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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Begreppet självskadebeteende är svårdefinierat och tycks inte ha nått konsensus 

inom vården. Evidens tyder på en ökad förekomst av, framför allt unga, patienter med 

självskadebeteende. Patienterna uttrycker ett stort behov av att sjuksköterskorna har en 

förståelse för deras livsvärld och självskadebeteendets bakomliggande orsaker. Sjuksköterskor 

å andra sidan upplever att de saknar utbildning och tillfälle för reflektion för att möjliggöra en 

ökad förståelse och förbättrad vård kring patienter med självskadebeteende. Syfte: Att belysa 

sjuksköterskans upplevelse av vårdandet av patienter med självskadebeteende inom 

akutpsykiatrisk öppenvård. Metod: Semistrukturerade intervjuer med sex sjuksköterskor 

genomfördes vid två akutpsykiatriska öppenvårdsenheter, kvalitativ innehållsanalys användes. 

Resultat: Det framkom två teman utifrån sjuksköterskans beskrivning av vårdandet av 

patienter med självskadebeteende: Sjuksköterskans emotionella och kognitiva perspektiv och 

Sjuksköterskans vårdperspektiv. Sjuksköterskans brist på utbildning samt vikten av debriefing 

var två viktiga resultat. Slutsats: Resultatet visar att sjuksköterskor som arbetar med patienter 

med självskadebeteende upplever många starka känslor. Sjuksköterskorna beskriver en känsla 

av hopp och framtidstro, samtidigt som vårdandet även beskrivs som emotionellt tärande. Ett 

behov av utrymme för debriefing framkommer liksom ett behov av problemspecifik 

utbildning. Klinisk betydelse: Det saknas evidens kring omvårdnaden av patienter med 

självskadebeteende, denna studie ökar kunskapen om de känslor och svårigheter som uppstår i 

vårdandet av patienter med självskadebeteende. 

 

Nyckelord: patienter, självskadebeteende, sjuksköterska, vårdande, psykiatrisk vård  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: The concept of self-harm is difficult to define and seems to have no consensus 

within healthcare. Evidence tells that self-harm is a growing problem, especially among 

young people. The patients express a great need for understanding from the nurses about their 

individual life and reasons for self-harm acts. Nurses on the other hand experience a lack of 

both education and opportunity for reflection to enhance their understanding and care for 

patient who self-harm. Aim: To illuminate the nurses’, who work in an acute psychiatric care 

unit, experiences of caring for patients who self-harm. Method: Semi-structured interviews 

with six nurses were conducted in two acute psychiatric care units, using qualitative content 

analysis.  Results: Two themes were found: ‘nurses’ emotional and cognitive perspective’ 

and ‘nurses’ health care perspective’. Nurses’ lack of education and need for debriefing are 

important findings. Conclusion: Results show that nurses working with patients who self-

harm, experience a variety of strong feelings. The feelings of hope are described as well as 

caring for patients who self-harm are experienced as emotionally stressful. Results also show 

a need for debriefing and specific training and education of caring for self-harm. Clinical 

significance: There is a lack of evidence about how to care for patients who self-harm, the 

study provides increased knowledge about feelings and difficulties emerging while caring for 

these patients.   

Keywords: patients, self-harm, nurse, experience, caring, psychiatric care 
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INLEDNING 

Under gymnasietiden hade vi personlig kontakt med personer som skadade sig själva framför 

allt genom att skära sig. Vi har båda erfarenhet av att se gängbildningar där beteendet 

anammats av alla medlemmarna samt enskilda individer som tyckts befinna sig utanför 

gemenskapen. Nyfikenheten över hur ett beteende av att skada sig själv startar och vad det 

finns för bakomliggande orsaker väcktes redan då. 

Under den kliniska utbildningen inom psykiatri blev det märkbart att det fanns många åsikter 

och värderingar kring patienter med självskadebeteende. Kommentarer som ”här kommer en 

sån som rispar sig” följt av en suck var inte ovanligt. Känslor av hopplöshet och uppgivenhet 

blev tydliga hos personalen, samtidigt som patienterna ofta uttryckte ett missnöje över att inte 

bli förstådda.  



2 

BAKGRUND 

Definition av självskadebeteende 

Enligt Lundh, Wångby-Lundh, Paaske, Ingesson och Bjärehed (2011) samt Favazza (2011) 

kan självskadebeteende definieras som självförvållade skador på den egna kroppen som 

orsakar vävnadsskada, där suicidavsikt saknas. Den vanligaste typen av självskadebeteende 

innefattar skärande, klösande, brännande och upprivning av gamla sår. NANDA international 

(2011) tar upp självskadebeteende och risk för självskada som egna omvårdnadsdiagnoser. 

Favazza har beskrivit tre typer av självskadebeteende: upprepat, tillfälligt och tvångsmässigt. 

Upprepat och tillfälligt självskadebeteende kännetecknas båda två av att vara impulsiva 

handlingar, skillnaden är huruvida personen identifierar sig som en individ med 

självskadebeteende (upprepat) eller inte (tillfälligt). Tvångsmässigt självskadebeteende är 

vanligast hos patienter diagnostiserade med Obsessive-Compulsive Disorder [OCD] och 

kännetecknas ofta av ritualistiska och upprepade självskadebeteenden.  

Enligt Sommerfeldt och Skårderud (2009) är självskada ett mångfacetterat begrepp vars 

mening och anledning endast kan förstås av individen själv. För att som utomstående förstå en 

självskadehandling krävs kännedom om hela individens livshistoria. Fysisk smärta beskrivs 

som lättare att hantera både av patienten själv och för omgivningen, detta kan bero på att 

fysisk smärta av samhället är mer konkret och lättare att förhålla sig till. 

Förekomst av självskadebeteende 

Sommerfeldt och Skårderud (2009) menar att det skett en ökning i förekomsten av patienter 

med självskadebeteende, framför allt bland ungdomar och unga vuxna. Lindgren (2010) 

skriver att mellan två och sex procent av den svenska befolkningen lider av ett 

självskadebeteende. Sedan mitten av 1990-talet har antalet individer som sökt sjukhusvård 

relaterat till självskadebeteende fördubblats enligt Statens Folkhälsoinstitut (2010). Dock 

framkommer i Mikolajczak, Petrides och Hurrys (2009) studie att mindre än tio procent av 

självskadorna leder till psykiatrisk vård. Socialstyrelsen (2004a) skriver att antalet flickor som 

vårdas till följd av sitt självskadebeteende har ökat under de senaste åren medan antalet pojkar 

konstant har legat på en lägre nivå. Det är troligt att självskadebeteendet hos pojkar kan ha en 

annan betydelse än hos flickor och att beteendet yttrar sig i aggressivare och mer utåtagerande 

tillvägagångssätt hos pojkar. Pojkar som skadar sig av samma anledning som flickor känner 

sig mer utsatta och annorlunda än flickorna.  
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Warm, Murray och Fox (2002) beskriver hur självskada kan debutera i allt mellan tre till 30 

års ålder, vanligast är dock en debut i 11 till 18 års ålder. Lundh et al. (2011) skriver att det är 

vanligare med självskadebeteende bland flickor än bland pojkar och att självskadebeteende 

starkt kopplas ihop med depression hos flickor, men inte hos pojkar. Även Ross och Heath 

(2002) kommer fram till att självskadebeteende är vanligare bland flickor än bland pojkar.   

Vårdandet av patienter med självskadebeteende 

Thompson, Powis och Carradice (2008) beskriver ett brett spektrum av emotionella reaktioner 

hos sjuksköterskor relaterat till frustration och en känsla av hopplöshet då patienterna inte blir 

bättre eller får återfall. Sjuksköterskorna känner ilska över att patienterna upplevs som 

manipulativa. Andra vanliga känslor är chock och äckel inför de kroppsliga skadorna 

patienterna åsamkat sig. Dock framkommer att många av dessa vårdmötena upplevdes som 

givande trots den komplexa patientgruppen. Även Patterson, Whittington och Bogg (2007) 

beskriver att sjuksköterskor upplever blandade känslor i vårdandet av patienter med 

självskadebeteende. Känslorna pendlar mellan upplevelsen av inkompetens, hopplöshet och 

empati. Attityderna till dessa patienter är inte enbart positiva eller negativa utan innefattar en 

stor ambivalens som ser olika ut från sjuksköterska till sjuksköterska.  

