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Sammanfattning 

 

Bakgrund: En ökning av självskadebeteende som lett till sjukhusinläggning i Sverige har 

redovisats, vilket visar på ett behov av ökad medvetenhet och kunskap kring området. Beteendet 

är vanligast förekommande bland tonåringar och unga vuxna, och används som en strategi för 

att hantera emotionell smärta. Tidigare forskning visar att patientgruppen generellt inte är 

populär bland sjuksköterskor. Samtidigt poängteras vikten av en terapeutisk relation mellan 

patient och sjuksköterska för tillfrisknandet. Syfte: Syftet med denna studie är att belysa 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som lider av självskadebeteende. Metod: En 

litteraturstudie gjordes där tio kvalitativa artiklar valdes ut för granskning, analys och 

resultatredovisning. Resultat: Efter analysen bildades sex huvudkategorier: Svårigheter i 

vårdandet av självskadande patienter, Att skapa terapeutiska relationer, Den emotionella 

påverkan, Synen på självskadande patienter, Brister i stöd och resurser samt Behov av mer 

utbildning och träning. Patienter med självskadebeteende ses som en svår patientgrupp att 

vårda, och det uppstår många olika känslor hos sjuksköterskan, främst negativa, i samband med 

omvårdnaden. Mer utbildning önskas av merparten av de sjuksköterskor som deltagit i de 

undersökta studierna. Slutsats: De negativa upplevelserna beror till stor del på okunskap och 

bristande färdigheter i omvårdnaden av patientgruppen.  

Nyckelord: Sjuksköterskor, upplevelser, självskadebeteende.  



 

 

Abstract 

 

Background: An increase in self -destructive behavior that led to hospitalization in Sweden 

has been reported, indicating a need for increased awareness and knowledge about the area. 

This behavior is most common among teenagers and young adults, and is used as a strategy to 

manage emotional pain. Previous research shows that the patient population is generally not 

popular among nurses. At the same time the importance of a therapeutic relationship between 

the patient and the nurse is emphasized for the recovery. Aim: The aim of this study is to 

illuminate nurses' experiences of caring for patients who suffer from self-injurious behavior. 

Method: A literature review was conducted where ten qualitative articles were selected for 

examination, analysis and presentation of results. Results: After analysis, six main categories 

were put together: Difficulties in the care of self-harming patients, Creating therapeutic 

relationships, Emotional impact, Perception of self-harming patients, Deficiencies in support 

and resources, and Need for more education and training. Patients with self-injurious behavior 

are seen as a difficult group of patients to care for and cause many different emotions, mostly 

negative, in the context of nursing care. More training is desired by the majority of the nurses 

who participated in the examined studies. Conclusion: The negative experiences depend 

largely on ignorance and lack of skills in the nursing care of the patient group. 

Keywords: Nurses, experiences, self-injury. 
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Inledning 

Redan tidigt i utbildningen väcktes intresset för, och nyfikenheten på, ämnet självskadebeteende, 

då en av författarna till denna studie delade med sig av personliga erfarenheter av att en närstående 

i ung ålder skadade sig själv fysiskt för att hantera en jobbig situation i hemmet. Personen som 

berättade detta upplevde frustration, maktlöshet och otillräcklighet i försöken att stötta och hjälpa 

den självskadande personen. Under utförd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom den 

psykiatriska vården senare under utbildningen, observerades hur sjuksköterskan gick tillväga i 

mötet med, och i omvårdnaden av, patienter med självskadebeteende och suicidtankar. Ur ett 

studentperspektiv upplevdes att de sjuksköterskor som mötte dessa patienter i vissa fall fann det 

svårt att till fullo kunna förstå patientens livsvärld, och kunna erbjuda anpassad och optimal 

omvårdnad. Där väcktes intresset för att vidare utforska och belysa hur sjuksköterskan i sin 

profession upplever vårdandet av denna patientgrupp. 
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Bakgrund 

Mental hälsa och välbefinnande är enligt Baumann (2007) grundläggande för livskvaliteten, det 

vill säga nödvändiga byggstenar för att kunna uppnå social sammanhållning, produktivitet samt 

lugn och balans i livet. Psykisk hälsa formas av de erfarenheter människan går igenom under sin 

livstid (Skårderud, Haugsgjerd och Stänicke, 2010). Med mental ohälsa menas en förändring i 

hälsotillståndet som avviker från det som, antingen hos individen själv eller enligt standardnormer 

anses normalt, och som signifikant påverkar individen, menar Herlofson och Ekselius (2010). 

Begreppet mental ohälsa innefattar tillstånd som exempelvis ångestsyndrom, psykotiska tillstånd 

och personlighetsstörningar. Under tillståndet personlighetsstörningar ingår patienter med 

självskadebeteende (Skårderud et al., 2010). Socialstyrelsen (2013) redovisar sedan 1990-talet en 

ökning av sjukhusinläggningar relaterade till självskadebeteende. 

 

Enligt Rissanen, Kylmä och Laukkanen (2011) definieras självskadebeteende som en medveten 

handling av vävnadsskada med syftet att skifta ohanterlig emotionell smärta till en mer acceptabel 

fysisk smärta. Självskadebeteende kan vara både med eller utan önskan om suicidresultat 

(Perseius, 2012). Brent, Poling och Goldstein (2013) beskriver att skillnaden mellan suicidalt och 

icke suicidalt självskadebeteende är att en individ som har ett icke suicidalt självskadebeteende 

inte har avsikten att avlida, utan använder smärtan som ett sätt att få stöd eller hantera obehagliga 

känslor. Enligt Skårderud et al. (2010) finns det många olika orsaker till varför en människa väljer 

att utsätta sig för självskador. Bland annat kan det användas som ett sätt att avreagera sig, uttrycka 

känslor, fly från händelser som upplevs som obehagliga, straffa sig själv, få uppmärksamhet och 

för att kommunicera.  

 

”Many of these adolescents have been victims of all kind of violence. They have experienced it 

in the family or outside of it. I just met a girl who had been the victim of an attempted rape, and 

that affected her so that she began to self-mutilate” (Rissanen et al., 2011, s. 162). 

 

Perseius (2012) gör skillnad mellan det självskadebeteende som anses vara socialt accepterat och 

det som är icke socialt accepterat. Det som anses vara socialt accepterat är självskadebeteende 

utan emotionell instabilitet, som till exempel tatueringar och piercingar. Det icke socialt 

accepterade självskadebeteendet, även kallat det patologiska eller avvikande, har inslag av ytlig 

till måttlig självskada, som att skära sig eller tillfoga sig själv brännskador. Vid användande av 

begreppet självskadebeteende i denna studie avses det icke socialt accepterade beteendet.  
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Skårderud et al. (2010) beskriver att riskfaktorer för att utveckla självskadebeteende är att ha blivit 

utsatt för fysiska och sexuella övergrepp, omsorgsbrist under barndomen, förlust och separation. 

Enligt Jablonska, Lindberg, Lindblad och Hjern (2009) är ungdomar och unga vuxna den 

patientgrupp som vårdas mest för självskadebeteende i många länder. Författarna uppger att 

exempel på riskfaktorer för att ungdomar utvecklar ett självskadande beteende är föräldrar med 

lång arbetslöshet, låg inkomst i familjen, och hushåll med endast en förälder. Lindgren, Wilstrand, 

Gilje och Olofsson (2004) beskriver hur självskadebeteende är vanligt förekommande bland 

yngre kvinnor med personlighetsstörning. Dock påpekar Perseius (2012) att det högre antalet 

flickor som söker vård inte behöver innebära att pojkar inte skadar sig i samma utsträckning. Det 

är vanligast att ett självskadebeteende utvecklas i slutfasen av tonåren och i den tidigare fasen av 

vuxenåldern, redovisar Skårderud et al. (2010). Beteendet minskar i takt med åldrandet och ökad 

stabilitet på det emotionella planet, beskriver Perseius (2012). Skårderud et al. (2010) skriver att 

flera studier har visat att förekomsten av självskadebeteende är vanligare bland flickor än pojkar. 

Författarna menar att en orsak till detta skulle kunna vara att flickor under sin uppväxt har en inåt-

agerande hantering av sina känslor, medan pojkar oftare visar ett mer utåtagerande 

tillvägagångssätt, till exempel genom våld mot andra.  

