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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Självskadebeteende är ett folkhälsoproblem som är svårupptäckt. Personer med 

självskadebeteende väcker ofta starka känslor hos vårdpersonalen.  Sjuksköterskor som vårdar 

dessa personer konfronteras ofta med sina känslomässiga reaktioner som kan om det inte 

uppmärksammas påverka patientens välbefinnande. För att öka välbefinnandet och lindra 

lidandet hos patienter med självskadebeteende är det därför värdefullt att sjuksköterskan 

förhåller sig professionellt. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser, erfarenheter och förhållningssätt i mötet med självskadande patienter. Metod: 

Detta är en litteraturstudie som är baserad på fyra kvantitativa studier, fem kvalitativa studier 

och en mixad studie som är publicerade mellan 2000-2014. Resultat: Resultatet presenterades 

utifrån fem teman. Dessa teman var: attityder och uppfattningar, känslor, betydelsen av 

vårdande relation, behov av utbildning och riktlinjer samt betydelsen av stöd från kollegor 

och ledning. Slutsats: Studien visade att sjuksköterskor som vårdar patienter med 

självskadebeteende upplever svårigheter och osäkerhet i att hantera denna patientgrupp vilket 

ofta ledde till frustration och undvikande av patienterna. Det framgick tydligt att det finns 

behov av utbildning i självskadebeteende, handledning och stöd för att sjuksköterskor ska 

kunna ge en adekvat vård. Klinisk betydelse: Beskrivningen av sjuksköterskors upplevelser 

av mötet med patienter med självskadebeteende kan bidra till en ökad kunskap och 

medvetenhet kring faktorer som påverkar vårdandet för att sjuksköterskor framöver ska kunna 

ge bättre och professionell vård till denna patient grupp.  

 

Nyckelord: självskadebeteende, sjuksköterskors erfarenhet, känslor, attityder, självskadande 

patienter. 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 
 

Background: Self-injurious behavior is a public health issue that is difficult to detect. People 

who self-harm often evoke strong feelings among the nursing staff. Nurses who care for these 

individuals are often confronted with emotional reactions that will affect the patient's well-

being if not addressed. In order to improve the wellbeing and alleviate the suffering of 

patients who self-harm it is therefore important that nurses meet these patients professionally. 

Aim: The purpose of this study was to describe nurses' experiences and attitudes towards self-

harming patients. Method: This is a literature study based on four quantitative studies, five 

qualitative and one mixed study published between 2000 -2014. Results: The results were 

presented in five themes: attitudes and perceptions, emotions, the importance of the caring 

relationship, the need for training and guidelines and the importance of support from 

colleagues and management. Conclusion: The result showed that nurses who care for 

patients with self-injurious behavior are experiencing difficulties and uncertainties in 

managing this patient group, which often led to frustration and avoidance of these patients. It 

was clear that there is a need for training in self-injury, need in supervision and support for 

nurses to be able to provide adequate care. Clinical significance: Description of the nurses' 

experience of working with self-harming patients may contribute to increased knowledge and 

awareness of factors affecting caring. This will help nurses to provide better and professional 

care to this patient group. 

 

Keywords: self-injurious behavior, nurses’ experiences, emotions, attitudes, self-harming 

patients. 
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INLEDNING 
Den psykiska ohälsan ökar bland befolkningen i Sverige med problem som ängslan, oro, 

ångest och sömnbesvär (Socialstyrelsen, 2013). Med anledning av detta intresserade vi oss för 

ämnet och eftersom psykisk ohälsa är ett stort område behövde det göras en avgränsning. 

Funderingar hade uppstått angående självskadebeteende med anledning av att media 

rapporterat om att beteendet ökar bland unga. Eftersom detta sannolikt kommer innebära att 

patienter med självskadebeteende kommer att öka i sjukvården är det angeläget att ta reda på 

mer om vården av denna patientgrupp.  

BAKGRUND   

Självskadebeteende 
Självskadebeteende är självdestruktiva handlingar utan avsikten att dö (Åkerman, 2009; 

Wilkinson, 2013). Favazza (1996) delar in alla typer av självdestruktivt beteende i två stora 

grupper, socialt och kulturellt accepterat självskadebeteende samt patologisk självskadebeteende. 

Till den sociala och kulturellt accepterade hör ritualer och kroppsmodifieringar med koppling till 

religionen, tradition, mode eller ideal (a. a.).  Enligt forskningen kan vissa kulturellt accepterade 

ritualer i en kultur uppfattas som patologiskt beteende i en annan kultur (Long, Manktelow & 

Tracey, 2013). Det patologiska självskadebeteendet delas in i ytterligare tre grupper som är 

självmordsbeteende, självskadebeteende och ohälsosamt beteende (Favazza, 1996). 

 
I North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) finns en omvårdnadsdiagnos för 

självskadebeteende och där definieras självskadebeteende som ”medvetet självdestruktivt 

beteende som orsakar vävnadsskada i syfte att orsaka icke-fatal skada, för att uppnå 

spänningslindring” (Herdman, 2012, s. 545). Kännetecken på självskadebeteende beskrivs i 

NANDA som ”avskiljande (av kroppsdel), biter sig, för in objekt i kroppsöppningar, inandas 

skadliga ämnen, intar skadliga ämnen, klämmer åt en kroppsdel, plockar i sår, river på kroppen, 

självorsakade brännskador, skrapar sig, skär sig på kroppen eller slåss” (Herdman, 2012, s. 545). 

Självskadebeteende som ofta benämns self-injurious behaviour på engelska har ingen egen 

diagnoskod enligt American Psychiatric Association (2013) och är därmed inte avsedd för 

kliniskt ändamål på grund av bristande evidens. Dock finns det föreslagna kriterier för ” 

Nonsuicidal Self-Injury” som ligger till grund för vidare utveckling (a. a.). 
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Självskadebeteendet fyller varierande funktioner. Den vanligaste är att överföra en outhärdlig 

känslomässig smärta till en mer hanterbar fysisk smärta. Andra avsikter kan vara 

självbestraffning, för att få uppmärksamhet eller för att få andra människor att känna skuld 

(Wilkinson, 2013; Long et al., 2013). Stigmatisering, myter, och brist på förståelse kan bidra 

till skam och skuldkänslor hos personer med självskadebeteende vilket kan leda till ett ökat 

beroende av beteendet (Long et al., 2013). 

 
Flera studier visar att faktorer som mobbning, sexuella övergrepp, fysiska övergrepp, 

separationer och otrygga relationer kan vara förknippade med ett självskadebeteende (Long et 

al., 2013; Arkins, Tyrrell, Herlihy, Crowley & Lynch, 2013).  Självskadebeteende kan 

förekomma hos personer som har en psykiatrisk diagnos men hos de flesta med detta beteende 

saknas en bakomliggande sådan (Wilkinson, 2013). Självskadebeteende är ett 

folkhälsoproblem inte enbart på grund av den fysiska skadan, utan även den bakomliggande 

psykiska ohälsan som även är en riskfaktor för självmord (Kidger, Heron, Lewis, Evans och 

Gunnell, 2012). 

Prevalens 
Förekomsten av självskadebeteende är inte en ny företeelse men har blivit mer omfattande på 

senare tid (Åkerman, 2009) och är svårbedömd då det ofta är ett dolt beteende (Long et al., 

2013; Bowen & John, 2001).  Stigmatiseringen gör det svårt att identifiera omfattningen och 

bakomliggande motiv till beteendet vilket försvårar att få den sanna bilden. 