Det krävs ett tillfälle för sjuksköterskor att reflektera, prata och lära av sina möten med 

patienter med självskadebeteende för att kunna synliggöra sina reaktioner, attityder och sin 

förståelse för situationen (Patterson, Whittington & Bogg, 2007). Även Sommerfeldt och 

Skårderud (2009) menar att det saknas kompetens hos sjuksköterskorna för att kunna vårda 

patienter med självskadebeteende på ett effektivare sätt och att kliniker behöver utforma sätt 

för personalen att reflektera över och hantera sina egna reaktioner, så kallad debriefing. 

Dickinson och Hurley (2012) hävdar att det krävs mer information om hur man ska hantera 

patienter med självskadebeteende, och att sjuksköterskans bemötande till dessa patienter inom 

alla sjukvårdsområden är i behov av utveckling, då utbildning om självskadebeteende har 

visat sig influera personalens attityder positivt. McHale och Felton (2009) beskriver hur en 

brist på utbildning är den största anledningen till negativa attityder hos sjuksköterskor 

gentemot patienter med självskadebeteende. Utbildning förbättrar sjuksköterskornas kliniska 

förmåga och minskar negativa inställningar gentemot patientgruppen.  

Patientens upplevelser av att leva med ett självskadebeteende 

Lindgren, Wilstrand, Gilje och Olofsson (2004) lyfter fram att det patienterna anser ha en stor 

betydelse för en gynnsam vård är känslan av att känna sig uppskattad och känna samhörighet 
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med personer i omgivningen.  Även känslan av att vara förstådd, sedd och tagen på allvar är 

nödvändiga kriterier för att patienterna ska känna sig tillfreds med vården. Enligt Holm och 

Severinsson (2010) vill inte patienterna att sjuksköterskorna ska tro att de utför självskada för 

att få uppmärksamhet, utan snarare att självskada ses som det enda sättet att hantera känslor.    

Åkerman (2007) har i en självbiografi beskrivit känslan av att ofta bli missförstådd av 

sjukvårdspersonal. Hög suicidrisk bedömdes ofta föreligga hos Åkerman, då skadorna 

egentligen utfördes i ett försök att kontrollera ett inre kaos. Självskadebeteendet grundar sig i 

ett stort självhat och en känsla av att förtjäna att må dåligt och beskrivs som en okontrollerbar 

sjukdom där avsikten inte är att dö. Vid kontakt med sjukvården upplevde Åkerman 

anklagande blickar, en känsla av att vara besvärlig och att ta upp vårdplats för de ”riktigt” 

sjuka samt en stark känsla av att personalen kände hopplöshet över självskadebeteendet. 

Denna frustration av att inte bli förstådd beskrivs även av Lindgren, Öster, Åström och 

Hällgren Graneheim (2011) med hjälp av citatet ”they don’t understand, you don’t cut 

yourself in order to die, you cut yourself in order to live”. 

Vård vid självskadebeteende 

Det saknas evidens för fungerande behandlingar som är fokuserade på endast ett 

självskadebeteende (Boyce, Carter, Penrose-Wall, Willhelm & Goldney, 2003; 

Socialstyrelsen, 2004b). Enligt Socialstyrelsen (2004b) saknas evidens för farmakologisk 

behandling hos patienter med självskadebeteende, eftersom det ses som en följd av en 

psykiatrisk sjukdom eller personlighetsstörning.  Idag används dock farmakologisk 

behandling för att behandla den troliga grundsjukdomen till självskadebeteendet. Malmberg, 

Falk och Gustafsson (2012) menar att självskadebeteende är ett symtom på en underliggande 

psykiatrisk problematik och är därför inte en egen diagnos. Det saknas därför möjlighet att 

introducera ett vårdprogram som på ett heltäckande sätt ger riktlinjer för behandlingsmetoder 

för patienter med självskadebeteende då behandlingen ser olika ut beroende på den 

underliggande orsaken. Kåver (2009) å andra sidan beskriver att Dialektisk beteendeterapi 

[DBT] utvecklades då det upptäcktes att befintliga terapiformer inte fungerade för 

självmordsnära och självdestruktiva kvinnor med emotionellt instabil personlighetsstörning, 

och utförs i första hand av psykopedagoger. DBT har visat sig vara verksamt för att förkorta 

vårdtider, förhindra slutenvård, förebygga ett kroniskt sjukdomsförlopp samt hjälpa patienter 

ur ett självskadebeteende. Att arbeta med patienter med självskadebeteende är känslomässigt 

påfrestande och kan ofta få behandlaren att känna sig hjälplös. Det unika med DBT är att det 
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värnar lika mycket om terapeutens motivation och överlevnad som patientens och att det sker 

i team där alla medlemmar ansvarar för samtliga patienter. Behandlaren lär patienten att 

kunna hitta en balans i starka motstridiga känslor som att kunna avsky och älska någon på 

samma gång. Behandlingen går också ut på att lära patienten att identifiera och hantera 

känslosvängningar för att motverka självskadebeteende.  
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PROBLEMFORMULERING 

Begreppet självskadebeteende är svårdefinierat och det råder inte konsensus om vad 

begreppet betyder inom forskningen. Evidens tyder på en ökad förekomst av, framför allt 

unga, patienter med självskadebeteende. Forskning visar att mindre än tio procent av denna 

patientkategori söker vård för sina självskador, vilket tyder på att ett stort antal unga 

människor mår psykiskt dåligt och kan antas vara utan psykiatrisk behandling. Patienterna 

uttrycker ett stort behov av att sjuksköterskorna ska ha en förståelse för deras livsvärld och 

självskadebeteendets bakomliggande orsaker. Sjuksköterskor å andra sidan upplever att de 

saknar utbildning och tillfälle för debriefing för att möjliggöra en ökad förståelse och 

förbättrad vård kring patienter med självskadebeteende. Trots att evidens finns för att 

sjuksköterskors attityder förbättras med utbildning, saknar de flesta sjuksköterskor som 

arbetar med patienter med självskadebeteende en grundläggande kunskap.  

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans upplevelse av vårdandet av patienter med 

självskadebeteende inom akutpsykiatrisk öppenvård. 
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METOD 

Design 

En empirisk studie har genomförts i form av kvalitativa intervjuer. Empiriska studier 

kännetecknas av att det är informanternas synvinkel som avgör sanningen. Genom en 

kvalitativ forskning kan svar ges på specificerade frågeställningar. Den kvalitativa ansatsen 

har som fokus att försöka fånga kärnan och djupet av ett fenomen med stort fokus på en 

människas inre verklighet som känslor och upplevelser (Bryman, 2011). Polit och Beck 

(2013) beskriver hur kvalitativ forskning baseras på beslut som tas under studiens gång det 

vill säga att plats, deltagare, studiens längd och fokus kan ändras. Den kvalitativa forskningen 

är flexibel, anpassningsbar, har en strävan att förstå det holistiska perspektivet och kan 

involvera olika datainsamlingsmetoder. 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver forskningsperspektivet inom 

omvårdnadsforskning som en strävan att förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga 

upplevelser och relationer. Omvårdnadsforskningen har som mål att synliggöra mönster och 

kännetecken med ett holistiskt synsätt som oftast beskrivs lättast genom ord varav intervjuer 

eller dagböcker oftast används.  