 

Weight och Kendal (2013) framför att patienter med en diagnos av typen personlighetsstörning 

ska behandlas individuellt, rättvist och utan att bli dömda av vårdpersonal. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen är målet med vården att hela befolkningen ska erbjudas vård på samma villkor, 

och behandlas lika. Sjuksköterskan ska vara empatisk i vårdandet av patienten, och respekt ska 

visas för patientens värdighet (Raadu, 2014). Freiman (2011) skriver att vårdpersonal behöver 

vara öppen för att omvärdera sin egen världsbild i mötet med patienter. Detta för att förstå 

patientens perspektiv, samt för att få patienten att uppleva egenmakt vilket gynnar 

återhämtningen. Birkler (2007) förklarar att patientens och sjuksköterskans världsbild skiljer sig 

åt, vilket kan göra det svårt för dem att förstå den andra människans perspektiv. Detta betyder att 

när patienten möter sjuksköterskan så är det två mycket olika världar och perspektiv som möts. 

En förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna visa optimal omsorg är att förståelse måste 

skapas för den individuella patientens livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

sjuksköterskans omvårdnad bör ske med utgångspunkt från patientens perspektiv.  
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Tidigare studier har visat på en generellt negativ helhetsupplevelse hos sjuksköterskor, i 

vårdandet av självskadande patienter (Rayner, Allen & Johnson, 2005). I en studie av Mackay 

och Barrowclough (2005) rapporteras att personalen uttrycker mer irritation, och mindre vilja att 

hjälpa, när anledningen till självskadebeteendet ansågs vara potentiellt kontrollerbart för 

patienten. De ofta förekommande negativa reaktionerna kan begränsa förmågan att behålla ett 

behandlande förhållningssätt till patienten, menar Rayner et al. (2005). Sjuksköterskor har även 

uttryckt ett bristande självförtroende vad gäller att vårda patienter med självskadebeteende 

(McCann, Clark, McConnachie, & Harvey, 2007). Även Brinn (2000) redovisar att forskning har 

visat att sjuksköterskor känner sig oförberedda att stödja behov hos patienter med mental ohälsa, 

och har negativa attityder mot att vårda dessa patienter. I en studie av Clarke och Whittaker (1998) 

redovisas att självskadande patienter generellt sett är impopulära bland sjuksköterskor. Samtidigt 

har forskning bekräftat att relationen mellan vårdare och patient har en stor betydelse när det 

gäller att lindra och bota och att den trygga vårdkontakten påverkar patientens tillfrisknande 

(Enqvist, 2013). Enqvist menar vidare att sjuksköterskans möjligheter att påverka patientens 

prognos är goda. 

 

Flertalet studier beskriver att sjuksköterskor med längre erfarenhet av patienter med 

självskadebeteende har en mer positiv attityd gentemot patientgruppen (Patterson, Whittington & 

Bogg, 2007). I kontrast till detta menar andra studier att inget signifikant förhållande har visats 

mellan klinisk erfarenhet och attityder gentemot självskadebeteende (McAllister, Creedy, Moyle 

& Farrugia, 2002). Patterson et al. (2007) menar dock att attityder mot självskadebeteende inte är 

så enkelt som positivt eller negativt. Författaren menar att det finns olika dimensioner av attityder 

som kan variera på olika sätt hos varje individ, och påpekar att det även är viktigt att inte anta att 

sjuksköterskor med högre nivå av avsky är sämre i sin yrkesroll.  

 

De flesta sjuksköterskor inom psykiatrisk vård kommer någon gång att möta patienter med 

självskadebeteende, och dessa sjuksköterskor upplever ofta negativa känslor med inslag av 

inkompetens och maktlöshet (Patterson et al., 2007). Vidare menar författarna att om negativa 

attityder kan identifieras och förändras, så kan vården av denna patientgrupp förbättras.  

Även Lindgren et al. (2004) redovisar att psykiatrisk vård kan förbättras, bland annat genom att 

konfrontera fördomar och skapa ökad förståelse för självskadebeteende.  
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Teoretisk referensram 

Enligt Katie Erikssons (1994) vårdteori är människans uppgift att förstå och förlåta, utan att 

döma. Eriksson beskriver att den snabba fördömelsen, av de som anses annorlunda på grund av 

skilda tankar och värderingar, kan resultera i stort lidande, vilket kan liknas vid att förkasta den 

andra människan. Eriksson skriver att ett av vårdandets grundbegrepp är medlidande, som 

innebär en sensitivitet för en annan individs lidande, och att det är grunden till en äkta och 

genuin vård. Den andra människans lidande anammas, vilket styr ens handlingar. En 

förutsättning för att känna medlidande är att ha det kurage som krävs för att ta ansvar för en 

annan människa, samt att våga offra en del av sig själv. Att offra en del av sig själv beskrivs av 

Eriksson som en osjälvisk akt med motivet och viljan att göra något för någon annan.  

Eriksson (1994) beskriver kärlek och lidande som primära byggstenar i livsprocessen. Genom 

att uppleva lidande och kärlek utvecklas människan som en oskiljaktig helhet, bestående av 

kropp, själ och ande. För att förstå sambandet mellan hälsa och lidande måste de ses i kontrast 

till varandra, och om människans lidande kan ses som en naturlig del av livet, ses även lidandet 

som en komponent av människans hälsa. Vidare redovisar författaren flera olika sorters lidande 

inom vården, varav en är kränkning av patientens värdighet. Kränkningen kan ske genom 

nonchalans, ignorans och genom att inte bekräfta den andra. Mänskligt värde och värdighet är 

något alla människor har lika rätt till, och i det ingår friheten att göra egna val samt rättigheten 

att försvara sig vid upplevt inkräktande på den egna sfären. En vårdares uppgift beskrivs som 

att möjliggöra för patienten att känna värdighet, och samtidigt avvärja all slags kränkning. 

Vårdandet av en annan människa innefattar begreppen ansa, leka och lära. Med ansning avses 

det kroppsliga välbefinnandet. Avsikten med lekandet och lärandet är att bygga tillit mellan 

sjuksköterskan och patienten och samtidigt tillföra en utvecklande hälsoprocess för patienten 

(Eriksson, 1997).  

Problemformulering 

Som tidigare beskrivits, upplever sjuksköterskor svårigheter med att vårda patienter med 

självskadebeteende och frågan är om detta kan påverka attityden mot patienterna. Forskningen 

kring hur sjuksköterskor upplever att vårda denna patientgrupp och hur upplevelserna påverkar 

omvårdnaden är begränsad. Den bristande forskningen har resulterat i en förhoppning att kunna 

belysa sjuksköterskors upplevelser i möten med, och vårdande av, patienter med 

självskadebeteende, för att framhäva eventuella behov av mer utbildning och kunskap. 
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Syfte 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som lider av 

självskadebeteende. 

Metod 

Design 

En litteraturstudie med en kvalitativ design har valts. Enligt Forsberg och Wengström (2013) 

görs en litteraturstudie för att sammanställa eller beskriva tidigare forskning inom valt område. 

En kvalitativ design används vid studier för att förstå människors upplevelser och intentioner, 

menar Tidström och Nyberg (2012). 

Urval  

Sökresultaten begränsades till publikation mellan åren 2002 och 2014 för att få så aktuell 

forskning som möjligt. För att undvika risken för feltolkning vid översättning användes endast 

artiklar skrivna på ett språk som denna studies författare behärskar, det vill säga svenska och 

engelska. Studier som enligt rubriken fokuserade på sjuksköterskors upplevelser valdes ut för 

läsning av abstraktet. Artiklar med patient- eller studentperspektiv exkluderades. De artiklar 

som motsvarade studiens syfte och uppfyllde kraven om att vara kvalitativa genomlästes mer 

noggrant i sin helhet. Vidare granskades artiklarna enligt en mall som redovisas nedan i 

avsnittet datainsamling. 