Självskadebeteendet uppfattas vanligen som ett ungdomsfenomen som ofta debuterar vid 13-

14 års ålder dock finns evidens att det kan pågå längre än ungdomstiden (Long et al., 2013). 

Studier visar att 7-14 procent av ungdomar skadar sig själva avsiktligt åtminstone en gång 

(Wilkinson, 2013). 

 
I Sverige har antalet sjukhusinläggningar på grund av självskadehandlingar ökat bland 

ungdomar och unga vuxna de senaste 10 åren och är vanligare bland kvinnor (Karolinska 

institutets folkhälsoakademi, 2011). Studier visar att vårdpersonalens ökade medvetenhet om 

självskadebeteende leder till att fler upptäcks vilket kan var en möjlig förklaring till den ökade 

prevalensen. En annan förklaring kan vara att fler män söker vård efter en självskadehandling 

(Nationella självskadeprojektet, 2013). Ungdomar från familjer med lägre ekonomisk status 

och ungdomar från etnisk minoritet löper större risk för självskadebeteende än ungdomar från 

familj med en högre ekonomisk status och infödda svenskar (Karolinska institutets 

folkhälsoakademi, 2011). 
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En studie gjord i Nordirland år 2010 visade att de två vanligaste typerna av 

självskadebeteende var självförgiftning och självskärning.  Då en självskärning inte kräver 

akutvård i lika hög grad som självförgiftning är den mer svårupptäckt och visar sig därmed 

inte alltid i statistiken (Long et al., 2013). 

Behandling 
En effektiv behandling går ut på att möta patientens psykosociala behov samt behandla de 

kroppsliga skadorna. Den icke farmakologiska behandlingen är oftast riktad mot 

bakomliggande psykiska sjukdomar och omfattar arbetsterapi, sjukgymnastik, psykoterapi, 

motiverande arbete och stödjande insatser (Nationella självskadeprojektet, 2013; Glenn & 

DeNisco, 2006). Ett exempel på dessa insatser kan vara att skapa en stödjande miljö som 

främjar kommunikation och acceptans så att patienten känner sig trygg i att uttrycka sina 

känslor. Användning av kognitiv beteendeterapi (KBT) och dialektisk beteendeterapi (DBT) 

är två metoder som bland annat hjälper patienter i att lära sig nya copingmekanismer och 

bättre impulskontroll. Gruppterapi har också varit en effektiv i att främja 

kommunikationsförmåga och copingstrategier. Farmakologiskt behandlas i första steget sår 

och andra kroppsskador som har orsakats av självskadehandlingen och sedan riktas 

behandlingen till underliggande orsaker (Glenn & DeNisco, 2006). 

Omvårdnad vid självskadebeteende 
Vårdare som arbetar med patienter som självskadar bör ha en förmåga att lyssna, ställa frågor 

och skapa en tillitsfull relation (Nationella självskadeprojektet, 2013). Det är viktigt att 

sjuksköterskan tar hänsyn till den specifika individens karaktär och bakomliggande orsak till 

självskadebeteendet för att få en förståelse för patienten. Sjuksköterskan bör därför fråga 

varför individen skadar sig själv och vara medveten om att det kan framkalla känslor som 

skuld eller skam hos patienten (Lindgren, 2010).  

 
Vårdpersonalen behöver också ha ett empatiskt förhållningssätt och ha insikt om fördomar 

relaterade till beteendet (Nationella självskadeprojektet, 2013). Förutsättningarna för vård och 

behandling av patienter vid ett självskadebeteende påverkas av vilken patientsyn personalen 

har (McKinlay, Couston & Cowan, 2001). Sjuksköterskor har ibland en negativ bild av 

självskadande patienter och har även starka känslor som är kopplade till självskadebeteende.  

Sjuksköterskan måste då identifiera sina egna känslor, utveckla sin bedömningsförmåga, 

förstå patientens situation och använda en effektiv kommunikation för att öka patientens 
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välbefinnande. Efter det att sjuksköterskan identifierat och förstått sina egna perspektiv kan 

sjuksköterskan distansera sig från känslomässiga reaktioner och kan arbeta effektivt med 

patienten (Kameg, Spencer Woods, Luther Szpak och McCormick, 2013).  

 
Bemötandet anses som avgörande för en god vård av patienter med självskadebeteende 

(Croona, 2003) vilket även speglar hur en patient värderar vårdens kvalitet och den 

människosyn som infinner sig hos vårdpersonalen (Fossum, 2007). Patienten kan ha negativa 

uppfattningar om sig själv eller värdera sig själv lågt vilket kan resultera i svårigheter för att 

själv ta initiativ till medverkan i sin vård. Sjuksköterskan behöver då uppmuntra individen för 

att på så sätt skapa förutsättningar till medverkan i sin vård. För att stärka en individs 

utveckling är det väsentligt att även fokusera på det väl fungerande i livet likväl det som inte 

fungerar och att tillsammans hitta andra vägar för att behandla till exempel ångestproblematik 

(Lindgren, 2010). 

PROBLEMFORMULERING 
Självskadebeteende är ett folkhälsoproblem som är svårupptäckt. Att möta patientens 

psykosociala behov är lika viktigt som att vårda de kroppsliga skadorna för en effektiv 

behandling av patienter med självskadebeteende. Sjuksköterskor konfronteras ofta med sina 

egna känslomässiga reaktioner i mötet med denna patientgrupp vilket kan påverka 

omvårdnaden. För att kunna arbeta effektiv med självskadande patienter är det av vikt att 

sjuksköterskan förhåller sig professionellt.  Att förstå sjuksköterskors erfarenheter av att 

arbeta med självskadande patienter ger därför en viktig inblick som kan förbättra 

omvårdnaden vid självskadebeteende.  

SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser, erfarenheter och 

förhållningssätt i mötet med patienter med självskadebeteende.  

METOD 

Design 
Föreliggande studie är en allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa och kvantitativa 

studier. Syftet med en litteraturstudie är att skapa ett kunskapsunderlag inom ett visst område 
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(Rosén, 2013) och kan innehålla både kvalitativa och kvantitativa studier vilket möjliggör att 

studera problemet ur olika perspektiv (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Urval 
Urvalskriterier som användes var att artiklarna skulle vara publicerade från år 2000-2014 för 

att inkludera de senaste forskningars resultat. Artiklarna skulle även vara peer-reviewed och 

vara skrivna på engelska. Endast primära studier inkluderades. Artiklarna skulle vara etiskt 

granskade av en kommitté eller ha ett etiskt resonemang beskrivet. De artiklar som inte 

handlade om sjuksköterskor exkluderades. Alla sjuksköterskor som kommer i kontakt med 

självskadande patienter inkluderades. Artiklar som handlade om vårdpersonal generellt där 

även sjuksköterskor var deltagare inkluderades i studien. 