Urval 

Fyra psykiatriska öppenvårdsenheter kontaktades per telefon och en via e-post. Två av dem 

exkluderades omedelbart på grund av avsaknad av anställda sjuksköterskor. Två av dessa fem 

uppfyllde inklusionskriterierna: legitimerad sjuksköterska, minst fem års erfarenhet inom 

psykiatrisk omvårdnad och nuvarande aktiv inom akutpsykiatrisk öppenvård. Ett 

bekvämlighetsurval användes vilket Bryman (2011) beskriver som att deltagare väljs ut 

utifrån tillgänglighet. Sex sjuksköterskor intervjuades, som alla har erfarenhet inom psykiatri, 

med varierationen fem till 31 år (m=21). Alla utom en av sjuksköterskorna har arbetat enbart 

inom psykiatri under sin verksamma tid som legitimerad sjuksköterska. Tre av deltagarna var 

män och tre var kvinnor, åldern varierade mellan 32-59 år (m=48). 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes, vilket kännetecknas av att samma frågor ställs till 

alla informanter men med en flexibilitet att ställa följdfrågor. Följdfrågorna som ställs skall 

vara i enlighet med vad informanterna har sagt (Bryman, 2011).   
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Efter godkännande från enhetschef samt handledare bokades tid för genomförandet av 

intervjuerna in. Det var enhetschefen alternativt biträdande enhetschef som valde ut 

sjuksköterskor efter studiens inklusionskriterier. Förfrågan angående genomförande av 

studien samt projektplan bifogades skriftligt i samband med intervjuerna. Dessa dokument var 

signerade av ansvarig handledare, examinator samt uppsatsförfattarna. Skriftlig information 

om studien och dess syfte gavs i kombination med muntlig information till alla informanter i 

samband med intervjun.  

Intervjufrågorna utformades initialt som nio frågor, varav revidering skedde i samråd med 

ansvariga handledare. Polit och Beck (2013) beskriver hur semistrukturerade intervjuer 

används då forskaren har en intervjuguide med stora frågor eller ämnesområden som måste 

besvaras under intervjun. Det är sedan forskarens uppgift att uppmuntra informanten att 

utveckla svaren och tankarna kring områdena, det är alltså inte styrt av förberedda detaljerade 

frågor. I denna studie användes en intervjuguide, (se bilaga 1), som innehöll studiens syfte, 

allmän information till deltagarna, relevant bakgrundsfakta om deltagaren och en öppen fråga 

med fyra planerade följdfrågor. Under intervjun ställdes ytterligare följdfrågor kontinuerligt 

för att söka förståelse om sjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienter med 

självskadebeteende. I slutändan var dock alla de förberedda frågorna besvarade.  

Inför intervjuerna genomfördes en pilotintervju med reviderade intervjufrågor. Pilotintervjun 

genomfördes efter samtycke med en högskoleadjunkt på Röda Korsets Högskola, tidigare 

verksam inom psykiatrisk omvårdnad och med erfarenhet av patienter med 

självskadebeteende, med syfte att pröva intervjufrågorna. Bryman (2011) beskriver hur en 

pilotintervju ger övning inför de riktiga intervjuerna. Det visar ofta om frågorna framkallar de 

svar som avses relevanta för studiens syfte samt om uteblivna svar kan förebyggas med 

omformulering av frågorna.  

Det är viktigt att intervjuerna sker i en ostörd och lugn miljö där informanterna kan vara säkra 

på att deras svar inte kan höras av medarbetare enligt Bryman (2011). Intervjuerna 

genomfördes därför på respektive enhet i ett ostört rum med stängd dörr. Alla intervjuerna 

spelades in, med informanternas samtycke. Två mobiltelefoner användes för att båda 

uppsatsförfattarna skulle ha tillgång till allt material för att underlätta vid transkribering.  

Intervjuerna genomfördes med båda uppsatsförfattarna på plats och det bestämdes innan vem 

som i huvudsak skulle hålla i intervjun och vem som skulle ansvara för nedskrivning av 

bakgrundsfakta. Uppsatsförfattarna växlade mellan rollerna inför varje intervju, men båda 
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ansvarade för passande följdfrågor. Pilotintervjun varade i 11 minuter varpå intervjuguiden 

gicks igenom och förberedelser med att bestämma vilka roller som skulle intas av vardera 

uppsatsförfattarna, varav intervjuerna på enheterna varade mellan 20 till 39 minuter, de flesta 

kring 30 minuter. 

Transkriberingen av det inspelade materialet delades upp mellan uppsatsförfattarna och 

utfördes på skilda platser. Bryman (2011) skriver att transkribering underlättar analysen och 

gör det möjligt för forskaren att gå igenom intervjun flera gånger samt möjliggör att båda 

forskarna kan arbeta med materialet parallellt.  

Dataanalys 

Kvalitativ innehålls analys har använts (se Tabell 1)., enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) är denna metod användbar för att tolka texter och är lämplig vid 

transkriberade intervjuer. För att kunna beskriva variationer har kvalitativ innehållsanalys 

som fokus att identifiera likheter och skillnader. Dessa skillnader och likheter kategoriseras 

och slutligen skapas teman. För att komma fram till dessa fokuseras kontexten, det vill säga 

forskaren måste väga in variabler som miljö då en text inte kan analyseras fritt från sitt 

sammanhang. Willman, et al. (2011) samt Forssén och Carlstedt beskriver vikten av att 

synliggöra forskarnas förförståelse i analysprocessen. 

Centrala begrepp i analysprocessen är meningsenhet, kondensering, kod, kategori och tema. 

Meningsenheter är delar av analysenheten som hålls ihop av dess gemensamma innehåll. 

Meningsenheterna kondenserades utan att förlora meningsbärande data, som därefter försågs 

de med en kod som kortfattat beskrev innehållet. Koderna som skapar en kategori ska likna 

varandra och skilja sig från resten. Slutligen bildades ett tema som är en återkommande enhet 

i alla kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

”vi ser potential i 

patienten att hon 

kan vara en 

välfungerande 

person och inte 

bör vara på 

sjukhus med 

olika sår” 

Vi ser potential 

att patienten 

kan vara en 

välfungerande 

person och inte 

bör vara på 

sjukhus 

Ser potential 

hos patienterna 

Tilltro 

 

 

 

 

Sjuksköterskans 

emotionella och 

kognitiva 

perspektiv 

”… när jag haft 

kontakt … är 

ilskan som 

kommer över 

mig … de är 

deras ilska som 

jag tar emot på 

nått sätt alltså 

…” 

Då jag varit i 

kontakt med en 

patient kommer 

ilskan över 

mig, som om 

jag tagit emot 

deras ilska 

Patientens 

känslor 

projiceras på 

sjuksköterskan 

Känslomässigt 

tärande 

Sjuksköterskans 

emotionella och 

kognitiva 

perspektiv 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Utdrag ur analysprocessen 



11 

Etiska aspekter 

Den empiriska studien godkändes av handledare och examinator vid Röda Korsets Högskola 

innan studien påbörjades. Enhetscheferna vid de både psykiatriska öppenvårdsenheterna 

delgavs information om studien innan genomförandet av intervjuerna och gavs möjlighet att 

avböja till deltagande.  

Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2011) tar upp fyra grundläggande etiska principer för 

att säkerhetsställa frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet för informanterna.  

Dessa fyra gäller inom svensk forskning.  

Informationskravet beskrivs av Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2011) som att alla 

involverade i studien såväl enhetschef som informant skall informeras om studiens syfte. Det 

innebär att forskaren är förpliktigad att informera informanterna om att deltagandet är helt 

frivilligt och närsomhelst kan avbrytas. De ska även informeras om studien i stora drag. Detta 

har tagits i beaktning genom att delge alla deltagande såväl skriftlig som muntlig information 

om deras rättigheter och deltagande.  

Samtyckeskravet innebär enligt Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2011) att alla 

informanter i en studie själva bestämmer över sin medverkan. Detta har följts genom att 

enhetschefen godkänt att intervjuerna genomförs på den aktuella psykiatriska 

öppenvårdsenheten, samt att låta varje informant själv bestämma över sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet förklarar Bryman (2011) samt Vetenskapsrådet (2011) som 

informanternas rätt att vara anonyma genom hela studiens gång. Detta har genomförts genom 

att koda informanternas transkriberade intervjuer för att utvalda citat inte ska kunna härledas 

till varken informant eller arbetsplats. Efter transkribering genomförts raderas samtliga 

ljudfiler och de transkriberade intervjuerna kommer att förstöras efter färdigställd och 

godkänd uppsats. Vid presentation av citat som förekommit under intervjuerna används 

intervjuns tilldelade siffra.  

Nyttjandekravet innebär att informanternas uppgifter endast får användas för forskning 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Detta har fullföljts genom att all insamlad data 

endast fanns till förfogande för involverade högskoleadjunkter samt studenter aktiva i studien. 