Datainsamling 

Sökningar har gjorts i databaserna Cinahl with full text, Medline, Amed, Academic Search 

Elite, Teacher Reference Center, Library, Information Science & Technology Abstracts genom 

användning av sökmotorn EBSCOhost Web (Bilaga 1). De sökord som användes var nurse, 

experience, attitude, care, self-harm, self-injury, psychiatry och patient. Self-injurous behavior 

användes som MESH-term. Sökorden nurse, experience, patient, self-injury och attitude 

trunkerades för att få en bredare sökning. Den booleanska söktermen AND användes för att 

kombinera sökorden på olika sätt och detta resulterade i ett flertal sökträffar. Även en manuell 

sökning har gjorts, i referenslistor från artiklar som inte ingår i analysen, vilket rekommenderas 

av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  
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Urvalsartiklarna granskades enligt Fribergs (2012) kvalitetsgranskningsmall. Under 

granskningen exkluderades fyra artiklar. En eftersom den inte besvarade syftet, en annan visade 

sig vara en review, och två artiklar var kvantitativa studier. De tio kvalitativa artiklar som efter 

kvalitetsgranskningen fortfarande visade på en god kvalitet och motsvarade syftet valdes ut för 

analys (i referenslistan är dessa märkta med en *). Alla analyserade artiklar i denna studie, 

förutom en, var granskade och godkända av en etisk kommitté. Den icke granskade artikeln 

visade, enligt författarnas bedömning, dock på tillräckligt god kvalitet eftersom den hade en 

etisk medvetenhet och studiens deltagares anonymitet och konfidentialitet togs i beaktande. 

Dataanalys 

De utvalda artiklarna lästes först igenom individuellt upprepade gånger. Enligt Henricson och 

Billhult (2012) är det första steget i en dataanalys vid kvalitativa studier att läsa hela det 

insamlade materialet flera gånger, med syftet i åtanke. Genomläsning gjordes med ett kritiskt 

tänkande, ett så kallat ”helikopterperspektiv”, och artiklarnas innehåll diskuterades sinsemellan 

sedan för att skapa en gemensam förståelse. Enligt Friberg (2012) ger helikopterperspektivet 

möjlighet att få en översiktlig bild över karaktären i artiklarnas innehåll genom att läsaren har 

ett kritiskt öga vid genomläsningen och kontinuerlig åtanke på syftet. Artiklarnas syfte, metod, 

urval samt resultat sammanställdes i en artikelmatris (Bilaga 2).  

I de studier där det förekom flera professioners upplevelser, användes enbart sjuksköterskornas 

beskrivningar. Ur artiklarnas resultat identifierades meningsbärande enheter som stämde 

överens med syftet. Dessa markerades och skrevs ner på post-it-lappar som grupperades efter 

liknande innebörd. Därefter sorterades de gemensamma komponenterna i större grupper som 

kom att bilda sex huvudkategorier: Svårigheter i vårdandet av självskadande patienter, Att 

skapa terapeutiska relationer, Den emotionella påverkan, Synen på självskadande patienter, 

Brister i stöd och resurser, samt Behov av mer utbildning och träning. 

Etiska aspekter 

Enligt Kjellström (2012) ska en etisk studie uppfylla vissa krav. Studien ska ta upp en fråga 

som är essentiell och betydelsefull, bygga på vetenskap av god kvalitet och genomföras på ett 

sätt som beaktar etiska aspekter. Författaren beskriver vidare hur studenter ibland har kunskaper 

som är begränsade och därför kan leda till feltolkning i samband med till exempel 

artikelläsning. Medvetenheten om detta gjorde att etiska frågeställningar som dök upp under 
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genomgången av artiklar diskuterades, för att minimera risken för misstolkning och 

förvrängning. Författarna av denna studie har inte gjort sig ägare till något av det material som 

har använts. 

Resultat 

För att ge en överblick av hur de sex huvudkategorierna förekommer i de tio analyserade 

artiklarna, redovisas de i en tabell (tabell 1). De meningsbärande formuleringarna på post-it-

lapparna transkriberades i ett dokument. Alla formuleringar som hade gemensam betydelse och 

kunde kopplas ihop med samma tema skrevs ut med hänvisning till källan. Dessa 

sammanfattades sedan till meningar och blev slutligen en löpande text. 

Tabell 1: Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som lider av självskadebeteende. 

Förekomsten av teman i de analyserade artiklarna 

Artikel 

Svårigheter i 

vårdandet av 

patientgruppen. 

Skapa 

terapeutiska 

relationer. 

Emotionell 

påverkan. 

Synen på 

patientgruppen. 

Brister i 

stöd och 

resurser. 

Behov av 

mer 

utbildning 

och träning. 

1       X X X 

2 X X X X X X 

3 X   X X X X 

4 X X X X X X 

5   X     X   

6 X X   X   X 

7 X   X X     

8 X X X X   X 

9 X     X X X 

10 X   X X X X 

 

Svårigheter i vårdandet av självskadande patienter 

Många sjuksköterskor upplevde patienter med självskadebeteende som en svår grupp att vårda. 

De upplevde även att dessa patienter har ett komplicerat beteende (Dickinson, Wright & 
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Harrison 2009; Smith, 2002; Hopkins, 2002; Thompson, Powis & Carradice, 2008). Patienter 

med självskadebeteende beskrivs som en krävande patientgrupp i jämförelse med andra 

patientgrupper (Thompson et al., 2008). ”People who were just, at times were just 

phenomenally difficult to work with… because they’re just so demanding.” (Thompson et al., 

2008, s. 157). 

Den här patientgruppen anses vara en utmaning för sjuksköterskans färdigheter (Hopkins, 2002; 

Doyle, Keogh & Morrissey, 2007; Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007), och det 

beskrivs som emotionellt tungt att vårda självskadande patienter (Sandy & Shaw, 2012). 

Sjuksköterskorna upplever det som besvärligt att verkligen förstå beteendet (Thompson et al., 

2008) och svårt att skilja genuin suicidrisk från ”falska” försök (Slaven & Kisely, 2002). 

Förståelse ansågs vara en viktig komponent för att kunna känna empati (Thompson et al., 2008). 

Många sjuksköterskor känner sig ansvariga för patientens välmående (Hopkins, 2002; 

Thompson et al., 2008). Sjuksköterskorna beskriver att allmänläkare och andra instanser lastar 

över det tunga ansvaret för patienterna på dem, då det finns oklarheter i av vem och var 

patienterna skall vårdas (Thompson et al., 2008). 

Det upplevs som viktigt att patienten tar eget ansvar för sitt beteende (Thompson et al., 2008). 

Samtidigt upplevs det svårt att arbeta med patienter som ännu inte är bedömda av läkare och 

som har en önskan om att lämna avdelningen av olika anledningar, exempelvis för rökpaus, 

eller om de vill skriva ut sig själva. Sjuksköterskan känner sig ansvarig för patienten och vill 

inte riskera att hen1 avviker då risken finns att hen skadar sig igen (Hopkins, 2002). Svårigheter 

beskrevs även i balansen mellan att förebygga självskadebeteendet och att patienten ska få 

behålla sin egenmakt och sitt privatliv (Sandy & Shaw, 2012). 

Patientens självskadande handlingar kan upplevas personligt av sjuksköterskan (Reece, 2005; 

Thompson et al., 2008) och då kan en känsla uppstå av att bli attackerad (Reece, 2005). Det 

upplevs som svårt att hantera och kontrollera sina känslor, och samtidigt utföra sitt arbete utan 

att låta det gå ut över patienten (Wilstrand et al., 2007). Flera sjuksköterskor har uttryckt att de 

distanserar sig känslomässigt från patienten (Sandy & Shaw, 2012; Wilstrand et al., 2007). 

Sjuksköterskorna förklarar även att det är vanligt att bli mindre sympatisk ju mer erfarenhet de 

har (Thompson et al., 2008; Hopkins, 2002). ”At one time it was upsetting. Now I feel almost 

sterile to it… ” (Thompson et al., 2008, s. 158). 

                                                 
1 ´Hen` avser han eller hon 
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Att skapa terapeutiska relationer 

Sjuksköterskorna uttryckte att det var av stor vikt att forma ett terapeutiskt förhållande till 

patienten för bästa vårdresultat (Thompson et al., 2008). Samtidigt belystes svårigheterna med 

att bilda dessa relationer, menar Dickinson et al. (2009). 