Datainsamlingsmetod 
Litteratursökningen skedde i två steg. Inledningsvis söktes information inom det valda 

området i böcker, Google Scholar och EBSCO för att få en förståelse och göra avgränsning av 

problemområdet. Efter att ha bekantat oss med det valda ämnet framskred sökningarna i 

databaserna CINAHL och MEDLINE för att på så sätt hitta artiklar som stämde med 

litteraturstudiens syfte. För att hitta ord som används i vetenskapliga rapporter är MeSH 

systemet bra att använda vilket är en databas med ord som vanligen används i vetenskapliga 

sammanställningar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Via MeSH hittades använda termer 

för självskadebeteende och de som användes var self-injurious behavior, self-harm och self-

mutilation. Willman et al. (2011) menar att det inte räcker med att använda en sökterm vid 

artikelsökningar, utan kombinationer av ord tillsammans med booleska ord är nödvändiga. De 

booleska orden AND, OR och NOT användes för att binda samman olika söktermer. Den 

booleska termen OR lades mellan sökorden self-injurious behavior, self-harm och self-

mutilation. Användningen av dessa sökord gav en stor mängd sökträffar varför det behövde 

avgränsas genom att lägga till ytterligare sökord. Därmed lades den booleska termen AND till 

samt sökordet ”nurses’ attitudes” och antalet träffar reducerades därmed. Sökningar gjordes 

även med tillägget av termen AND och ”nurses’ experiences”. Artiklarnas rubriker lästes för 

att göra en grov urskiljning från de artiklar vars rubriker stämde överens med syftet. I de fall 

rubriken verkade stämma med syftet lästes dess abstract. De artiklar vars abstract stämde med 

syftet gick vidare till genomläsning. Med syftet i fokus lästes dessa artiklar med ett 

helikopterperspektiv för att bedöma om den kunde inkluderas i litteraturstudien. Vid detta 

tillfälle exkluderades irrelevanta artiklar med anledning av att de inte var etisk granskade, var 

sekundära artiklar eller inte handlade om sjuksköterskor.  Sökningen kompletterades även 
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genom en manuell sökning och utgick från referenslistor av intressanta artiklar som hittades 

vid tidigare sökningar.  Av dessa som hittades genom manuell sökning exkluderades artiklar 

som inte svarade mot syftet.  Litteratursökningen sammanställs och presenteras med hjälp av 

en tabell (se tabell 1).  De kvarvarande artiklarna kvalitetsbedömdes genom att använda 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa studier 

(bilaga 1) och kvantitativa studier (bilaga 2). Granskningsmallarna bestod av frågor som 

besvarades med ett ”Ja”, ”Nej” eller ”vet ej”. Ett ”ja” svar gav 1 poäng och ett ”nej” och ”vet 

ej” gav inga poäng. Poängsumman för varje artikel räknades om till procent. Artikelns kvalitet 

bedömdes som hög om den hade >70 procent, 51-70 procent motsvarade medel och <50 

procent klassades som låg.  De tio inkluderade artiklar som passerat granskningen 

sammanställs och presenteras i en separat tabell, se bilaga 3,  

Tabell 1. Sökmatris 

Sökord Databas  Antal 
Träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrac
t 

Antal 
Utvalda 
för läsning 

Antal 
inkluderade 
(valda) 

Self-injurious behavior OR 
self- harm OR self- 
mutilation 

EBSCO 

(CINAHL och 
MEDLINE) 

28499     

Self-injurious behavior OR 
self-harm OR self-
mutilation AND  ”nurses’ 
attitudes” 
 

EBSCO 

(CINAHL och 
MEDLINE) 

181 181 27 9 5 
 
(1,2,5,6,8) 

Self-injurious behavior OR 
self- harm OR self- 
mutilation AND ”nurses’ 
experiences” 

EBSCO 

(CINAHL och 
MEDLINE) 

63 63 10 3 3 
 
 
(7, 9, 10) 

Sekundärsökning via 
referens lista 
 
 

EBSCO 

(CINAHL och 
MEDLINE) 

 7 7 4 2 
 
(3, 4) 

 

Dataanalys 
Dataanalysen gjordes i enlighet med Polit och Beck (2009) genom att identifiera teman 

baserat på upptäckter av mönster och regelbundenheter eller motsägelser i de studier som 

analyserades och som var mest relevant för det syfte som litteraturstudien har. Samtliga 

inkluderade artiklar lästes noggrant igenom individuellt och det framträdande från respektive 

artikels resultat noterades. Gemensamt diskuterades sedan samtliga artiklar för att nå 
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samstämmighet i det som framkommit från respektive artikel. Varje artikel fick ett eget 

papper där fynden skrevs ner. Samtliga papper radades sedan upp på ett bord för att få en bra 

överblick över fynden från varje artikel samtidigt. Likheter och skillnader i fynden noterades 

och fem teman skapades när gemensamma mönster hade framkommit. Papperslappar i olika 

färger användes sedan för varje tema för att lättare kunna särskilja dem. Det specifika innehåll 

från varje artikel som stämde med respektive tema skrevs ner på lapparna. Efter ytterligare 

genomgångar och diskussioner fastställdes teman, se tabell 2. 

Etiska aspekter 
Denna studie baserades på primära studier dels för att öka trovärdigheten och dels för att 

minimera risken för misstolkning. Alla artiklar har varit etisk granskade som innebär att de 

etiska principerna iakttagits vilket enligt Wallengren och Henricson (2012) ökar det 

vetenskapliga värdet.  I Declaration of Helsinki (1992) diskuteras olika etiska riktlinjer där 

forskaren bland annat ska göra en noggrann bedömning av fördelar och nackdelar med 

forskningen samt att studien ska baseras på respekt för alla människor.  

 
Samtliga inkluderade artiklar var skrivna på Engelska, ett språk som inte är inte är modersmålet. 

Med anledning av detta användes engelska lexikon för att undkomma språkbarriären. Dock 

fanns en medvetenhet om att vissa ord kan ha olika betydelse vid översättning vilket kan 

påverka den ursprungliga innebörden. Med hänsyn till detta har översättning och analys skett 

med stor noggrannhet för att på så sätt minimera risken för misstolkning. Vi är medvetna om att 

förförståelsen kan påverka studiens resultat. Därför har strävan varit efter neutralitet vid analys 

av resultatet.  

RESULTAT 
Resultatet av de analyserade 10 artiklar presenteras i fem teman: attityder och uppfattningar, 

känslor, betydelsen av vårdande relation, behov av utbildning och riktlinjer och betydelsen av 

stöd från kollegor och ledning, se tabell 2. 
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Tabell 2. Tema matris 

 

Attityder och uppfattningar 
Flertalet studier visade en uppfattning om att självskadande patienter var svåra att vårda. Det 

kunde handla om att de ofta behövde extra resurser i jämförelse med andra patienter på en 

avdelning och ansågs då blockera det naturliga flödet i arbetet. De uppfattades som 

tidskrävande och ansågs hindra eller försena andra aktiviteter (Hopkins, 2002; Thompson et 

al., 2008). I studien av Gibb et al. (2010) uppgav 69,5 procent att de tyckte att patienter med 

självskadebeteende var svåra att vårda vilket upplevdes även av sjuksköterskor i studien av 

Wilstrand et al. (2007). 

Resultatet visade att sjuksköterskor hade olika förklaringar eller uppfattningar om anledningar 

till ett självskadebeteende. Vissa trodde att det var ett sätt att hantera ångest och flytta över 

själslig smärta till ett fysiskt plan och att det då handlade om en copingmetod. Även 

uppfattningar om att det handlade om att få uppmärksamhet från omgivningen förekom 

(Thompson et al., 2008; Rissanen et al., 2012). I Dickinson et al. (2009) studie trodde 12 

procent att självskadande patienter tävlade med varandra för att få uppmärksamhet. Vissa 

trodde att det också var möjligt att det blivit en trend att självskada, att beteendet uppfattades 

som normalt och därmed hindrade att människan sökte hjälp för detta (Rissanen et al., 2012). 