Informanterna blev dock informerade om att den färdiga produkten kommer att publiceras i 

databasen DIVA.    
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RESULTAT 

Genom analysprocessen kom följande teman, med kategorier fram;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskans emotionella och kognitiva perspektiv  

Tilltro och brist på tilltro 

Patienter med självskadebeteende betraktas inte som hopplösa fall, patienter har blivit bättre 

och kunnat leva välfungerande liv. Informanterna uttrycker en tro om att patienter kan 

Figur 1. Schematisk bild över studiens resultat 

Sjuksköterskans 

vårdperspektiv 

Sjuksköterskans 

emotionella och 

kognitiva 

perspektiv 

Tilltro och brist på 

tilltro 

Känslomässigt tärande 

Att lära av erfarenhet 

Att försöka skapa 

förståelse 

Kvinnligt och manligt 

självskadebeteende 

Behov av debriefing 
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tillfriskna och betydelsen av att aldrig förlora det egna hoppet, det är hoppet om tillfrisknande 

som de vill förmedla till patienten. 

”vi ser potential i patienten att hon kan vara en välfungerande person och inte 

bör vara på sjukhus med olika sår”  

Informant 4 

Efter lång tids arbete med dessa patienter uppmärksammas en påtaglig skillnad i samtal och 

förmågan att motta hjälp. Positiva känslor som att se utveckling hos patienten förstärker 

känslan av hopp om tillfrisknande hos informanterna. Informanterna menar att de märker 

skillnad på patienter som har en etablerad psykiatrisk kontakt, då patienten är lättare att 

diskutera med och lättare att avleda från ångest med hjälp av vad patienten lärt sig i terapin.  

Ångest beskrivs även som en normal känsla, som alla människor någon gång upplever, det 

finns en uppfattning om att det är möjligt att lära om. En patient som skadar sig i 

ångestreducerande syfte har möjligheten att lära sig hantera sin ångest på annat sätt.  

Även om det är återkommande patienter med samma problematik, är upplevelsen av att 

fungera som en trygghet och att finnas till för patienten när denne mår dåligt, en viktig del i 

känslan av att kunna hjälpa patienten. Att patienten söker hjälp är ett steg i riktning mot 

tillfrisknande. 

Det finns en gemensam upplevelse om att det saknas tilltro till patienter med 

självskadebeteende, att det patienten berättar inte är sant eller överdrivet. Informanterna 

upplever patienterna som uppmärksamhetssökande med en tendens att överdriva sina skador 

eller avsikten att skada sig. Patienterna är oförmögna att ge löften då de tidigare inte varit 

benägna att hålla dem.  

”det känns ibland att jag vet inte om det är sant … det känns som dom 

överdriver … dom vill att det ska hända saker kring dom”  

Informant 2 

Informanterna vågar inte lita på patienten, det krävs att ständigt vara på tårna, uppmärksam på 

vad som kan ske vid vetskap om att patienten lider av ett självskadebeteende. Eftersom 

visitering inte är tillåten annat än om patienten frivilligt medverkar, finns en medvetenhet om 

att patienter med självskadebeteende behåller föremål som kan användas till självskada. Finns 
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självskadebeteende i historiken är informanten mer observant på patienten, vilket gynnar 

patienten som får större uppmärksamhet.   

Det finns alltid en risk att patienten skall skada sig, trots att denne befinner sig inom 

vårdmiljön. Risken uppfattas som påtaglig, vilket skapar en osäkerhet om vad som kan hända 

härnäst. Patienterna kan själva vara osäkra på hur de mår och vad deras avsikt är och att det är 

därför svårt att vårda patienterna på grund av osäkerheten om vad som kan inträffa.  

Känslomässigt tärande  

Det framkommer starka känslor i alla intervjuer som ilska, trötthet, frustration, irritation och 

sorg. Dessa känslor tar mycket energi från informanterna, vilket gjorde att de valde att ta 

avstånd från patienter på det emotionella planet för att orka arbeta med patienter med 

självskadebeteende. Känslorna var ofta så starka att det uppkom svårigheter att fortsätta 

kontakten med en patient, som istället en kollega fick ”ta över”. En av förklaringarna till 

dessa starka känslor var att patientens känslor projicerades på informanten. Informanterna 

uppfattade att de starka känslorna kunde bero på den förvirring patienterna kände och det kaos 

patienten bar projicerades på sjuksköterskan.  

”… när jag haft kontakt … är ilskan som kommer över mig … de är deras ilska 

som jag tar emot på nått sätt alltså …” 

Informant 1 

En annan förklaring var att situationen då en patient är mycket sjuk och inte tycks bli bättre på 

en lång period, väcktes känslor av irritation och frustration. Irritationen bottnades dels i att 

sjukvården inte kunde göra mer för patienten, men också i att patienten valde att agera 

självdestruktivt gång på gång utan att lära om. Dock beskrev en informant en känsla av 

uppgivenhet och oförmåga att känna starka känslor efter många års kontakt med patienter med 

självskadebeteende. För att klara av att fortsätta arbeta stålsatte sig informanterna inför de 

känslor som uppstod genom att inte längre bry sig. I karriärens början hade det funnits stort 

engagemang i varje patient, men med tiden insett att patienten påverkade de egna känslorna 

för mycket.  

”jag orkar ju inte … bli lika irriterad längre … man bara [sjuksköterskan 

rycker på axlarna] … det är så rörigt och jobbigt hos dom själva så det för man 

över liksom på sig själv” 

Informant 2 
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”man får nån form av professionellt förhållningssätt till dom här på nått sätt 

som inte affekterar … det känslomässiga hos en själv … så att man kan hålla 

nån form av distans till saker och ting”  

Informant 5 

Det krävs en taktik för att hålla distans till patienterna för att inte själva bli utbrända. Risken 

med att komma patienterna för nära eller att ”bry sig” för mycket var, att det skulle 

omöjliggöra att arbeta med patienter med självskadebeteende under en längre tid. 

Informanterna skyddade sig genom att endast se och bemöta patienten professionellt. Trots att 

många av dessa patienter ofta återkom under årslånga perioder, var det omöjligt att inta någon 

annan relation än den professionella. Det framkom dock att informanterna någon gång hade 

”råkat fastna” för en patient då denna, exempelvis, hade liknat deras eget barn. Att få en 

närmare relation till en patient beskrivs som något icke önskvärt, då det var tärande på 

informanten och riskerade att bli sämre behandling för patienten.  

”… gå in i sin professionella roll … inte på något sätt dras med i den här 

patientens egen ångest … kan vara ganska frustrerande ibland” 

Informant 3 

Att försöka skapa förståelse  

Det saknas en enighet i hur patienter med självskadebeteende ska behandlas:  

”man famlar ju lite grand när det gäller dom här diagnoserna, 

[självskadebeteende] va, hur man ska behandla dom, om dom ska vara inlagda, 

om dom inte ska vara inlagda” 

Informant 5 

En okunskap i både den rätta behandlingen för patienterna och en okunskap om orsakerna till 

ett självskadebeteende väcker både frustration och skapade negativa attityder, där 

informanterna upplever beteendet som konstigt och provocerande.  En av informanterna hade 

av eget intresse fördjupat sig i självskadeproblematiken, vilket ökat förståelsen och gjort det 

lättare att arbeta med dessa patienter. Genom en ökad kunskap om orsakerna till patienternas 

problematik ökades informantens förståelse och förmåga till empati.  

”från början förstod man inte riktigt vad det var och att man tyckte bara att det 

var konstigt och i viss mån finns väl den där konstiga känslan kvar” 

Informant 5 
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”innan jag visste riktigt mycket om det [självskadebeteende] tyckte jag att det 

var väldigt svårt, att jag inte alls förstod hur dom tänkte … Ja nu har du skurit 

dig och nu mår du bra och nu är du här [på sjukhuset] … jag fick inte ihop det 

liksom” 

Informant 6 

Informanterna ville sällan tala med patienterna om orsaken till varför de skadar sig utan 

hänvisade till den aktuella behandlaren, detta på grund av att de inte hade kunskapen och att 

det inte ansågs vara deras arbete. Deras uppgift var att avleda patienten från den aktuella 

ångesten.  

En gemensam uppfattning är att patienternas självskadebeteende grundar sig i en oförmåga att 

hantera ångest och starka emotioner. Anledningen till denna avsaknad av ångestreducerande 

strategier kan härledas till en turbulent barndom eller sexuella övergrepp. 