Det råder blandade åsikter angående om självskadebeteendet ska stoppas eller inte (Sandy & 

Shaw, 2012). Insikten finns, att det inte är sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten sluta med 

beteendet, utan att istället försöka minimera det (Thompson et al., 2008).  

”I don’t actually see it as my aim to stop somebody kind of self-harming. I perhaps see it as 

maybe acknowledging well that’s kind of (sic) the way that they’re functioning. Maybe we 

can look at reducing this [DSH2] and making that behaviour as kind of safe as possible” 

(Thompson et al., 2008, s. 156). 

Sjuksköterskor förklarade att det fanns en förståelse för att beteendet fyller en funktion för 

patienten (Thompson et al., 2008). De ansåg dock att de inte ska behöva godkänna beteendet, 

men trots det behandla patienterna som värda sjuksköterskans tid (Sandy & Shaw, 2012). 

”There is always a reason why this [DSH] is happening and it´s generally due to some horrific 

history and often I think you can, even with the most difficult person with personality disorder 

who´s you know (sic), evokes a lot of anger in yourself, just to remember that and try and find 

some kind of bond, some reason to engage” (Thompson et al., 2008, s. 156). 

Sjuksköterskor betonar vikten av att arbeta tillsammans med patienten (Thompson et al., 2008; 

Sandy & Shaw, 2012). Arbetssättet som sjuksköterskorna strävar efter är att samarbeta istället 

för att säga åt patienten vad hen ska göra: [caring with] istället för [caring for]. Hopp och 

optimism är viktiga komponenter i vårdandet, och patienterna ses som experter på sina egna 

liv. Det anses även vara viktigt att visa villighet och att engagera sig i patienten, för att kunna 

förstå problemet (Sandy & Shaw, 2012).  

Sjuksköterskorna beskriver att vårdandet av patientgruppen ofta är alltför kontrollerande, vilket 

resulterar i att patienten inte får uttrycka sin egen vilja (Sandy & Shaw, 2012; O´Donovan, 

2007). Sjuksköterskorna uttrycker att det finns en brist i de självskadande patienternas 

deltagande i sin egen vård, samtidigt som de inte erbjuds tillräckliga med valmöjligheter om 

det inte efterfrågas (O´Donovan, 2007). 

                                                 
2´ DSH` avser Deliberate Self Harm (självskadebeteende) 



                           11 

 

”I think the main problem is they (service users) come in here and we take away their 

independence, this reinforces them to stay in bed, instead of being entitled to their own opinion 

the patient is at a distance and we saying do this and that. If someone was extremely unwell… 

and they wanted one option and it´s not the option they should have, then they wouldn´t have 

a choice” (O´Donovan, 2007, s. 546). 

Den emotionella påverkan 

Många sjuksköterskor uttryckte känslor av att inte räcka till (Reece, 2005; Hopkins, 2002; 

Wilstrand et al., 2007; Doyle et al., 2007; Thompson et al., 2008). Otillräcklighet och 

maktlöshet upplevdes i vårdandet av patienter som riskerade att utsätta sig själva för skada 

upprepade gånger (Wilstrand et al., 2007). Några sjuksköterskor upplevde vårdandet av den 

självskadande patientgruppen som ”att vara ute på djupt vatten…” (Doyle et al., 2007, s. 1220). 

Sjuksköterskor uttryckte även hjälplöshet i de fall då patienten inte visade tecken på förbättring 

(Thompson et al., 2008). 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde frustration i arbetet med patientgruppen (Slaven & 

Kisely, 2002; Wilstrand et al., 2007; Doyle et al., 2007; Thompson et al., 2008; Reece, 2005; 

Hopkins, 2002). Orsakerna till frustrationen var att inte kunna ge patienten den tid som 

behövdes, samt patienter som ville skriva ut sig men som ännu inte hade blivit bedömda av en 

läkare. Sjuksköterskan behövde hålla uppsikt över patienten hela tiden, vilket störde 

arbetsplatsens rutiner och gjorde att sjuksköterskan blev mindre effektiv (Hopkins, 2002). 

Frustration uttrycktes även över svårigheten att konstant övervaka patienterna och att samtidigt 

lyckas respektera deras integritet (Wilstrand et al., 2007). 

”She [patient] was lying under the blanket and used a razorblade to cut herself on the arm, 

despite being on close observation. You see, under the blanket you can do much…Cut yourself 

with a razor, one can see, if you are not under the blanket. And you do not lift up the blanket- 

that is a question of integrity” (Wilstrand et al., 2007, s. 75). 

Frustration upplevdes då samma patient kom tillbaka flera gånger (Hopkins, 2002), eller när 

patienten inte uppvisade någon förbättring (Thompson et al., 2008). Bristande struktur i 

riktlinjer för hantering och uppföljning av patienter var en annan orsak till frustration (Slaven 

& Kisley, 2002). Hanteringen av patientgruppen ledde även till starka känslor av ilska (Reece, 

2005; Thompson et al., 2008; Hopkins, 2002; Wilstrand et al., 2007). Orsaker till ilskan som 
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nämndes var oförståelse för det självskadande beteendet (Reece, 2005), och otäcka eller 

skrämmande situationer med patienter (Wilstrand et al., 2007). 

”How do you think that we, as staff, feel? Do you think that we experience it as unpleasant, 

and horrible and creepy and frightening to take care of you when you cut yourself all over- or 

when you try to hang yourself or what ever?”(Wilstrand et al., 2007, s. 75). 

Det upplevdes som svårt bland sjuksköterskorna att skriva ut patienterna på grund av risken att 

de skadar sig igen. Ansvaret för patienterna skapade även en rädsla för att få skulden om de 

skulle dö av sina skador (Thompson et al., 2008). 

I kontrast till de negativa upplevelserna har några sjuksköterskor även uttryckt att det är 

belönande att arbeta med patienter som lider av självskadebeteende (Thompson et al., 2008). 

Sjuksköterskorna kände sympati och empati för patientgruppen (Dickinson et al., 2009; Doyle 

et al., 2007). De visade en förståelse samt en vilja att lyssna och hjälpa patienterna efter bästa 

förmåga (Doyle et al., 2007). Sjuksköterskor kände engagemang och hoppfullhet i arbetet med 

patienterna, och deras yrkesroll gav en möjlighet att kunna hjälpa (Wilstrand et al., 2007). 

Synen på självskadande patienter 

Patienterna med självskadebeteende beskrevs ofta som manipulativa (Dickinson et al., 2009; 

Thompson et al., 2008, Doyle et al., 2007). Det fanns en rädsla för patienters manipulativa 

handlingar och sjuksköterskorna kände sig vid flera tillfällen lurade av patienterna (Wilstrand 

et al., 2007). ”If we’re busy we just tell them ’No, you’ll have to wait’ and it’s ’if you don’t let 

me go I’m going home’…that’s manipulative!” (Hopkins, 2002, s. 151). 

Många sjuksköterskor diskuterade att negativa attityder mot självskadande patienter var 

vanliga, och att de slösade bort sjuksköterskans tid (Sandy & Shaw, 2012).  

Patienterna beskrevs ofta som uppmärksamhetssökande (Thompson et al., 2008; Dickinson et 

al., 2009; Reece, 2005; Sandy & Shaw, 2012; Smith, 2002; Doyle et al., 2007). Studier har visat 

att det är vanligt att sjuksköterskor behandlar självskadande patienter som en grupp istället för 

som enskilda individer (Dickinson et al., 2009; Sandy & Shaw, 2012). Sjuksköterskor har 

uttryckt att de ser synen av patienterna som en grupp som ett problem, och att detta ofta leder 

till missförståelse (Smith, 2002). En vanligt förekommande åsikt hos sjuksköterskor var att 

patienter med självskadebeteende var personlighetsstörda (Smith, 2002; Thompson et al., 2008; 

Dickinson et al., 2009). Patienter som uppfattades som personlighetsstörda ansågs inte kunna 
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engagera sig. ”She was so badly damaged that it would be very difficult for her to work 

contructively” (Thompson et al., 2008, s. 157). 

”What they have done goes against our values, taking drugs and hurting themselves while we 

are trying to fix people who are in here because something has happened to them. These people 

do it to themselves so it really goes against what we believe in” (Slaven & Kisely, 2002, s. 