I Hopkins (2002) studie framkom att det saknades förståelse för beteendet hos sjuksköterskor 

och en undran hos dem fanns hur en människa kunde utsätta sig för de risker det innebär att 
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Författare, år      

1.Dickinson et al., 2012 X   X  

2. Dickinson et al., 2009 X X X X  

3. Gibb et al., 2010 X   X X 

4. Hopkins, C., 2002 X X X X  

5. McAllister et al., 2002    X  

6. McCann et al., 2007 X   X  

7. Rissanen et al., 2012 X X X X  

8. Slaven & Kisely,  2002    X  

9. Thompson et al., 2008 X X X X X 

10. Wilstrand, et al., 2007 X X X X X 
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självskada eller varför en människa försökte ta sitt liv. I Wilstrand et al. (2007) studie 

framkom det brist på förståelse för patientens problem. En kontrast till detta visade sig i 

studien av Gibb et al. (2010) där 73,3 procent uppgav att de hade förståelse för beteendet. I 

Dickinson et al. (2009) studie framkom att 67 procent etiketterade patienter med 

självskadande beteende och detta kunde då vara en uppfattning att de är personlighetsstörda, 

uppmärksamhetsökande, manipulativa eller svåra patienter.  

Det framgick från studier av (Dickinson et al., 2009; Dickinson och Hurley, 2012) att 

mätningar av antipati hos sjuksköterskor relaterat till självskadande patienter visade att män 

hade ett större mått av detta än kvinnor. Vidare visade de som genomgått utbildning inom 

självskadebeteende mindre antipati. Graden av antipati ökade med ökad tid i arbete med 

vårdande av patienter med självskadebeteende (Dickinson et al., 2009). I en annan studie av 

Dickinson och Hurley (2012) visade det sig dock att tiden som sjuksköterskan arbetat med 

självskadande patienter inte påverkade graden av antipati. 

Studier visade även att sjuksköterskor hade ett empatiskt och sympatiskt förhållningssätt 

gentemot patienter med självskadebeteenden (Dickinson et al., 2009; Rissanen et al., 2012). 

Detta kunde då utveckla en stark lust till att vilja hjälpa patienterna (Rissanen et al., 2012). 

McCann et al. (2007) påvisade att det förekom att 88 procent av sjuksköterskorna hört 

kollegor påtala negativa uttalanden om patienter som återkom ofta på grund av självskada 

men 97 procent uppgav att de inte påverkades av dessa uttalanden utan gav vård på samma 

nivå som de annars skulle ha gjort och två procent gav mer vård än de annars erbjuder 

patienter. I studien av Thompson et al. (2008) uppgav de flesta sjuksköterskor att det var 

givande att arbeta med självskadande patienter även om det var krävande. 32,6 procent av 

deltagarna i Gibb et al. (2010) studie uppgav att de trivdes att arbeta med självskadande 

patienter. 

Känslor 
En återkommande känsla i flera studier var en upplevd frustration hos sjuksköterskor i 

samband med vårdandet av självskadande patienter (Hopkins, 2002; Wilstrand et al., 2007; 

Thompson et al., 2008). Denna frustration kunde handla om att samma patienter återkom 

frekvent till en avdelning på grund av återfall (Hopkins, 2002) eller att det inte skedde någon 

förbättring hos patienten under vårdandet (Thompson et al., 2008). Frustrationen kunde också 

leda till en inneboende ilska hos sjuksköterskor och som de inte kunde ge uttryck för 

(Wilstrand, 2007).  
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Det upplevdes ibland som chockerande att se de fysiska skador patienterna åsamkat sig själva 

som ledde till att sjuksköterskor fick en känsla av avsmak att se och uppleva resultatet av 

skadorna (Thompson et al., 2008). Känsla av otillräcklighet och hjälplöshet att hantera vissa 

situationer kunde infinna sig också (Hopkins, 2002; Rissanen et al., 2012).  

Vårdandet av självskadande patienter var också förenat med ansvarskänslor hos en del 

sjuksköterskor och detta återkom i flera studier (Dickinson et al., 2009; Hopkins, 2002; 

Wilstrand et al., 2007; Thompson et al., 2008). Denna ansvarskänsla kunde visa sig genom att 

sjuksköterskorna kände att de behövde hålla ett vakande öga så att patienten inte fortsatte att 

självskada eller riskerade att begå självmord. Om patienten till exempel skulle gå för att röka 

en cigarett behövde kanske personal vara med ifall något allvarligt skulle hända, ”The self-

harmers will say things like ’I want a cigarette’.… They are not allowed to leave the ward on 

their own so we try to go with them … “ (Hopkins, 2002, s. 151).  Sjuksköterskorna i studien 

av Thompson et al. beskrev att ansvarskänslan försvårades av tidspress och begränsade 

resurser.  

 
Osäkerhet och rädsla kunde också infinna sig hos sjuksköterskorna vid vårdandet av 

självskadande patienter med anledning av att det skulle bli allvarliga konsekvenser av ett 

återkommande självskadebeteende vilket innebar då att sjuksköterskan hela tiden behövde 

vara på sin vakt (Wilstrand et al., 2007). Även en ansvarskänsla för att få patienten att bli 

bättre samt en rädsla för att bli ansvarig för om en patient skulle dö förekom (Thompson et al., 

2008).  

Betydelsen av vårdande relation 
Att ha en professionell och vårdande attityd bland annat förmågan av att bygga en relation 

beskrevs som ett av grundläggande element i vårdandet (Rissanen et al., 2012).  Även om 

personer med självskadebeteende oftast ansågs som krävande tycktes en bra relation vara 

avgörande för ett gott resultat (Thompson et al., 2008; Wilstrand et al., 2007; Dickinson et al., 

2009; Rissanen et al., 2012). I en kvantitativ och kvalitativ studie av Dickinson et al.(2009) 

uppgav 28 procent av respondenterna svårighet i att skapa en terapeutisk relation och 

kommunicera terapeutiskt med självskadande patienter, ”I find it difficult to care for, engage 

with and form therapeutic relationships with these patients” (s. 949). Vidare framgick från 

studien av (Thompson et al., 2008) att konflikter kunde finnas även med en god terapeutisk 

relation. Det hektiska arbetstempot försvårade förutsättningarna i att skapa en relation med 

patienten enligt sjuksköterskor i studien av Hopkins (2002). Detta ledde till att patienterna 
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inte blev bemötta som en unik individ och blev objektifierade. Sjuksköterskorna i Wilstrand et 

al. (2007) angav att de trots svårigheten upplevde hopp, förståelse och engagemang. Dock 

framhöll sjuksköterskorna vikten av att sätta gränser i relation till patienter bland annat för att 

undvika självskador hos patienten och splittring av personal. Att all personal arbetar enhetlig 

mot samma mål och att vara tydlig med regler från början ansågs därför vara en förutsättning 

för gränssättningen. Sjuksköterskorna föreställde sig även hur det hade varit med mindre antal 

patienter i varje avdelning och mer tid för att kunna göra saker tillsammans med patienterna, 

”doing things together with patients and being able to say – ”stop” - I think that works really 

well” (Willstrand et al. (2007), s. 75).   