”dom [patienter med självskadebeteende] saknar en emotionell kärna eller 

grundtrygghet … sådana saker som grundläggs i barndomen … problematisk 

uppväxt … sexuella övergrepp … så har man inte normala anknytningsmönster 

… som resulterar i självskador” 

Informant 6 

Det finns en förståelse för orsaken till att självskadebeteende har blivit ett sätt att handskas 

med inre känslor som inte kan hanteras på annat sätt. Informanterna är överens om att 

självskadehandlingar inte är synonymt med suicidförsök eller har ett suicidsyfte, utan är en 

ångestreducerande handling och strategi.  

”… alltså det är ju två olika begrepp [suicid och självskada] … det är den inre 

ångesten hos dom som driver på … de drivs inifrån” 

Informant 2 

Självskadebeteende är ett sätt för patienten att känna att hon lever, att hantera ett inre kaos. 

Fysisk skada är ofta lättare att hantera, då den är mer konkret och syns på utsidan. Smärta 

relaterat till fysiska skador beskrivs vara mer accepterad. Den fysiska skadan avleder ångesten 

som patienten inte kan hantera. 

”man upptäckte att det var ångestreducerande… kanske att den inre smärtan är 

så jobbig att den yttre smärtan är mer behaglig och tar bort det kaoset inuti så 
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de lugnar ned sig för man har annat att tänka på…” 

Informant 4 

Genom sin kliniska erfarenhet har förståelsen för att självskadebeteende är starkt 

sammankopplat med diagnosen emotionellt instabil personlighetsstörning blivit tydlig. 

Självskada kan dock vara svår att särskilja från en annan diagnos, då självskada kan yttra sig i 

form av ätstörningsproblematik eller missbruk, som är andra ”egna” diagnoser. Andra 

anledningar till självskadebeteende kan vara berusning, enbart ångest, bestraffning, tröst och 

självförakt. Självskadebeteende är ”en smittsam sjukdom” som även kan ses som en trend. 

Beteendet är dels kopplat till social tillhörighet, men ses även som en trend i hur ångest kan 

hanteras. Det har även inom grupper skapats en acceptans för att hantera sin ångest genom 

självskada.  

”jag tycker det va [sjuksköterskan refererar till tidigare erfarenheter inom 

slutenvården] en smittsam sjukdom … när man vet att det kommer en till som 

hade liknande problematik så fick man inte lägga dom på samma avdelning för 

de va som dom lärde varandra … blivit ett vedertaget begrepp … har du ångest 

så gör du det [självskadar]… att såhär gör man liksom när man mår dåligt” 

Informant 2 

Genom internet inspireras och lär sig patienter av varandra. Självskadebeteende blir en livsstil 

för somliga patienter, och det talas om att en del patienter skapar sig en identitet med hjälp av 

sitt självskadebeteende. 

”Det kan finnas en smittorisk alltså att man har hört talas om det i media eller 

olika instagram… det blir en livsstil som är trendig och då vill man vara en del 

av den och pröva på det och på något sätt får ut någonting av det” 

Informant 6 

Uppfattningen är att patienter triggas av varandra, lär sig acceptera självskadebeteende som 

ett sätt att hantera ångest och lär sig av varandra inom psykiatrisk slutenvård. Inläggning bör 

därför inte vara ett första alternativ som vårdåtgärd.  
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Sjuksköterskans vårdperspektiv 

Att lära av erfarenhet  

Då det saknas utbildning i hur patienter med självskadebeteende ska bemötas och behandlas, 

tvingades informanterna agera utifrån sin kliniska erfarenhet.  

”man får ju gå på magkänsla … vi är många här som har jobbat länge, så vi vet 

vilka patienter som är svåra … som att gå på en tunn tunn tråd … om du säger 

fel kommer det bli fel och om du säger rätt kan du få ner henne [från ångesten]” 

Informant 2 

När informanterna skulle motivera varför de handlade på ett visst sätt kring en patient med 

självskadebeteende blev svaret oftast att de har lärt sig det med tiden. Motiveringen till 

omvårdnadsåtgärderna var klinisk erfarenhet som uttrycktes med ”jag har ju lärt mig efter 

många år”. Då informanterna var osäkra på hur de skulle gå vidare med en patient var det 

alltid en kollega de frågade, (aktuellt omvårdnadsprogram eller riktlinjer saknades). 

Informanternas erfarenheter var för sig och tillsammans fick avgöra hur en patient skulle 

behandlas. En kollega med längre erfarenhet kontaktades ofta för rådgivning. Informanterna 

uttryckte även en osäkerhet då de gick in i ett rum med en självskadadande patient, då de inte 

visste hur mötet skulle utveckla sig. Strategier i mötet utformades då de hade stigit in i 

rummet hos patienten och ”fick en känsla” av vad som skulle hjälpa just den patienten i den 

stunden. Det var då inte ovanligt att mötet inte fungerade, då patienten ofta sade att 

sjuksköterskan inte förstod, och en annan sjuksköterska fick ta över. 

Kvinnligt och manligt självskadebeteende 

Det förekommer skillnader mellan självskadebeteende hos kvinnor och män. Män använder 

sig av mer aggressiva tillvägagångssätt vars konsekvenser är allvarligare och risken att dö 

större. Mäns självskadebeteende förekommer oftare än kvinnors i samband med 

alkoholberusning. Alkohol och droger som självskadehandlingar är vanligare hos män. 

”mest tjejer [som skadar sig] … killarna också men dom för det på ett annat 

sätt förståss … det finns ju killar som gör det men inte så många faktiskt … dom 

gör mer allvarliga saker mera skada … tar knivar och mer så … risken är större 

att dom kan dö när det kommer till killarna”  

Informant 2 



19 

Trots att orsaken beskrivs vara densamma för kvinnor och män, finns skillnader i att män har 

en tendens att uttrycka suicidhot relaterat till självskadehandlingar. Män är också mer 

utåtagerande och fysiskt aggressiva mot personalen vid försök att hindra självskadehandlingar 

jämfört med kvinnor.  

Kvinnor har större tendens att söka hjälp innan självskadan utförts eller till följd av sitt 

självskadebeteende eller bakomliggande orsaker. Ångest och självskadebeteende är ett 

fenomen överrepresenterat bland unga kvinnor.  

Behov av debriefing 

Det är av stor vikt att prata med varandra om upplevelserna kring patienter med 

självskadebeteende. Debriefing ansågs viktigt för att få prata ut om egna känslor kring mötet 

med en självskadande patient och för att kunna diskutera hur omvårdnaden fungerar; vad som 

gjordes rätt och vad som kan förbättras. Att få prata med en kollega ansågs viktigt för att 

kunna lämna arbetet utan att ta med sig starka känslor hem. Då utrymmet för samtal inte fanns 

blev alternativet att bära med känslorna hem eller att prata med nära och kära om det eller 

bära det själv. Debriefing beskrivs även som en situation där omvårdnad kan diskuteras. Där 

utbyts tips om hur patienterna kan hanteras och idéer om vad som kan göras annorlunda. 

Informanterna fick den uppmuntran och bekräftelse över att ha ”gjort rätt”. Att få en 

bekräftelse på att situationen hanterats rätt och att få tala om nya strategier till nästa gång, var 

viktigt för att informanterna skulle orka fortsätta arbeta med denna patientgrupp och för att 

kunskapen skulle spridas.  Det var betydelsefullt både för att få ventilera känslor och för att 

diskutera nyttan av vårdinsatser. 

”man kan ju tycka det är jobbigt, det kan vara påfrestande och frustrerande … 

man kan ju behöva ventilera och behöva snacka med varandra” 

Informant 3 

”de [arbetet] skulle inte fungera om man inte pratade med varandra …” 

 Informant 5 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Antalet informanter i föreliggande studie var inte förhandsbestämt utan anpassades dels efter 

den förutbestämda tiden för studien, dels efter bredden och djupet på informationen som 

framkom i intervjuerna. Polit och Beck (2013) skriver att inom kvalitativa studier är 

forskningsdesignen inte statisk utan föränderlig. I den föreliggande studien förändrades syftet 

under analysfasen då resultatet framträdde. I föreliggande studie intervjuades sex informanter, 

det märktes tydligt att samma tankar återkom vilket avgjorde när en intervju skulle sluta och 

ifall fler deltagare skulle inkluderas.  