235). 

Brister i stöd och resurser 

Sjuksköterskor ansåg att handledning och stöd från kollegor var viktigt, bland annat i samband 

med återkopplande samtal efter jobbiga händelser (Thompson et al., 2008, Wilstrand et al., 

2007). Samtidigt upplevdes en brist i stöd och engagemang från både kollegor och ledning 

(Wilstrand et al., 2007). Sjuksköterskorna upplevde att ledningen inte lyssnade, vilket 

resulterade i ett ökat antal sjukskrivningar ”Nobody listens to what we are saying. It is decided 

that it should be that way, I don’t think they (administrators) care” (Wilstrand et al., 2007, s. 

75). 

Det upplevdes finnas brister i riktlinjer för arbetet med patientgruppen (Thompson et al., 2008; 

Slaven & Kisely, 2002), samt att sjuksköterskor känner att de inte får stöd från andra instanser 

(Thompson et al., 2008; O´Donovan, 2007). Styrande riktlinjer, angående bland annat 

medicinering, beskrevs som ett hinder för att kunna arbeta som sjuksköterskan själv föredrog 

(O´Donovan, 2007). Sjuksköterskor upplever att det finns begränsade resurser (Thompson et 

al., 2008; Wilstrand et al., 2007), vilket skapar tidspress, och sjuksköterskorna känner sig 

överarbetade på grund av detta. De beskrev att de inte alltid söker stöd från kollegor eftersom 

de har mycket att göra och inte vill belasta andra (Thompson et al., 2008). 

Det saknas tid för att erbjuda terapeutisk vård på akutmottagningen, menar sjuksköterskorna 

(O´Donovan, 2007). Akutmottagningen ansågs inte vara den optimala miljön för att vårda och 

stötta den självskadande patientgruppen (O´Donovan, 2007; Smith, 2002). Det ansågs finnas 

bristande vård för självskadande patienter (Thompson et al., 2008), och de kunde få bättre vård 

i en anpassad miljö, med rätt resurser (Smith, 2002; Wilstrand et al., 2007). 

Eftersom patienterna själva orsakat sina skador, så anses de inte ha samma rätt till vård på 

akutmottagningen, som de patienter som råkat ut för oavsiktlig skada eller sjukdom. De tävlar 

konstant mot patienter som vårdas, för vad som anses vara befogade orsaker, som exempelvis 

bröstsmärta och andnöd (Hopkins, 2002). Sjuksköterskorna behandlade de fysiska skadorna 
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innan remiss skickades till psykiatrisk vård (Doyle et al., 2007). Det fysiska behovet 

prioriterades, och när patienterna sedan väntade på psykiatriker, så prioriterades de inte längre 

av sjuksköterskan (Hopkins, 2002). Sjuksköterskorna ansåg inte att psykiatrisk vård var deras 

roll (Doyle et al., 2007). 

Behov av mer utbildning och träning 

Sjuksköterskorna upplever osäkerhet i vårdandet, eftersom de inte vet hur de ska ta hand om de 

självskadande patienterna (Wilstrand et al., 2007; Slaven & Kisely, 2002). Sjuksköterskorna 

uttrycker att de har bristande självförtroende, vad gäller att vårda patienter med 

självskadebeteende. Det orsakar ofta att de antingen undviker de självskadande patienterna, 

eller att de är obekväma i hanteringen av patientgruppen (Slaven & Kisely, 2002). 

Sjuksköterskan hjälper patienten efter bästa förmåga, och känner sig trygg först när patienten 

skickas vidare till psykiatrisk vård (Doyle et al., 2007). 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte besatt tillräckliga kunskaper och färdigheter för att 

hantera mental ohälsa (Slaven & Kisely, 2002; Doyle et al., 2007). De otillräckliga kunskaperna 

resulterade ofta i att sjuksköterskan undvek patienten (Hopkins, 2002), och den bristande 

träningen sågs som en orsak till de negativa attityder som patienterna bemöts av (Thompson et 

al., 2008). Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att det fanns behov av mer utbildning och 

träning gällande självskadebeteende (Sandy & Shaw, 2012; Wilstrand et al., 2007; Smith, 2002; 

Dickinson et al., 2009). 

Diskussion 

Resultatet motsvarar studiens syfte och visar att sjuksköterskor generellt har negativa 

upplevelser av att vårda patienter med självskadebeteende, samtidigt som positiva erfarenheter 

har uttryckts. Sjuksköterskor uttrycker ett bristande stöd från ledning och kollegor, och 

majoriteten önskar mer utbildning och träning, för att få en bättre förståelse, samt för att 

förbättra omvårdnaden. 

Metoddiskussion 

En allmän litteraturstudie valdes som design, baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats. Enligt Friberg (2012) är syftet med en litteraturstudie att på ett strukturerat sätt skapa en 

översikt över det undersökta områdets aktuella kunskapsläge. Författaren beskriver vidare att 

en litteraturstudie även kan genomföras för att sammanställa och skapa kunskap inom det valda 

området. En kvalitativ litteraturstudie ansågs vara bättre anpassad till rådande förutsättningar.  
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Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors upplevelser i vårdandet av patienter med 

självskadebeteende. Eftersom Henricson och Billhult (2012) förklarar att ändamålet med 

kvalitativ design är att studera levda erfarenheter av ett fenomen, så exkluderades kvantitativ 

forskning. Det fanns en medvetenhet hos denna studies författare om risken att värdefullt 

material kan förloras då kvantitativ forskning exkluderas. De kvalitativa artiklar som 

analyserades använde intervjuer som metod vid datainsamling. Risken med denna metod är att 

deltagarna anpassar sina svar efter vad de tror att den som intervjuar vill höra. Detta kan 

resultera i att resultatet inte blir tillförlitligt, menar Kjellström (2012). 

En faktor som kan ha påverkat studien var att det var första gången författarna genomförde en 

litteraturstudie. Enligt Henricson (2012) kan det påverka datainsamling, granskning och analys 

om studiens författare aldrig förut har genomfört en liknande studie. En stärkande faktor i 

forskningsprocessen var att författarna till denna studie lyckades anta ett helikopterperspektiv 

för att se helheten i resultaten. Enligt Friberg (2012) är detta ett perspektiv med fokus på att inte 

fastna vid specifika aspekter. Läsaren får då ett övergripande helhetsperspektiv.  

 Under datainsamlingen begränsades inte sökningarna till enbart en databas, utan gjordes i ett 

flertal databaser, genom att använda sökmotorn EBSCOhost Web. Detta resulterade i en bredare 

och mer syftesanpassad sökning, i olika tidskrifter. En svårighet i litteratursökningen var att 

den gjordes på engelska, vilket inte är författarnas modersmål. Det finns dessutom många olika 

benämningar för ordet ”självskadebeteende” på engelska. För att försöka inkludera så många 

av de olika benämningarna som möjligt i sökningarna, så användes ett lexikon, men denna 

studies författare är medvetna om att relevant material kan ha uteslutits ur sökningarna på grund 

av detta problem. 

Sökningarna visade att det finns mycket forskning om självskadebeteende, men det var svårt 

att hitta kvalitativa studier som fokuserade på sjuksköterskans upplevelser, då de flesta var 

kvantitativa. Artiklar som var medicinskt inriktade eller saknade omvårdnadsperspektiv 

exkluderades, då de saknade relevans för studien. Många av sökresultaten fanns inte att läsa i 

full text och det övervägdes att ta hjälp av andra högskolor för att få fram kompletta artiklar. 

Dock blev det inte nödvändigt, eftersom tio kvalitativa artiklar i sin helhet slutligen hittades. 

Författarna till denna studie är medvetna om att antalet är relativt lågt, men då alla artiklarna 

motsvarar syftet anses de kunna ge en representativ bild av hur sjuksköterskors upplevelser av 

att vårda patienter med självskadebeteende ser ut.  
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En av de tio artiklarna som analyserades har använt blandad kvantitativ och kvalitativ design. 

Ur denna artikel användes enbart det kvalitativa resultatet. Övriga artiklar har enbart använt sig 

av kvalitativ metod. 