Behov av utbildning och riktlinjer  
Betydelsen av kunskap för bedömning och behandling av självskada framkom i flera studier 

(Dickinson, Wright & Harrison, 2009; Slaven & Kisely, 2002; McAllister, Creedy, Moyle & 

Farrugia, 2002; Hopkins, 2002; Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007, Rissanen, 

Kylma & Laukkanen, 2012; McCann et al., 2007; Dickinson & Hurley, 2012; Thompson, 

Powis & Carradice, 2008, Gibb, Beautris & Surgenor, 2010). Kvantitativa studier visade att 

75 procent av deltagande sjuksköterskor (Dickinson et al., 2012) och 87,1 procent av 

respondenterna (Gibb et al., 2010) saknade tillräcklig kunskap i omhändertagandet av 

personer som har självskadebeteende vilket enligt sjuksköterskor i studien av Rissanen et al. 

(2012) noterades som en hindrande faktor för vårdarbetet. 21,4 procent utav sjuksköterskorna 

i studien av Hopkins hade deltagit i en till två timmar lång undervisning i självskadebeteende. 

Denna studie visade att patienter med självskadebeteende undveks av sjuksköterskor efter att 

ha fått hjälp för de kroppsliga skadorna på grund av bristande kompetens. När sjuksköterskor 

inom akutvården fick svara attitydrelaterade frågor noterades osäkerhet i område rörande 

riskbedömning av suicid benägenhet vilket ansågs vara en kunskapsbrist (McCann et al., 

2007). Känslan av osäkerhet uttrycktes även av en sjuksköterska i en annan studie,  

”The nursing staff don’t know what to do with them, you feel inadequate. We aren’t trained to 

deal with Mental Health issues” (Slaven& Kisely, 2002, s. 235). 

I en forskning gjord av Dickinson och Hurley (2012)  konstaterades ett samband mellan 

utbildning och antipati. Mätningarna visade en reduktion av antipati hos sjuksköterskor som 

fick utbildning om självskadebeteende eller hos sjuksköterskor vars främsta arbetsområde var 

inom psykiatrin. 
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Avsaknad av riktlinjer för omvårdnad av personer med självskadebeteende ansågs vara ett av 

de problemen som påpekades i de flesta studierna.  Enligt en studie som omfattade tre 

distriktssjukhus i väst Australien fanns det inga riktlinjer på något av de tre sjukhusen för 

hantering av personer med självskadebeteende (Slaven & Kisely, 2002). På grund av 

bristande struktur upplevde sjuksköterskorna i denna studie osäkerhet om hur de skulle gå 

vidare med patienterna och vem som hade ansvaret för deras vård vilket ibland skapade 

konflikter mellan olika yrkesgrupper. En annan studie som omfattade sjuksköterskor på 23 

offentliga och 14 privata akut mottagningar visade att majoriteten av de svarande upplevde 

brist på rutiner som framförallt behandlade frågor om orsak och omvårdnadsåtgärd till 

självskadebeteende (McAllister et al., 2002). Motsatsen påvisades även i en studie gjord på en 

akutvårdsavdelning i Australien där majoriteten av deltagande sjuksköterskor (78,6 procent) 

medgav att avdelningen hade riktlinjer och två tredjedelar av respondenterna hade läst dem. 

95,5 procent av de som läste angav att de alltid eller nästan alltid följde riktlinjerna (McCann 

et al., 2007). 

Betydelsen av stöd från kollegor och ledning 
Sjuksköterskor påpekade även vikten av stöd från kollegor, andra yrkesgrupper och ledningen 

i arbetet med självskadande personer (Thompson et al., 2008; Wilstrand et al., 2007, Gibb, 

Beautris & Surgenor, 2010). Alla deltagare i studien av Thompson et al. (2008) beskrev 

vikten av handledning för att få kompetensutveckling och emotionellt stöd i sitt arbete. 

Deltagarna kände även att de kunde få stöd från sina kollegor, ”It’s very supporting team…” 

(s. 158), men sökte ändå inte stöd så ofta som det behövdes för att inte belasta kollegorna som 

redan hade mycket att göra.  Betydelsen av debriefing efter svåra händelser och vikten av att 

bli bekräftad av kollegor har beskrivits av sjuksköterskorna som deltog i studien av Wilstrand 

et al. (2007).  90,6 procent av deltagarna i studien av Gibb, Beautris & Surgenor (2010) 

uttryckte ett behov av att prata med någon om självskadande patienter.  Studien av Wilstrand 

et al.(2007) visade att sjuksköterskor kände sig övergivna av kollegor och ledningen vid svåra 

situationer, ”Nobody listens to what we are saying … I don’t think they care” (s.75) vilket 

ledde till sjukskrivningar i vissa fall. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studiens valda design var en allmän litteraturstudie och ansågs lämpa sig bäst då studien 

syftade till att skapa en översikt över befintliga kunskaper. Litteraturstudier ger en översikt 

över vad som har forskats inom det valda området enligt Friberg (2012).  Litteratursökningen 

gjordes i två steg, inledningsvis med en pilotsökning följt av den egentliga sökningen. En 

pilotsökning ger bra information om det studerade ämnet och hjälper dessutom till att 

avgränsa problemområdet (Axelsson, 2012). De ingående artiklarna söktes i CINAHL och 

MEDLINE som är databaser med omvårdnadsfokus och bör därför stärka relevansen.  

Artiklarnas relevans stärktes ytterligare genom att använda MeSH termer i sökningen som 

kombinerades på ett varierande sätt.  En annan styrka var att endast primära studier som 

genomgått peer-review valdes vilket talar för en god kvalitet. Axelsson menar att 

sekundärkällor ger sällan fullständiga information. Samtliga artiklar var godkända av en etisk 

kommitté vilket stärkte det vetenskapliga värdet. Detta är ett bevis på att bland annat 

deltagarnas autonomi, anonymitet, rättighet, konfidentialitet och välbefinnande iakttagits 

(Kjellström, 2013 ). De inkluderade studierna omfattade både kvalitativa och kvantitativa 

studier vilket enligt Axelsson (2012) ger en bättre möjlighet för att studera problemet ur olika 

perspektiv.   

Deltagarna i en utav artiklarna bestod av läkare och sjuksköterskor men endast informationen 

som berörde sjuksköterskorna togs upp i resultatet vilket innebär att delar av studien inte 

redovisats. Detta ansågs dock inte påverka resultat då studiens syfte var att beskriva 

fenomenet utifrån sjuksköterskans erfarenhet och upplevelse. En fördel var också att 

forskarna redovisade resultatet separat under respektive yrkesgrupp vilket underlättade att rätt 

information togs med. I en annan studie ingick också läkare och sjuksköterskor men 

skillnaden här var att forskarna sorterade resultatet avdelningsvis och inte utifrån 

yrkeskategori. Eftersom studien ansågs vara relevant för syftet togs den ändå med då 

majoriteten (76 procent) utav deltagarna var sjuksköterskor. 