Ett bekvämlighetsurval användes, då enheter kontaktades där sjuksköterskorna som svarade 

mot inklusionskriterierna ställde upp i mån av tid. Genom att välja inklusionkriterier som gav 

informanter med liknande erfarenhet (akutpsykiatrisk öppenvård), styrdes urvalet mot 

deltagare som svarade mot syftet. Risken med ett bekvämlighetsurval är enligt Polit och Beck 

(2013) att viktig information förbises, då tillgängliga sjuksköterskor kanske inte har passande 

inklusionskriterier.  

Genom ett bekvämlighetsurval kunde intervjuerna påbörjas tidigt under studiens gång med 

utrymme för eventuella ändringar. Bekvämlighetsurvalet gav studien hälften manliga och 

hälften kvinnliga informanter. Robertson (2013) beskriver kommunikativa könsskillnader, 

som att kvinnor tenderar att fokusera mer på känslor, värderingar och nära relationer, medan 

män tenderar att lägga fokus på formella ting och ren fakta. I denna studie var det individuella 

skillnader i kommunikationen, men inget tydde på att det var kopplat till könet.  

En pilotintervju genomfördes i föreliggande studie som praktisk övning. Frågan som en 

pilotintervju skall kunna besvaras är enligt Lantz (2007) om det i datainsamlingen är möjligt 

att dra de slutsatser som motsvarar syftet. Genom pilotintervjun framkom att frågeställningen 

var så pass avgränsad att datainsamlingen svarade mot studiens syfte.   

Bryman (2011) beskriver nio frågekategorier som ingår i de flesta kvalitativa intervjuer, varav 

fem stycken användes i den föreliggande studien. Intervjuerna påbörjades med en inledande 

fråga ”berätta om din erfarenhet av att vårda patienter med självskadebeteende?”. Denna fråga 

kompletterades med uppföljningsfrågor samt sonderingsfrågor ”du nämnde tidigare att … ”. 

Tolkande frågor användes för att säkra att informantens svar förstås rätt och tystnad användes 

för att ge dem betänketid och en chans att utveckla sina svar. Lantz (2007) förklarar att 
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tystnaden och informantens betänketid är avgörande för att fånga dennes upplevelse i en 

intervju, vilket var av stor vikt i föreliggande studie.  

Intervjuerna spelade in med hjälp av mobiltelefoner, detta kan ses som en svaghet då 

mobiltelefonen tas med på allmänna platser samt används i privat bruk. Genom att informera 

informanterna om inspelningsmetoden samt överföring av ljudfilerna till USB-minne 

säkerhetsställdes samtycke samt konfidentialitetskravet.   

Under intervjuerna hade en av uppsatsförfattarna ansvaret för att skriva ned utmärkande 

kroppsspråk, till exempel om informanten ryckte på axlarna. Vid transkribering togs ljud som 

suckar med för att inte förlora informantens bakomliggande åsikt eller attityd. Lantz (2007) 

skriver att det är kommunikationen i en intervju som skall analyseras med fokus på det 

verbala uttrycket. Beroende på intervjuns syfte kan även den icke verbala kommunikationen 

vara föremål för analys likväl som underlag för slutsatser. Icke verbal kommunikation som 

kan tas i beaktning är bl.a. mimik och kroppsspråk. Robertson (2013) menar att kroppsspråket 

visar attityder tydligare än vad orden gör och ifall kroppsspråk och det verbala ordet motsäger 

varandra är det kroppsspråket som uppfattas som sanning.   

Forssén och Carlstedt (2012) förklarar att förförståelsen är de erfarenheter och kunskaper som 

forskarna bär på och som kan påverka bilden av det studerade fenomenet. För att minska 

risken för att förförståelsen skulle påverka analysen och resultatet i föreliggande studie, 

genomfördes alla intervjuer och analyser av båda uppsatsförfattarna tillsammans. Under hela 

forskningsprocessen diskuterades förförståelsen uppsatsförfattarna emellan i syfte att förbli 

opartiska och neutrala i enlighet med Röda Korsets grundprinciper (Röda Korset, 2010).  

Polit och Beck (2013) och Bryman (2011) beskriver fyra kriterier för att uppnå tillförlitlighet 

(trustworthiness) i en empirisk studie: trovärdighet (credibility), möjlighet att styrka och 

konfirmera (confirmability), pålitlighet (dependability) och överförbarhet (transferability). 

Genom att två forskare var involverade i den föreliggande studien kunde flera olika 

perspektiv av den upplevda situationen fortlöpande diskuteras och då säkerställa att sanningen 

i resultatet och tolkningen av informanternas berättelser framkommer. Detta styrker studiens 

trovärdighet. Genom att två forskare var involverade var möjligheten att styrka och 

konfirmera även utförbar. En kontinuerlig kontroll av att resultatet var en reflektion av 

informanternas ord kunde ske för att upprätthålla objektiviteten.  Att urval och metod är väl 

beskriven i den föreliggande studien och granskad av utomstående säkerhetsställer metodens 
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kvalitet, det vill säga studiens pålitlighet. Den utförliga metodbeskrivningen möjliggör att 

studien skall kunna appliceras, alltså vara överförbar. 

Denna studie har inkluderat högaktuella artiklar och riktlinjer skrivna under de senaste tio 

åren. Fokus har legat på att fånga uppdaterad information och forskning för att höja 

relevansen. Genom att även inkludera en självbiografi har patientens upplevelser styrkts och 

lyfts fram ytterligare. Åkermans (2007) självbiografi föreligger inte som en faktagrund utan 

som en beskrivning av resultatet i de vetenskapliga artiklarna men med patientens ord. 

Att genomföra studien inom akutpsykiatrisk öppenvård har svagheten att interventionerna på 

enheten är korta och upplevelserna hos en sjuksköterska med längre och kontinuerlig kontakt 

med en självskadande patient går förlorad. Dock ligger styrkan i mångfalden hos patienterna 

som söker vård inom akutpsykiatrisk öppenvård då den till skillnad från många avdelningar 

saknar en specialisering.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar att sjuksköterskor som arbetar med patienter med självskadebeteende 

upplever många starka känslor. Sjuksköterskorna beskriver en känsla av hopp och framtidstro, 

samtidigt som vårdandet även beskrivs som emotionellt tärande. Ett behov av utrymme för 

debriefing framkommer liksom ett behov av problemspecifik utbildning.  

Informanterna i studien upplever hoppfullhet angående förbättring och såg inte patienter med 

självskadebeteende som hopplösa fall, trots att många är återkommande med sin 

självskadeproblematik. Resultatet tyder på att informanterna ser det som en viktig del av sitt 

arbete att förmedla hopp om att patienterna kan bli bättre.  Att kunna förmedla hopp kräver att 

informanterna själva tror på patientens förmåga till tillfrisknande.  McAllister, Creedy, Moyle 

och Farrugia (2002) hävdar däremot att sjuksköterskor generellt har negativa attityder till 

patienter med självskadebeteende och upplever vården av patientgruppen som ett slöseri med 

tid. Detta framkommer inte av resultatet av föreliggande studie, utan tvärtom upplevs en 

etablerad framtidstro och chansen till tillfrisknande som någonting positivt.  

Etablerad psykiatrisk kontakt upplevs av informanterna i den föreliggande studien vara 

någonting positivt för chanserna att leva ett liv fritt från självskada.  Dock saknas tydlig 

evidens för detta.  

I föreliggande studie framkommer en känsla av en ständig beredskap, att behöva ”stå på 

tårna”, samt en avsaknad av tillit till patienterna. Patientgruppen kräver stor koncentration och 

uppmärksamhet från informanterna relaterat till osäkerheten om vad som kan komma att 

inträffa. Wilstrand, Lindgren, Gilje och Olofsson (2007) beskriver liknande fynd av att 

ständigt behöva vara på sin vakt, medvetna om att självskada kan inträffa. I föreliggande 

framkom även en stor ambivalens i hur informanterna skulle agera vid misstanke om att 

patienter medtagit föremål att skada sig med. Å ena sidan värnar informanterna om 

patienternas integritet, å andra sidan måste självskada förhindras. Wilstrand et al. menar att 

sjuksköterskor ofta har svårigheter i balansen mellan att ge patienter utrymme och att vara 

närvarande för att kunna förhindra självskador.  
I föreliggande studie framkommer att informanterna upplever starka och motstridiga känslor. 