Den booleanska termen ”OR” kan användas för att bredda sökningen, genom att i samma 

sökning få flera träffar på olika synonymer till ett begrepp (Östlundh, 2012). Detta har inte 

gjorts i denna studie och kan ha varit en svaghet då eventuella relevanta artiklar kan ha fallit 

bort. På grund av det begränsade omfånget kvalitativ forskning gjordes ingen avgränsning vad 

gäller patientgruppens ålder, kön, eller sjuksköterskans arbetsplats. Studien inkluderar således 

allmän-, och psykiatrisjuksköterskor som arbetar på både akutmottagningar och inom 

slutenvården. Det resulterade i olika vyer och upplevelser, vilka ändå pekade åt samma håll, 

vilket i sin tur stärker trovärdigheten i resultatet. Fokus på en speciell grupp hade begränsat 

materialet, men i framtiden kan det vara intressant att studera allmänsjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor inom den psykiatriska vården, för att se om specialistsjuk-

sköterskornas utbildning kring patientgruppen bidrar till en bättre upplevelse och attityd mot 

att vårda självskadande patienter.  

Studierna i de analyserade artiklarna har utförts i flera olika länder, som Australien, Irland och 

England. Författarna är medvetna om att sjukvårdssystemen i dessa länder skiljer sig från 

varandra, och från det svenska sjukvårdssystemet, vilket kan göra resultatet och slutsatserna 

svåra att tillämpa i Sverige. En studie var dock från Sverige, och eftersom den uppvisade stora 

likheter med de övriga studierna, så bör resultaten kunna tillämpas även i Sverige. 

 

De artiklar som analyserades granskades med hjälp av Fribergs (2012) kvalitets- 

granskningsmall. En svaghet med mallen är att frågorna som ingår inte kan besvaras med ett ja 

eller nej. En subjektiv tolkning krävs för att besluta om studiens kvalitet är hög, medel eller låg, 

vilket kan leda till att granskningen ger olika resultat från olika bedömare. För att förhindra 

detta diskuterades frågorna i mallen och texternas innehåll, under arbetets gång, för att 

säkerställa att en gemensam tolkning förelåg. Enligt Henricson (2012) stärker det studiens 

tillförlitlighet att båda författarna granskar och diskuterar artiklarna vid kvalitetsgranskning.  

En annan svaghet i arbetet är att data som analyserades var på engelska. Även om engelska är 

ett språk som behärskas av författarna, så är risken för feltolkning i översättningen större än om 
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materialet varit på svenska. Ett lexikon användes kontinuerligt för att få en så korrekt 

uppfattning som möjligt om textens innebörd. Enligt Friberg (2012) bör de delar av innehållet 

som handlar om samma sak sorteras under rubriker för att slutligen skapa teman. Studien 

redovisar enbart de teman som framkom i flera av de artiklar som analyserades, och teman som 

bara nämndes i enstaka artiklar exkluderas.  

Studiens författare hade ingen tidigare erfarenhet av att vårda patienter med självskadebeteende, 

förutom fyra veckors verksamhetsförlagd utbildning inom den psykiatriska vården. Under 

denna period erhölls en uppfattning om sjuksköterskans upplevelse genom att den dagliga 

miljön observerades på avdelningen. Författarna är medvetna om att detta kan ha bidragit till 

en förförståelse om hur sjuksköterskan upplever omvårdnaden av dessa patienter, och även 

vissa fördomar om patientgruppen. I samband med dataanalysen diskuterades förförståelsen 

och dess eventuella inverkan på arbetet. Enligt Henricson (2012) kan författarna begränsa 

förförståelsens påverkan på arbetet genom att regelbundet reflektera och diskutera detta.  

Eftersom valet av ämne uppstod från en personlig erfarenhet togs även risken för en 

känslomässig påverkan på resultatet i beaktande. Medvetenheten resulterade i en ansträngning 

att skapa distans genom att sätta känslor, förförståelse, egna värderingar samt fördomar åt sidan. 

 

 

 

Resultatdiskussion 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen inom den psykiatriska vården uppfattades de 

olika svårigheter som sjuksköterskorna upplevde i vårdandet av patienter med 

självskadebeteende. Fynden i denna studie har bekräftat författarnas förförståelse om dessa 

svårigheter. Samtidigt har nya kunskaper givit en djupare inblick i, och förståelse för, varför 

sjuksköterskor känner som de gör. 

Sjuksköterskor har beskrivit att patienter med ett självskadebeteende är en svår patientgrupp att 

vårda, då det anses att beteendet är komplicerat och besvärligt att förstå. De känner sig ofta 

ansvariga för att patienten ska bli bättre men inser att det är viktigt att patienten tar eget ansvar 

för sitt beteende. Det har även förklarats i studier av Dickinson och Hurley, (2012) att det 
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självskadande beteendet är svårt för sjuksköterskor att hantera, vilket kan orsaka ökad stress 

hos dem. Detta kan kopplas till Erikssons (1994) beskrivelse av medlidande och hur en annan 

människas lidande anammas och styr ens handlingar. Patienter med självskadebeteende har 

beskrivits av sjuksköterskor som uppmärksamhetssökande, manipulativa och som ett slöseri 

med tid. Detta styrks av Patterson et al. (2007), där vården av patienter med självskadebeteende 

sågs som resursslöseri. Även Lindgren et al. (2004) uttrycker att patienter med 

självskadebeteende ses som onödigt upptagande av vårdplatser. Detta är en patientsyn som går 

emot Erikssons (1994) omvårdnadsteori som förklarar att sjuksköterskan har som uppgift i sin 

profession att göra det möjligt för patienten att känna värdighet. Patienter med 

självskadebeteende väcker starka känslor av otillräcklighet, maktlöshet och frustration hos 

sjuksköterskorna. Att sjuksköterskor upplever negativa känslor i omvårdnaden stärks av Rayner 

et al., (2005), som också beskriver känslor av inkompetens, hjälplöshet och ilska. Samtidigt 

uttrycker sjuksköterskorna att det även finns hoppfullhet och sympati för dessa patienter, samt 

att arbetet sker med hjälp av stödjande attityder och utan diskriminering (McCann, Clark et al., 

2007).  

I studierna har sjuksköterskor diskuterat vikten av att skapa terapeutiska relationer till 

patienterna. Detta kan relateras till Erikssons (1997) beskrivning av vårdandet som en helhet 

bestående av att ansa, leka och lära. Integreringen av ansningen, lekandet och lärandet förklaras 

som ett arbetssätt med fokus på att stärka tilliten och förtroendet mellan sjuksköterskan och 

patienten. 

 

Sjuksköterskor har även beskrivit svårigheter med att bilda terapeutiska relationer, då det kan 

vara svårt att kommunicera med, och engagera sig med, patienterna. Cronqvist, Theorell, Burns 

och Lützén (2004) förklarar att dessa svårigheter kan grunda sig i bristande värderingssystem, 

skillnader i professionella förväntningar, varierande kunskapsnivå och olika skicklighet i att 

balansera de moraliska kraven med ansvaret som arbetet innebär. Att förkasta den terapeutiska 

relationen kan leda till att patienter med självskadebeteende ses som obotliga fall, menar Rayner 

et al. (2005). Patterson et al., (2007) beskriver att hanteringen av självskadebeteende blir 

utmanande när terapeutiskt engagemang eftersträvas. Cronqvist et al. (2004) beskriver 

skillnaden mellan arbetssättet [caring for] och [caring about]. Caring for är ett uppgiftsorienterat 

arbetssätt där fokus ligger på ett ansvar för att arbetet blir gjort. Caring about beskrivs som att 
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i grunden ha ett moraliskt tankesätt, och att vårdaren har ett genuint intresse av patientens 

välmående.  