 
En svaghet är att samtliga artiklar som analyserades var skrivna på engelska vilket innebär en 

risk för feltolkningar i och med att vi inte har engelska som modersmål. Engelska lexikon har 

därför använts vid översättning för en så nära översättning som möjligt. En annan svaghet i 

studien är att kvalitetsgranskningen av artiklarna delades upp och utfördes individuellt. Att 

gemensamt kvalitetsgranska stärker validiteten och reliabiliteten eller trovärdigheten enligt 
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Wallengren och Henricson (2012). Dock vill författarna påpeka att samtliga artiklar höll hög 

eller medel kvalitet vid granskningen. Trovärdigheten av dataanalysen kunde förstärkas 

genom att artiklarna analyserades individuellt och resultatet jämfördes. Vid olika 

uppfattningar om resultat diskuterades detta tills konsensus rådde i enlighet med Wallengren 

och Henricson (2012). 

 
En svaghet kan vara förförståelsens påverkan under arbetet.  Enligt Priebe och Landström 

(2013) finns en risk att forskare utgår från sina personliga erfarenheter vilket kan påverka 

tolkning av data och urval. Neutralitet har eftersträvats för att begränsa förförståelsens 

påverkan.  Genom kritiska reflektioner, diskussion, öppenhet och att låta utomstående ta del 

av arbetet har trovärdigheten stärkts ytterligare. Wallgren och Henricson (2012) menar att 

trovärdighet och pålitligheten kan stärkas genom att ta del av handledning och andras 

synpunkter. 

 
 En styrka i litteratursammanställnigen var också att studierna gjordes i fem länder, 

Storbritannien, Nya Zeeland, Australien, Finland, Sverige och visar liknande resultat vilket 

skulle kunna vara överförbart även i övriga västvärlden. Deltagarna bestod av sjuksköterskor 

som arbetar på läkarmottagningar, psykiatrisjuksköterskor både med lång och kort erfarenhet, 

akutsjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, tandsköterskor, sjuksköterskor som arbetar med 

utvecklingsstörda, barnsjuksköterskor och sjuksköterskor som är erfarna med 

självskadepatienter vilket innebär att de har med sig varierande erfarenhet och kunskap.  I och 

med detta anses resultatet rimligt och generaliserbart för att kunna användas av alla 

sjuksköterskor som kommer i kontakt med självskadepatienter. 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser, erfarenheter och förhållningssätt i 

mötet med självskadande patienter. I resultatet framkom att sjuksköterskor hade både positiva 

och negativa upplevelser av att arbeta med självskadande patienter. Det mest framträdande ur 

de analyserade artiklarna var att sjuksköterskor upplevde otillräcklighet på grund av bristande 

kunskap inom området vilket påverkade deras känslor och attityder. 

 Resultatet visade att sjuksköterskor ibland hade en negativ bild av patienter med 

självskadebeteende som kunde omfatta att det saknades en förståelse för beteendet och ibland 

förekom det även att patienter etiketterades i negativa termer. Long et al. (2013) förklarar att 

den negativa uppfattningen och bristande kunskaper om självskadebeteende kan öka den skam 
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och skuldkänslor som finns hos människor med självskadebeteende och kan leda till ett ökat 

beroende av beteendet hos patienten. Studien av Kool, Meijel, Koekkoek, van der Bijl och 

Kerkhof (2014) bekräftar att vårdpersonal generellt upplever svårighet och osäkerhet i att 

hantera personer med självskadebeteende vilket ofta leder till en känsla av frustration. En 

studie av Michaelsen (2012) undersökte sjuksköterskors förhållande till patienter som 

uppfattades som svåra och vilka strategier sjuksköterskor använde för att hantera detta. En av 

strategierna var undvikande i form av en känslomässig distans. Detta kunde påverka 

vårdrelationen och resultera i att sjuksköterskan endast fokuserade på de fysiska aspekterna på 

en sjukdom och en brist av intresse för patientens syn på de konsekvenser en sjukdom hade i 

patientens liv. 

Ett framträdande tema i resultatet var betydelsen av en vårdande relation. I en studie gjord av 

Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos (2011) undersöktes det som patienten uppfattade vara ett 

hinder för deltagande i omvårdnaden. Deltagare i studien var patienter från olika avdelningar 

inom den somatiska sjukvården. Resultatet där visade att hinder för detta var bland annat 

patientens uppfattning av brist på empati och negativa attityder hos sjuksköterskan. Det kunde 

då handla om att sjuksköterskan inte förmådde att skapa en känslomässig förbindelse med 

patienten och att sjuksköterskan kunde vara okänslig och inte visa sympati med patienten. 

Patienten upplevde det då som att inte bli sedd eller bekräftad vilket försvårade en vårdande 

relation. Även när patienten upplevde att sjuksköterskor hade en attityd kännetecknad av makt 

och kontroll och sjuksköterskan inte lyssnade på patientens önskemål eller åsikter visade sig i 

studien vara en faktor som hindrade patienten att bli delaktig i sin vård.  

Behov av utbildning var ett återkommande mönster i samtliga inkluderade studier. Det 

framkom i resultatet att utbildning har en stor betydelse för vårdandet av självskadande 

patienter och att majoriteten av sjuksköterskorna kände sig otillräckliga.  Sjuksköterskor 

uppgav att de saknade kompetens att handskas med personer som har självskadebeteende 

vilket ledde till att dessa personer undveks. Det upplevdes också påfrestande för 

sjuksköterskorna att lyssna när patienterna uttryckte sina känslor vilket även väckte en känsla 

av hjälplöshet och frustration. Att skapa en stödjande miljö där patienten känner sig trygg i att 

uttrycka sina känslor är betydelsefull i vårdandet menar Glenn och DeNisco (2006). Effekten 

av en utbildningsintervention påvisade goda resultat i studien av Kool et al. (2014) där det 

framgick att vårdpersonal rapporterade en ökad kunskap, en bättre kommunikationsförmåga, 

en mer positiv inställning till självskadebeteende samt en högre grad av förståelse och 
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acceptans. Detta styrktes även av en studie som utvärderade effekten av utbildning om 

självskadebeteende (McAllister, Moyle, Billet, Zimmer-Gembeck, 2009). 

Ett annat framträdande mönster i resultatet var avsaknad av riktlinjer. Det som var 

överraskande var att riktlinjer saknades hos majoriteten av vårdenheterna som ingick i 

resultatet. Denna minskade förutsättningarna att ge en adekvat vård.  Huvudansvaret att 

utarbeta och tillämpa riktlinjer ligger hos sjuksköterskan (ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor).  Att det inte fanns riktlinjer skapade bland annat förvirring och osäkerhet hos 

sjuksköterskor vilket ledde till förvirring om vem som hade ansvar eller vad som skulle göras. 

Betydelsen av riktlinjer visades i en studie (Alanen, Välimäki & Kaila, 2009) som undersökte 

sjuksköterskors erfarenhet efter införandet av en lokal anpassat riktlinje. Sjuksköterskorna i 

denna studie visade generellt en positiv attityd mot riktlinjerna samt uttryckte en upplevelse 

av ökad meningsfullhet. Vidare påstod sjuksköterskorna att det blev tydligare med olika 

yrkesgruppers ansvarsområde (a.a.). 