Det finns en förståelse, ett engagemang och hopp, men även negativa känslor som ilska, 

trötthet och frustration, som tillsammans skapar en ambivalens som är mycket 

energikrävande, vilket även har beskrivits av Wilstrand et al. (2007). I föreliggande studie är 
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dock informanternas upplevelse av projicering av patienternas känslor, något som 

framkommer tydligt, och som är känslomässigt tärande. Informanterna i studien beskriver i 

samband med detta ett behov av att stänga av sina egna känslor, för att minska den 

känslomässiga påfrestningen, och hur de intog en professionell roll. De intar ett professionellt 

förhållningssätt för att orka arbeta, vilket skapar en distans till den känslomässiga aspekten av 

arbetet, som krävs för att orka arbeta med patientgruppen. Det professionella 

förhållningssättet har utvecklats över tid för att skapa distans till patienterna och sina känslor. 

Informanterna orkar inte i längden hantera dessa starka känslor, vilket för med sig ett 

avtagande engagemang. Det framkom dock att det finns tillfällen då det ”råkar” bli en 

närmare relation mellan patienten och sjuksköterskan, vilket beskrivs som ytterst oönskat då 

det blir för tungt att bära. Alla känslor måste lämnas på arbetsplatsen och att ”bry sig för 

mycket” ses som ett problem som måste undvikas. 

Informanterna känner sig ofta osäkra i hur de ska agera, och upplever hur det saknas en bra 

grund att arbeta utifrån. Det framkommer ett behov av ökad kunskap och strategier och 

rutiner för en enighet i bemötandet av patienter med självskadebeteende. McAllister, Moyle, 

Billett och Zimmer-Gembeck (2009) menar att ökad kunskap om självskadebeteendets 

komplexitet minskar de påtagligt negativa attityderna till patienternas självskadebeteende. 

Samtidigt som McAllister et al. (2002) hävdar att majoriteten av sjuksköterskorna som möter 

patienter med självskadebeteende saknar formell utbildning i hur problematiken skall bemötas 

och hanteras.  

Att informanterna såg det som den aktuella behandlarens jobb att tala med patienterna om 

orsaken till självskadan visar hur ansvaret läggs på andra, relaterat till rädsla och oro över att 

hantera situationen fel. Informanterna undvek ämnet för att inte riskera att situationen 

försämrades vilket tyder på en stor kunskapslucka, som även bidrog till att beteendet sågs som 

konstigt, provocerande och frustrerande.  

Enligt Mikolajczak et al. (2009) framkommer inga tydliga könsskillnader.  I föreliggande 

studie visar det att majoriteten av patienterna som lider av eller söker vård för sitt 

självskadebeteende är flickor. Denna studie visar att majoriteten av vårdtagarna för 

självskadebeteende är unga kvinnor. Det framkommer dock att den stora skillnaden i 

könsfördelningen kan bero på att kvinnor har en större tendens att söka vård för sitt 

självskadande. Enligt Van Camp, Desmet och Verhaeghe (2011) visar tidigare forskning att 

det är fler kvinnor än män som skadar sig, vilket kan bero på att det har gjorts mer forskning 
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kring kvinnors självskadande än på mäns. Kvinnor skär och rispar sig i större utsträckning, 

medan männen uttrycker sitt självskadabeteende på ett mer utåtagerande och aggressivt sätt, 

som att slå knytnäven blodig i väggen. Detta överensstämmer med föreliggande studie där det 

framkommer att kvinnor skadar sig ytligare och där männens självskada är ”farligare”. Män 

tenderar att skada sig oftare i ett berusat tillstånd och använda sig av grövre verktyg, som 

knivar, i sitt självskadande. Det är även vanligare att män sutureras efter sina självskador, där 

kvinnor istället rispar sig och inte behöver lika omfattande behandling för skadorna. Det 

framkommer även att män är aggressivare mot personalen i försök att förhindra självskada. 

Män och kvinnor skadar sig av samma bakomliggande orsak, i huvudsak ångest. 

McAllister et al. (2002) skriver att majoriteten av alla sjuksköterskor saknar formell 

utbildning i hur de ska hantera patienter med självskadebeteende. Resultatet av föreliggande 

studie visar att informanterna saknar strategier för hur de ska vårda patienterna, samt uttrycker 

behovet av utbildning. Osäkerheten kring hur självskadande patienter ska behandlas är stor. 

Det saknas en grundläggande modell att arbeta efter, vilket medför att de måste arbeta utifrån 

sin kliniska erfarenhet. För att förbättra vården och arbeta fram bättre rutiner kring vården av 

självskadande patienter talar sjuksköterskorna med varandra och utbyter erfarenheter. Det är 

alltså inte utbildning eller riktlinjer som styr hur dessa patienter vårdas, utan erfarenhet och 

intuition.  Att arbeta utifrån klinisk erfarenhet bidrog till att informanterna kände ett större 

personligt ansvar gentemot denna patientgrupp, eftersom det saknades riktlinjer att falla 

tillbaka på då något ”gjordes fel”.   

Debriefing uttrycks som ett måste, dels för att utbildning saknas, men även som ett tillfälle att 

få tala om sina upplevelser och personliga känslor. Enligt Wilstrand et al. (2007) saknar 

sjuksköterskorna tillfällen för debriefing, vilket ofta leder till utmattning eftersom det är 

viktigt med stöd, avlastning och att ventilera känslor tillsammans med kollegor. Detta visar 

sig även i föreliggande studie där informanterna betonar betydelsen av att ventilera känslor 

och tankar för att orka arbeta med dessa patienter.  

Patienterna skadade sig eftersom de inte lärt sig ett annat sätt att hantera starka känslor. Med 

otillräckliga strategier för att hantera starka känslor antogs patienterna ta till självskada som 

alternativ då andra utvägar inte tycktes finnas.   

Studien visar även hur vissa patienter skadar sig endast under berusning av alkohol eller 

droger, men aldrig i ett nyktert tillstånd. Patienter som endast skadar sig under berusning har 

troligen en sämre copingförmåga i detta tillstånd i samband med att deras normala 



26 

skyddsbarriär sänks. Det kan även bero på att känslor ofta stärks under alkoholberusning och 

impulsiviteten ökar, vilket bidrar till att patienten, som annars inte skulle skada sig, tar till 

självskada för att hantera sina känslor.  

Anledningen till att självskadebeteendet är vanligare nu kan dels bero på att beteendet tycks 

ha en smittsam tendens och dels att det blivit mer uppmärksammat. Det är uppenbart att 

beteendet att skära eller bränna sig ofta sprids på en avdelning, men det är oklart om det är 

sättet självskadan utförs på som sprids eller om det är självskadebeteende i sig. Det 

framkommer inte om patienter som ”börjat” skära sig tidigare har haft en självskada i form av 

att nypa sig eller slå huvudet i väggen. Vad som även försvårar kartläggningen av självskada 

är den otydliga definitionen. Det finns ingen enhetlig definition för självskada, utan varje 

informant har sina egna tankar om vad som innefattas i benämningen. På grund av detta togs 

missbruk, prostitution, ätstörningar och tatueringar med som ett självskadebeteende hos en del 

informanter.  

Enligt Murray och Wright (2006) krävs det att vårdaren till självskadande patient tar sig god 

tid att lyssna och försöka förstå varför just den individen skadar sig. Det beskrivs även som 

ytterst viktigt att en patient som kommer in akut för självskada ska tas omhand och påbörja 

behandling snabbt, gärna inom 24 timmar. I föreliggande studie framkommer att 

sjuksköterskorna inte ser det som sitt jobb att behandla patienten, utan snarare att avvärja den 

akuta situationen. Patienten får inte en snabb behandling, utan skrivs ofta ut till hemmet eller 

med remiss till vidare behandling. Detta kan leda till att patienterna känner sig osedda och 

inte tagna på allvar, vilket kan leda till att de tappar förtroendet för vården.  
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SLUTSATS 

Mötet med patienter med självskadebeteende skapar motstridiga känslor hos sjuksköterskan, 

det ställer höga krav på beredskap och innebär en osäkerhet för vad vården skall göra. 