Eriksson (1994) beskriver att patienten utsätts för lidande när sjuksköterskan visar en dömande 

attityd genom att kränka patienten och behandla hen som annorlunda på grund av att de har 

olika värderingar. I resultatet av denna studie framkom att sjuksköterskor anser att patientens 

handlingar går emot sjuksköterskans egna värderingar, vilket leder till en negativ attityd hos 

sjuksköterskan och att patienten bemöts negativt. Eriksson menar vidare att sjuksköterskans 

uppgift är att kunna förstå och förlåta patienten utan att döma, samt att se människan som en 

helhet, bestående av kropp, själ och ande. Enligt resultatet har sjuksköterskor visat förståelse 

för att patientens beteende fyller en funktion, och att sjuksköterskan inte behöver godkänna och 

acceptera beteendet men ändå bör behandla patienten som värdig av sin tid. Sjuksköterskor har 

även beskrivit hur de prioriterar de fysiska skadorna hos de självskadande patienterna, men 

känner sig obekväma att vårda det psykiska lidandet. Detta resulterar i att människan inte kan 

ses som en helhet, vilket Eriksson beskriver som bestående av de oskiljaktiga komponenterna 

kropp, själ och ande. Då är endast den fysiska kroppen i fokus, och uppmärksamhet ges inte till 

själen och anden.  

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005), framställs att det i 

sjuksköterskans professionella yrkesroll ingår att visa öppenhet och respekt för olika 

värderingar samt trosuppfattningar. Majoriteten av sjuksköterskorna beskriver att de inte vet 

hur de ska ta hand om patienterna, vilket ofta leder till att sjuksköterskan undviker kontakten 

med patienten, vilket alltså går emot kompetensbeskrivningen. Ett behov av mer utbildning och 

träning gällande självskadebeteende har också kunnat visas. Sjuksköterskorna menar att mer 

utbildning skulle öka förståelsen för beteendet och förbättra omvårdnaden av denna 

patientgrupp. Detta är något som även stärks i studier av Dickinson och Hurley (2012); 

Lindgren, Öster, Åström och Hällgren Graneheim (2011); Mackay och Barrowclough (2005); 

McCann et al. (2007) samt Patterson et al., (2007). Även Perseius (2012) anser att det finns 

behov av mer utbildning, och att den skulle öka förståelsen för beteendet och ge insikten att 

självskadebeteende i sig inte är en personlighetsstörning, utan en emotionell instabilitet. 

Samtidigt är självskadebeteende ett av kriterierna för att diagnostisera en patient med 

”personlighetsstörning”, påpekar Dickinson och Hurley (2012). 
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Slutsats 

Sjuksköterskor uttrycker negativa upplevelser av frustration och ilska i vårdandet av patienter 

med självskadebeteende, samtidigt som de anses vara en svår patientgrupp att vårda. Att 

patienterna ses som manipulativa och uppmärksamhetssökande, samtidigt som de ofta 

behandlas som en grupp istället för som unika individer, skapar en missförståelse kring vad som 

orsakar beteendet och hur det påverkar individens liv. De negativa upplevelserna beror till stor 

del på okunskap och bristande färdigheter i omvårdnaden av patientgruppen, och många 

sjuksköterskor uttrycker en önskan om mer utbildning inom ämnet. En ökad kunskap kring 

självskadebeteende och psykiatrisk omvårdnad skulle kunna leda till bättre upplevelser hos 

sjuksköterskor, vilket skulle förbättra omvårdnaden och möjligtvis tillfrisknandet för patienter 

som lider av självskadebeteende.  

Klinisk betydelse 

Utifrån slutsatsen att det finns brister i kunskaper om och förståelse för självskadebeteende är 

det viktigt att sjuksköterskor blir medvetna om hur negativa attityder och upplevelser påverkar 

omvårdnaden av patienten. Genom att uppmärksamma detta kan sjuksköterskan 

förhoppningsvis förbereda sig bättre inför mötet med patienten, och lära sig att hantera sina 

negativa känslor och sätta dessa åt sidan i vårdandet. Ökad kunskap inom detta område är av 

stor betydelse för utveckling av omvårdnaden av patientgruppen. Efter att ha slutfört denna 

litteraturstudie upplever författarna att det stora utbildningsbehovet som har uttryckts, bör 

implementeras redan i grundutbildningen till legitimerad sjuksköterska, då hen i det 

professionella yrkeslivet kommer i kontakt med patientgruppen oavsett arbetsplats.  

Förslag på vidare forskning 

Begränsningar i den kvalitativa forskningen om sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med självskadebeteende gör det intressant och av stor vikt att vidare studier 

genomförs.  Forskning där jämförelse görs mellan allmänsjuksköterskors och utbildade 

psykiatrisjuksköterskors upplevelser skulle ge en förståelse för vidareutbildningens betydelse 

och inverkan på hur sjuksköterskan upplever vårdandet av patientgruppen. Vidare skulle det 

vara av intresse att se till vilken grad upplevelserna skiljer sig mellan manliga och kvinnliga 

vårdare, samt om vårdarens arbetsplats gör någon skillnad för upplevelsen. Eftersom resultatet 

i denna studie är en sekundärtolkning av de primära studierna skulle det därför ha varit mer 

lämpligt att genomföra en empirisk studie, för att få tillgång till rådata. Ett förslag är att en 
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empirisk metod bör väljas om det i framtiden ges ytterligare möjligheter till vidare forskning 

inom området. 
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Bilaga 1: Sökmatris 

Sökmotor/ 

Databas 

Sökord/MeSH-

termer 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa i sin 

helhet 

Antal 

använda 

Artikelns förste 

författare samt 

årtal för de 

utvalda 

artiklarna. 

EBSCOhost 

Self-injurious 

behaviours, 

nurs*, experienc*, 

attitude* 

675 23 9 3 ( 10 9 & 2) 

Wilstrand (2007), 

Thompson 

(2008), Doyle 

(2007) 

EBSCOhost 

Self- harm, nurs* och 

attitude* 

31 8 7 1 (1) 

Dickinson (2009) 

EBSCOhost 

Self harm, nurs* och 

attitude* 

7 4 2 1 (7) 

Slaven (2002) 

EBSCOhost 

Self-injur* och nurs* 115 13 5 3 (8, 3 & 5) 

Smith (2002), 

Hopkins (2002) 

Reece (2005 

EBSCOhost 

Self-harm*, patient*, 

nurs* och psychiatry 

59 7 2 1 (4) 

O’Donovan 

(2007) 

Sökning gjord 

via 

referenslista i 

artikel som ej 

använts i 

arbetet. 

    1 (6) 

Sandy (2012) 
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Bilaga 2: Artikelredovisning 

 

Nr Författare, årtal, titel, 

tidskrift 

Syfte Urval Metod Resultat 

 1 Dickinson, T., Wright, 

K.M. & Harrison, J. 

(2009). The attitudes of 

nursing staff in secure 

environments to young 

people who self-harm. 

Journal of Psychiatric 

and Mental Health 

Nursing. 

Att identifiera och 

utforska 

vårdpersonalens 

attityder gentemot unga 

patienter med 

självskadebeteende. 

60 sjuksköterskor och 

undersköterskor som 

arbetar på 

ungdomsvårdsanstalter 

i England.  

Ett frågeformulär(SHAS, 

Self-Harm Antipathy Scale) 

användes som inkluderar ett 

antal frågor som tillåter 

kvalitativa svar. Författarna 

har använt blandad 

kvantitativ och kvalitativ 

metod i analysen. Vid 

kvalitativ analys användes 

Grounded Theory. 

Majoriteten av deltagarna kände att 

de inte hade tillräckligt med 

kunskap om hur de skulle vårda 

patienter med självskadebeteende. 

Studien visar även att ju längre 

erfarenhet vårdaren har av denna 

patientgrupp desto mindre empati 

visas.  

 2 Doyle, L., Keogh, B. & 

Morrissey, J. (2007). 

Caring for patients with 

suicidal behavior: an 

exploratory study. 

British Journal of 

Nursing. 

Att beskriva 

erfarenheter och 

utmaningar som 

sjuksköterskor stöter på 

när de vårdar patienter 

på akuten med 

självskadebeteende.  

42 sjuksköterskor som 

arbetar på akuten i 

Irland. 

Datainsamling genom ett 

frågeformulär med öppna 

frågor som sedan 

transkriberades. Författarna 

har använt en blandad 

kvalitativ och kvantitativ 

metod. Det kvalitativa 

materialet har analyserats 

med en tematisk 

innehållsanalys   

Sjuksköterskornas största oro var 

att behålla en säker miljö för 

patienterna på akuten innan remiss 

till specialistvård. De visade en 

variation av upplevda känslor som 

stress och obekvämlighet i mötet 

med agressiva och instabila 

patienter. Studien visar att den tid 

som sjuksköterskan är beredd att 

lägga på omvårdnad av patienten 

påverkas av den emotionella 

reaktionen på självskadebeteendet. 
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 3 Hopkins, C. (2002). 