Något som också uppmärksammades i resultatet var betydelsen av stöd från kollegor och 

ledning. Sjuksköterskor konfronteras ofta med tunga känslomässiga reaktioner i vårdandet av 

personer som upprepande gånger skadat sig. Känslor såsom rädsla, osäkerhet och maktlöshet 

kunde upplevas som svåra att hantera vilket ibland ledde till sjukskrivningar. Möjlighet till en 

handledning, att få bli lyssnad och att få bekräftelse av kollegor upplevs som betydelsefullt för 

att hantera de överväldigande känslorna. Handledningen kan då vara dels som en möjlighet 

till kompetensutveckling och dels som ett tillfälle att ventilera tunga känslor. En etnografisk 

studie som undersökte sjuksköterskors upplevelse av handledning bekräftade betydelsen av att 

få stöd (Cleary & Freeman, 2005).  Resultatet av denna studie visar att sjuksköterskorna 

identifierade handledning som ett stödjande forum där känslor kan komma till uttryck och 

kompetens utvecklas och kollegor beskrevs som stödjande. Handledningen ansågs öka 

självförtroendet vilket enligt sjuksköterskorna ledde till en ökad arbetsglädje. Dessutom 

uppgav sjuksköterskorna att det är av vikt att diskutera omvårdnadsproblem med kollegor och 

i grupp hitta lösningar tillsammans. Problematik kring att personal kände sig övergivna av 

kollegor och ledning visade sig även i en svensk studie gjord av Kristiansen, Hellzén och 

Asplund (2010). De intervjuade sjuksköterskor och andra vård personal inom den kommunala 

socialpsykiatrin uttryckte att de upplevde frustration i arbetet med psykiatriska patienter som 

bland annat var relaterad till en känsla av övergivenhet inte bara från arbetsgivaren utan även 

från landstinget. De förväntades att lösa saker på egen hand och hade ingen att fråga vid svåra 
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situationer. Reducerad personalstyrka och färre resurser gjorde det svårt att uppnå de mål som 

sattes för patientvården (a. a.).  

Slutsats 
Självskadebeteende är ett folkhälsoproblem som är svårupptäckt. Vårdpersonal som arbetar 

med självskadande patienter upplever ofta svårighet i att hantera denna patient grupp. Många 

sjuksköterskor som vårdar patienter med självskadebeteende känner sig otillräckliga och 

maktlösa och har även svårighet att skapa en vårdande relation. Detta leder ofta till frustration 

och ångest hos sjuksköterskorna vilket kan påverka omvårdnaden. Sjuksköterskor måste 

därför förstå sina attityder till självskadebeteende och reflektera över dem för att hindra fler 

självskador.  Bristen på kunskap och avsaknad av riktlinjer var den mest förekommande 

bidragande orsak till svårigheterna som många sjuksköterskor konfronterades. Det är därför 

av stor vikt att sjuksköterskor får utbildning och handledning i självskadebeteende för att 

kunna möta dessa patienter. 

Klinisk betydelse	  	    
Omvårdnad är en central del i sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskan gör bedömningar och 

beslut som påverkar patientens känslor, välbefinnande och hälsa. Denna studie visade att 

sjuksköterskor hade både positiva och negativa känslor samt attityder till patienter med 

självskadebeteende samt att det saknas kunskap inom området. Tidigare studier visade att 

känslomässiga reaktioner baserade på negativa attityder förvärrar den redan existerade 

känslan av skuld och skam hos en patient med självskadebeteende. Om sjuksköterskan är 

omedveten om sina negativa känslor och attityder kan detta påverka relationen vilket även 

äventyrar välbefinnandet hos patienten. Därför kan denna studie ge en ökad kunskap och 

förståelse i hur sjuksköterskor upplever och erfar mötet med självskadande patienter. Detta 

kan därmed bidra till att öka sjuksköterskans medvetenhet om sina känslor och en möjlighet 

att reflektera över detta vilket skulle kunna leda till en förbättrad och professionell vård av 

denna patientgrupp. 

Förslag på vidareforskning  
Resultatet tyder på att det fanns ett stort behov av utbildning, riktlinjer och stöd hos 

sjuksköterskor som vårdar patienter med självskadebeteende.  Forskning rekommenderas 

därför som kartlägger i vilken utsträckning utbildning och stöd erbjuds och vilken specifik 

kunskap som saknas. Det uppmärksammades vid informationssökningen inför denna studie att 

det fanns sparsamma studier som undersökte självskadande patienters upplevelse. Det behövs 
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därför ytterligare kvalitativa forskningar kring patienternas upplevelse för att kartlägga ur 

patientens perspektiv hur vårdpersonalens känslor och attityder har påverkat deras vård.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Granskningsmall för kvalitativa studier 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  Beskrivning	  av	  studien,	  t.ex.	  metodval	  __________________________________________	  

Finns det ett tydligt syfte? 
 

ja 
 
 

Nej Vet 
ej 

Är kontexten presenterad? 
 

   

Etiskt resonemang? 
 

   

Urval: 
-‐ Relevant? 
-‐ Strategiskt? 

   

Metod för: 
-‐ Urvalsförfarande tydligt beskrivet? 
-‐ Datainsamling tydligt beskriven? 
-‐ Analys tydligt beskriven? 

 

   

Giltighet: 
-‐ Är resultatet logiskt, begripligt? 
-‐ Råder datamättnad? (om tillämpligt) 
-‐ Råder analysmättnad? 

   

Kommunicerbarhet: 
-‐ Redovisas resultatet klart och tydligt? 
-‐ Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 
 

   

Genereras teori? 
 

   

Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys 
adekvat?__________________________________________________________ 
 

 
 

  

 
Sammanfattande bedömning av kvalitet ______________________________________  
 
Kommentarer: __________________________________________________________ 
  
Granskare (sign.) ________________________________________________________ 
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Bilaga 2 - Granskningsmall för kvantitativa studier 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Beskrivning	  av	  studien:	  ____________________________________________________	  

Forskningsmetod • RCT _______________ 
• antal center __________ 
• Kontrollgrupper _______ 
• CCT (ej randomiserad)___ 

Patientkaraktäristika Antal 
 

Ålder Kön 

 Ja Nej Vet ej 
 
Kriterier för inkludering/exkludering 

   

Intervention__________________________  
 

  

Vad avsåg studien att studera? Dvs. vad var dess 
primära resp. sekundära effektmått ___________ 

   

Urvalsförfarandet beskrivet? 
 

   

Representativt urval? 
 

   

Randomiseringsförfarande beskrivet? 
 

   

Likvärdiga grupper vid start? 
 

   

Analyserade i den grupp som de randomiserades 
till? 

   

Bindning av vårdare? 
 

   

Bindning av forskare? 
 

   

Bortfall 
Bortfallsanalyser beskriven? 

   

Bortfallstorleken beskriven? 
 

   

Adekvat statistisk metod? 
 

   

Etiskt resonemang? 
 

   

Hur tillförlitligt är resultatet? 
Är instrumenten valida? 
 

   

Är instrumenten reliabla? 
 

   

Är resultatet generaliserbart? 
 

   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sammanfattade	  bedömning	  a	  kvalitet:	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ___hög	   	   ___medel	   	   ___låg	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kommentar:	  ________________________________________________________	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Granskare	  sign.	  :	  _____________________________________________________	  	  
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Bilaga 3 – Artikel matris 

Artikel 
nr. 

Författare, År, Titel, Tidskrift, Land Syfte Typ av studie, 
Datainsamlingsmetod,  
Antal deltagare 

Resultat Kvalitet 

1 Dickinson, T., & Hurley, M. 

2012 

Exploring the antipathy of nursing staff who work within 
secure healthcare facilities across the United Kingdom to 
young people who self-harm. 