Sjuksköterskorna upplever att en av deras uppgifter är att förmedla hopp, och tror själva på att 

patienterna kommer att kunna befria sig från självskada. Samtidigt innebär patientgruppen en 

emotionell påfrestning med känslor av ilska, irritation och frustration. Dessa känslor är ofta 

kopplade till ett stort behov av ökad kunskap och tillfällen för debriefing, men resultatet visar 

även på en projicering av patientens känslor på sjuksköterskan. Resultatet tyder även på ett 

behov av strategier och rutiner för att bättre kunna vårda patientgruppen. 

KLINISK BETYDELSE 

Sjuksköterskan ska utföra evidensbaserad omvårdnad, vilket vid vård av patienter med 

självskadebeteende är bristfälligt. Denna studie bidrar genom att belysa sjuksköterskans 

upplevelser av mötet med patienter med självskadebeteende, till att öka kunskapen om de 

svårigheter och känslor som uppstår i mötet. Det är viktigt för sjuksköterskan att vara 

medveten om sina egna känslor och värderingar för att optimera vården för dessa patienter.   

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

Eftersom det saknas evidens för såväl behandling som rutiner och riktlinjer för bemötande 

och behandling av patienter med självskadebeteende skapas en osäkerhet i mötet med denna 

patientgrupp. Med hjälp av forskning inom området kan rutiner och riktlinjer utformas för att 

minska osäkerheten kring patientgruppen, samt förbättra vården för patienterna. Självskada 

har inte varit fokus för forskning förrän de senaste tio åren, och att det är ett växande problem. 

Det finns ett stort behov av att belysa omvårdnaden och vårdmötet med dessa patienter för att 

skapa en ökad förståelse och kunskap kring dess komplexitet.    
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Bilagor 

1. Intervjuguide 

Syfte: Vi vill belysa sjuksköterskors attityder kring vårdmötet med en patient med 

självskadebeteende  

Allmän information 

 Intervjun beräknas ta 20-30 minuter med inräknad tid för information till den 

deltagande. 

 Baseras på en större fråga med fyra planerade följdfrågor och eventuella 

tilläggsfrågor. 

 Resultatet kommer, om intresse finns, lämnas till behörig avdelning.  

 Deltagarna är informerade om att deltagandet är frivilligt och att de närhelst kan välja 

att avbryta sitt deltagande.  

 Alla transkriberade intervjuer är kodade för att skydda deltagarens anonymitet. 

 Deltagarna informeras om att deras citat, arbetserfarenhet och kliniska inriktning kan 

förekomma i arbetet. 

 Ljudinspelningarna kommer att raderas direkt efter transkriberingen är slutförd och det 

transkriberade materialet kommer även det att förstöras efter analysfasen.  

 Efter att arbetet godkänts kommer det finnas till allmänt förfogande på databasen 

DIVA.  

 

Bakgrundsfakta om informanterna 

 Kön 

 Ålder 

 Arbetslivserfarenhet 
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Frågeområden och följdfrågor 

 Berätta om din erfarenhet av att vårda patienter med självskadebeteende. 

o Vad upplever du för svårigheter med dessa patienter? 

o Hur tänker du kring självskadebeteende och ditt förhållningssätt till dessa patienter? 

o Hur påverkas du känslomässigt under och efter mötet? 

o Upplever du några könsskillnader när det kommer till självskada? 
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2. Deltagandeinformation  

 

 

Deltagandeinformation  

Kandidatuppsats om sjuksköterskors attityder kring patienter med självskadebeteende 

 

Tack för att du valt att delta i vår studie som ska ligga som grund för vår kandidatuppsats.  

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors attityder kring patienter med 

självskadebeteende. 

Ditt deltagande i studien är helt frivillig. Du får när du vill under studien avbryta din 

medverkan utan att behöva ge anledning. Alla inspelade intervjuer raderas från 

inspelningsapparaterna direkt efter transkriberingen. Vid transkriberingen kodas alla deltagare 

för att få ett helt anonymt dokument.  

I uppsatsen kommer vi att uppge vilken sorts psykiatrisk vård sjuksköterskorna i studien 

arbetar inom: akutpsykiatrisk öppenvård. Vi kommer även att bifoga några citat i vår 

diskussion och då eventuellt uppge arbetserfarenheten sjuksköterskan som yttrade det har. 

Då uppsatsen är klar har ni som deltar, både person och avdelning, rätt till att få en kopia och 

läsa. Uppge gärna om ni önskar detta! 

Tack för ert deltagande! 

Med vänliga hälsningar 

Linn Plogmark  Josefine Tell 
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3. Enhetschefs tillstånd  

 
 

Till enhetschefen vid xxx 

 

 

Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig studie. 

 

Vi, Linn Plogmark och Josefine Tell är sjuksköterskestudenter och studerar vid Röda Korsets 

Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete 

(Kandidatuppsats) inom huvudämnet omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats på 15 

högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. Preliminärt 

namn på studien är: Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende. 

 

Studiens övergripande forskningsfråga är:  

 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: intervju med minst fyra sjuksköterskor inom 

minst två öppen/akutvårdsenheter inom Stockholms psykiatri.  

 

 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta i början av april 2013 och vara avslutad i slutet av 

april 2013.  

 

Studien är godkänd av Röda Korsets Högskolas granskningsnämnd för empiriska 

studentarbeten D-nr 

 

Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. Vidare 

förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga kontaktade 

patienter alternativt personal inhämtas informerat samtycke inför deltagande i 

undersökningen. I görligaste mån kommer uppgifter från de undersökta patienterna av vara 

avidentifierade. Alla resultat kommer att redovisas så att personer och enheter ej kan 

identifieras. Resultaten i studien kommer att återrapporteras till berörda enheter.  

 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid avdelning 

xxx 

 

Stockholm åååå mm dd 

 

Studentens signatur   Studentens signatur 

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Handledares signatur   Examinators signatur 

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Mail-adress    Mail-adress 

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 

 

 

Enhetschefens signatur 
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4. Enhetschefens tillstånd 

 

 

Projektplan examensarbete 15 högskolepoäng inom omvårdnadsvetenskap vid Röda 

Korsets Högskola  

 

Titel: Patienter med självskadebeteende: sjuksköterskors attityd i 

mötet.  

Bakgrund 

Problemområdet innefattar sjuksköterskors erfarenheter av möten med självskadande 

patienter. Forskning visar på att upplevelsen av vårdmötet med patienter med 

självskadebeteende uppfattas som problematisk och i vissa fall till och med hopplös av 

sjuksköterskor. Syftet är därför att belysa sjuksköterskors attityder kring mötet med patienter 

med självskadebeteende för att medvetengöra dess påverkan i mötet med vården.  

Projektet 

Under vårterminen 2013 avser vi att undersöka Sjuksköterskors attityder till patienter med 

självskadebeteende.  

Undersökningen och datainsamlingen skall ligga till grund för vårt examensarbete på 15 

högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap vid sjuksköterskeutbildningen vid 

Röda Korsets Högskola.  

Genomförande 

Beskriv var datainsamlingen skall göras: xxx  

Beskriv med vilka datainsamlingen skall göras: Sjuksköterskor.  

Beskriv hur datainsamlingen skall göras: Kvalitativa intervjuer.   

Omfattning: 2-4 sjuksköterskor, under april månad, 2013.  

Datainsamlingen genomförs i samförstånd med respektive vårdavdelnings sjuksköterskor och 

chefssjuksköterska.  

Författarna till examensarbetet under ledning av handledare vid högskolan bearbetar, 

redovisar materialet. Högskolan förvaltar materialet. Författarna har full publiceringsrätt till 

studien om inte annat avtalas. Vi kommer att återrapportera resultaten av undersökningen till 

berörda verksamheter.  
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Uppsatsprojektet är granskat och godkänt av Högskolans granskningsnämnd för empiriska 

studentarbeten. D-nr …………………. 

 

Stockholm den  

 

 

Studentens signatur   Studentens signatur 

 

 

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Linn Plogmark   Josefine Tell  

 

 

Handledares signatur 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

Mail-adress:  

  

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 

 

 

 

 

 

 

Enhetschefens signatur:  

 

 

 

 