´But what about the 

really ill, poorly 

people?´ (An 

ethnographic study into 

what it means to nurses 

on medical admissions 

units to have people 

who have harmed 

themselves as their 

patients). Journal of 

Psychiatric and Mental 

Health Nursing. 

Att undersöka vad det 

innebär för 

sjuksköterskor att vårda 

patienter med 

självskadebeteende på 

en medicinsk avdelning.  

4 sjuksköterskor som 

arbetar på medicinsk 

avdelning i England.  

Etnografisk studie med 

deltagande observationer, 

fältanteckningar samt 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna transkriberades 

och lästes igenom för att 

hitta teman. En konstant 

komparativ metod användes 

vid analys.  

Sjuksköterskorna upplevde att de 

självskadande patienterna stör 

flödet och rutinerna på 

avdelningen, vilket skapar 

frustration. De uttryckte också att 

de kände att de inte hade adekvat 

utbildning för att vårda 

patientgruppen. 

 4 O´Donovan, A. (2007). 

Patient-centered care in 

acute psychiatric 

admission units: reality 

or rhetoric? Journal of 

Psychiatric and Mental 

Health Nursing. 

Att få en förståelse för 

psykiatrisjuksköterskans 

arbete med människor 

som lider av 

självskadebeteende. 

8 

psykiatrisjuksköterskor 

som arbetar i Irland; 6 

kvinnor och 2 män. 

En kvalitativ deskriptiv 

studie. Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in 

och sedan transkriberades. 

Texten analyserades med en 

kombination av 

innehållsanalys och tematisk 

innehållsanalys.   

Sjuksköterskorna upplevde att de 

inte fick tillräckligt med stöd i 

arbetet med patientgruppen och att 

de variationer som finns i de 

bakomliggande orsakerna till 

självskadebeteendet skapar 

svårigheter i vårdandet.  

 5 Reece, J. (2005). The 

language of cutting: 

Initial reflections on a 

study of the 

experiences of self-

injury in a group of 

women and nurses. 

Issues in Mental Health 

Nursing. 

Att beskriva hur 

kvinnor som skadar sig 

själva och 

sjuksköterskor kan finna 

mening i samtalen om 

självskadebeteende. 

14 sjuksköterskor och 

9 kvinnor med 

självskadebeteende i 

England. 

Datainsamling genom 

ostrukturerade intervjuer 

som spelades in och sedan 

transkriberades av en 

utomstående. Tematisk 

innehållsanalys har använts. 

Sjuksköterskorna förstår att de inte 

kan stoppa beteendet, utan enbart 

försöka kontrollera det. De saknar 

dock förståelse för den 

bakomliggande orsaken till varför 

en person väljer att skada sig själv.  
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 6 Sandy, P.T. & Shaw, 

D. (2012). Attitudes of 

mental health nurses to 

self-harm in secure 

forensic settings: a 

multi-method 

phenomenological 

investigation. Journal 

of Medicine and 

Medical Science 

Research. 

Att utveckla en 

förståelse för 

sjuksköterskors attityder 

mot självskadande 

patienter.  

61 

psykiatrisjuksköterskor 

anställda inom 

slutenvård i London. 

32 kvinnor och 29 

män.  

25 deltagare i individuella 

intervjuer och 36 deltagare i 

fokusgrupper med 6 

deltagare i varje grupp. 

Datainsamling genom 

semistrukturerade intervjuer 

med huvudsakligen öppna 

frågor.  

Studien visar på sjuksköterskors 

negativa attityder gentemot 

patienter med självskadebeteende 

och hur dessa patienter ofta blir 

satta i fack, vilket skapar en 

feltolkning av det självskadande 

beteendet. De deltagande 

sjuksköterskorna efterfrågar även 

mer utbildning inom området. 

 7 Slaven, J. & Kisely, S. 

(2002). Staff 

perceptions of care for 

deliberate self-harm 

patients in rural 

western Australia: a 

qualitative study. The 

Australian Journal Of 

Rural Health.  

Att undersöka 

hanteringen av patienter 

med självskadebeteende 

och uppfattningar av 

regional hälsopersonal 

om hinder för hantering 

av dessa patienter. 

7 allmänläkare, 13 

sjuksköterskor och 5 

“Mental Health 

Professionals” (MHP) 

från 3 olika sjukhus i 

Australien.  

Semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor. Inspelade 

och transkriberade för att 

sedan skapa kategorier.   

Studien redovisar en brist på 

struktur vad gäller vägledning i 

omhändertagandet av patienter 

med självskadebeteende. 

Sjuksköterskorna beskrev ett antal 

upplevda faktorer som skapade 

svårigheter i vårdandet av patienter 

med självskadebeteende; bristande 

självförtroende, bristande 

autonomi i beslutstagande och 

deras egna värderingar som inte 

stämde överrens med 

självskadebeteende.  



                           32 

 

 8 Smith, S.E. (2002). 

Perceptions of service 

provision for clients 

who self-injure in the 

absence of expressed 

suicidal intent. Journal 

of Psychiatric and 

Mental Health Nursing. 

Att belysa potentiella 

kontraster i 

uppfattningar om 

självskadebeteende som 

ett medel för att 

klarlägga ett nuvarande 

kliniskt problem.  Även 

att identifiera hur, vad 

och vart vård ska 

erbjudas samt 

identifiera befintlig 

vård.  

Ett brett urval av 

personal inom 

psykiatrin I England; 9 

sjuksköterskor, 3 

terapeuter, 2 

psykoterapeuter och 1 

psykiatriker 

De ostrukturerade 

intervjuerna som hade titeln 

som guide spelades in och 

transkriberades. Författarna 

använde sig av en tematisk 

innehållsanalys.  

Sjuksköterskorna bekräftar 

patienternas uppfattning om att de 

ofta ses på ett negativt sätt av 

vårdpersonal. Orsaker beskrivna 

till dessa negativa känslor är 

okunskap om hur patientgruppen 

ska omhändertas samt bristande 

empati. 

 9 Thompson, A., Powis, 

J. & Carradice, A. 

(2008). Community 

psychiatric nurses´ 

experiences of working 

with people who 

engage in deliberate 

self-harm. International 

Journal of Mental 

Health Nursing. 

Att utforska 

allmänpsykiatriska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

patienter med 

självskadebeteende. 

8 

psykiatrisjuksköterskor 

som arbetar i England ; 

4 män och 4 kvinnor 

med minst 1 års 

erfarenhet av att arbeta 

med patienter som 

skadat sig själva.   

Semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna blev 

först inspelade och sedan 

transkriberade. Texten 

analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys. 

Sjuksköterskorna upplevde det 

som svårt att balansera ansvaret för 

patienten; att ge eget ansvar till 

patienten men samtidigt känna oro 

och rädsla för att få skulden om 

något skulle inträffa. 

Sjuksköterskorna kände även att de 

inte fick tillräckligt med stöd i 

arbetet med patientgruppen vilket 

visar på att vidare utbildning krävs. 
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 10 Wilstrand, C., 

Lindgren, B-M., Gilje, 

F. & Olofsson, B. 

(2007). Being burdened 

and balancing 

boundaries: A 

qualitative study of 

nurses´ experiences 

caring for patients who 

self-harm. Journal of 

Psychiatric and Mental 

Health Nursing. 

Att beskriva 

sjuksköterskors  

erfarenheter av att vårda 

psykiatripatienter med 

självskadebeteende. 

6 sjuksköterskor som 

arbetar i Sverige; 3 

män och 3 kvinnor som 

jobbar inom psykiatrin 

med erfarenhet av 

patienter med 

självskadebeteende. 

6 intervjuer med öppna 

frågor. Intervjuerna blev 

först inspelade och sedan 

transkriberade. Texten 

analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys  

Sjuksköterskorna uttryckte 

betyngande känslor som 

frustration, rädsla och 

övergivenhet. Dessa känslor blev 

ett störande moment som 

resulterade i svårigheter att utföra 

det professionella vårdandet.    



 

 


