (Havik et al., 2014)

Individ

Psykisk och fysisk ohälsa (Gubbels et al., 2019) 

Lärande svårigheter (Bradshaw et al., 2008)

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Carberg & Grandlund, 
2019)



Riskfaktorer för skolfrånvaro

• Sociodemografi:
• Föräldrars

utbildning/arbete
• Etnicitet
• Boende mm. (Hancock et 

al., 2013)



Vad främjar 
skolnärvaro?

• Trygghet och delaktighet

• Goda kamratrelationer

• Medvetet systematiskt arbete med närvaron

• Förebyggande elevhälsoarbete

• Goda lärmiljöer
• God elev - lärarrelation
• Ledarskap I klassrummet



Konsekvenser av 
skolfrånvaro

Individ

• Skolresultat, svårt att komma ikapp (Hancock et al., 2013)

• Barn med hög skolfrånvaro är överrepresenterade i 
gruppen med hög sjukfrånvaro som vuxna.

Samhället

• 1,9 miljarder dollar/år i USA (Groenewald et al., 2019)



Smärtrelaterad 
skolfrånvaro

• Prevalens

• Ca 40 % självrapporterad skolfrånvaro (Haraldstad, 
2011)

• Ca 25% missade 1-5 dagar de sista tre 
månaderna (Logan, 2012)

• 22 % missade skolan pga av smärta, senaste 
två månaderna (Nortona & Southon, 2021)



Smärtrelaterad 
skolfrånvaro 

• Skolfrånvaro ökar över tiden, ju längre ett barn har 
huvudvärk ju mer ökar skolfrånvaron. (Pawlowski et al., 
2019)

• Ungdomar som har huvudvärk orsakad av ”annan 
sjukdom” har 3 ggr högre odds för att också vara 
hemma från skolan än de som inte anger den 
orsaken (Neß, V et al., 2021)

• ”Pain severity” - antalet dagar med skolfrånvaro 
ökar i takt med smärtans svårighetsgrad (Groenewald et 
al., 2019)

• Låg ”Acceptance of pain” predicerar skolfrånvaro
(Clementi et al., 2017)



• Återkommande smärta minst varje vecka i åk 6 predicerar lägre betyg I åk
9 jämfört med skolbarn utan återkommande smärta

• Lika för pojkar och flickor

• 9 % av barnen rapporterade smärtrelaterad skolfrånvaro under den 
senaste månaden



Preliminärt 
resultat…..

• Återkommande smärta i åk 6 predicerar lägre betyg i åk 9

• Skolfrånvaro är en signifikant mediator i sambandskedjan mellan ÅS och
SP.



Skolan –”work of 
childhood”



Vad kan vi göra?

• Samverkan – det är inte enbart 
skolans uppgift
• Fråga när vi möter barn 

med smärtproblematik –
Hur ser det ut med 
närvaron i skolan?

• Informationsöverföring vid 
övergångar

• Täta uppföljnings träffar



Hjälp i skolan för 
barn med 

återkommande 
smärta?

• Elevhälsan har ett uppdrag att ge stöd utefter 
behov

• Finns få interventioner som är testade i skolmiljö
• Avslappning till barn med huvudvärk (Larsson 

et al., 2005)

• Help Overcome Pain Early (HOPE)
• Personcentrerad
• Fyra samtal med skolsköterskan
• Utbildning i smärta
• Strategier (Wallbing., 2022)



Intervention PicPecc i 
skolan
• PicPecc är en app som är utvecklad 

och testad inom barncancer vården

• Ska nu testas inom elevhälsan för att 
ge skolbarn verktyg för att hantera 
återkommande smärta

• Bygger vidare på HOPE

• Primärt utfallsmått är skolnärvaro



Intervention 
PicPecc i skolan

Personcentrerad Smärtskattning Skattning andra
hälsovariabler Egenvårdsråd

Chat funktion
med 

skolsköterskan