Journal Of Advanced Nursing 

UK 

Att utforska sambanden mellan olika 
attityds dimensioner hos Sjuksköterskor 
i vården av ungdomar med 
självskadebeteende. 

 

 

Kvantitativ 

Frågeformulär 

N= 69 

Resultatet visade att Sjuksköterskor utan någon 
specialist utbildning inom psykiatri och 
Sjuksköterskor som inte fått utbildning om 
självskadebeteende hade högre nivå av antipati 
mot personer med självskadebeteende än 
sjuksköterskor som har specifik utbildning inom 
psykiatri eller inom självskadebeteende. 

 

Medel 

2 Dickinson, T., Wright, K., & Harrison, J. 

2009 

The attitudes of nursing staff in secure environments to young 
people who self-harm. 

Journal Of Psychiatric & Mental Health Nursing 

UK  

Att utforska vård personalens attityder 
mot ungdomar som har 
självskadebeteende. 

Kvantitativ och kvalitativ 
(blandad) 

Frågeformulär och intervju 

N=60 

Inga signifikanta skillnader i antipati mellan 
legitimerade sjuksköterskor och övriga 
olegitimerade vårdpersonal. 

De som har fått utbildning i självskadebeteende 
visade mer empati än de utan specifik kunskap om 
självskadebeteende. 

Medel 

3 Gibb, S., Beautrais, A., & Surgenor, L.2010 

Health-care staff attitudes towards self-harm patients. 

Australian & New Zealand Journal Of Psychiatry 

Nya Zeeland 

 

 

Att undersöka sjukvårdpersonalens 
attityder mot självskadepatienter och 
behov av utbildning om  
självskador. 

Kvantitativ studie 

Frågeformulär 

N=195 

Resultatet visade att vårdpersonalen generellt hade 
positiva attityder till patienter med 
självskadebeteende. Dock kände personalen osäkra 
i arbetet med dessa patienter och hade en önskan 
om att få en utbildning inom området. 

Medel 
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Artikel 
nr. 

Författare, År, Titel, Tidskrift, Land Syfte Typ av studie, 
Datainsamlingsmetod,  
Antal deltagare 

Resultat Kvalitet 

4 

 

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 & Mental Health Nursing 

UK 

Att få förståelse av sjuksköterskors 
upplevelse av att ha en person som har 
vållat självskada som sin patient. 

Kvalitativ studie 

Observationer och semi-
strukturerad intervju 

N=4 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde 
svårighet i att förstå varför människor skadar sig 
själva och att de kände brist på kompetens som 
krävs för att hantera denna grupp av personer. 

Medel 

5 McAllister, M., Creedy, D., Moyle, W., & Farrugia, C. 

2002 

Study of Queensland emergency department nurses' actions 
and formal and informal procedures for clients who self-harm. 

International Journal Of Nursing Practice 

Australia 

Att undersöka hur sjuksköterskor 
bemöter personer med 
självskadebeteende i vilken utsträckning 
formella och informella rutiner finns i 
akutmottagningar och i vilken 
utsträckning dessa rutiner är användbara 
för att kartlägga patientens behov. 

Kvantitativ studie 

Frågeformulär 

N=352 

Resultatet visar generellt brist på formell och 
övergripande riktlinjer för bedömning och 
behandling av självskadebeteende. Där det fanns 
rutiner visar det sig att antingen rutiner saknar 
precision eller att sjuksköterskorna inte är 
bekanta med dem. 

Medel 

6 McCann, T., Clark, E., McConnachie, S., & Harvey, I. 

2007 

Deliberate self-harm: emergency department nurses' attitudes, 
triage and care intentions. 

Journal Of Clinical Nursing 

Australia 

att undersöka attityder, triage och 
vårdbeslut hos 
akutmottagningssjuksköterskor i arbete 
med självskadande patienter. 

Kvantitativ studie 

frågeformulär 

N=43 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor generellt hade 
sympatiska attityder mot personer som har 
självskadebeteende men deras attityder speglar 
både låg och professionell kunskapsnivå av 
självskadebeteende. Vidare framkom det att de 
inte diskriminerar dessa patienter i deras triage 
och vårdbeslut. 

Medel 

7 

 

Rissanen, M., Kylma, J., & Laukkanen, E. 

2012 

Helping Self-Mutilating Adolescents: Descriptions of Finnish 
Nurses. 

issues In Mental Health Nursing  

Finland 

Att beskriva finska sjuksköterskors 
uppfattningar och erfarenheter av att 
hjälpa ungdomar som själv stympar. 

Kvalitativ studie 

Fokusgrupp 
intervju/individuell 
intervju/skriftliga 
beskrivningar 

N=9 

Resultatet kartlägger sjuksköterskors syn på 
självstympning. Föräldrar, skolpersonal, 
kompisar och sjuksköterskor identifieras som 
hjälpare. Hjälp från icke-vårdpersonal och 
professionell vård identifieras. 

Medel 
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 Artikel 
nr. 

Författare, År, Titel, Tidskrift, Land Syfte Typ av studie, 
Datainsamlingsmetod,  
Antal deltagare 

Resultat Kvalitet 

8 Slaven, J., & Kisely, S. 

2002 

Staff perceptions of care for deliberate self-harm patients in 
rural Western Australia: a qualitative study. 

Australian Journal Of Rural Health 

Australia 

Att undersöka omvårdnaden av 
självskadepatienter i landsbygd område 
i västra Australien, och att undersöka 
vårdpersonalens(läkare, sjuksköterskor, 
andra professioner inom psykiatri) 
uppfattningar om vilka hinder som finns 
i vårdandet och hur dessa hinder kan 
åtgärdas. 

Kvalitativ studie 

Intervju 

N=25 

I Resultatet framgår att brist på struktur, 
avsaknad av riktlinjer 

 

 

, brist på kommunikation, brist på kunskap, brist 
på självförtroende, brist på kliniska 
interventioner som hinder för en effektiv 
hantering av personer med självskadebeteende. 

 

Hög 

9 Thompson, A., Powis, J., & Carradice, A. 

2008 

Community psychiatric nurses' experience of working with 
people who engage in deliberate self-harm. 

International Journal Of Mental Health Nursing 

England 

Att utforska psykiatriska 
sjuksköterskors erfarenheter av att 
arbeta med människor med 
självskadebeteende. 

Kvalitativ studie 

Semistrukturerad intervju 

N=8 

Sjuksköterskorna upplevde det som svårt och 
stressande i att arbeta med personer som har 
självskadebeteende. Sjuksköterskorna tyckte 
även att det var svårt att hantera den 
känslomässiga effekten på sig själv och att fann 
det även svårt att sätta gränser för deras 
professionella ansvar i förhållande till 
riskhantering. 

Medel 

10 Wilstrand, C., Lindgren, B., 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 & Mental Health Nursing. 

Sweden 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelse 
av att vårda psykiatriska patienter som 
har självskadebeteende. 

Kvalitativ studie 

 

Intervju 

 

N=6 

Resultatet visar att sjuksköterskor upplever en 
börda av känslor så som frustration, rädsla, och 
övergivenhet. Studien visar även vikten av att 
upprätthålla professionella gränser för att kunna 
lätta bördan samt förbättra vården. 

Medel 
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