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Abstrakt 
Inledning: Självskadebeteende är inte en ny företeelse och på senare tid har en 
ökning av fenomenet uppmärksammats. Självskadebeteende innebär att en person 
orsakar sig själv skada genom att skära sig för att lindra ångest eller annan psykisk 
smärta. Beteendet är vanligare hos flickor än hos pojkar. Syfte: Var att belysa 
sjuksköterskors och patienters beskrivna upplevelser av självskadebeteende i vården. 
Metod: En litteraturöversikt med innehållsanalys har genomförts. Resultat: Det 
framkom att patienterna inte kände sig sedda som en människa utan upplevde att 
personalen såg dem som en börda. Det upplevdes positivt när personalen tog sig tid 
för dem. Sjuksköterskorna hade en något negativ attityd gentemot patienterna och 
såg dem som uppmärksamhetssökande. Det framkom att personalen såg arbetet med 
patienter med självskadebeteende som utmanande men psykiskt påfrestande. 
Diskussion: Det är viktigt med gemensamma riktlinjer hos personalen så de arbetar 
på liknande sätt och känner samhörighet och stöd i arbetsgruppen. För att vården och 
samarbetet ska fungera bra är det viktigt att patienter känner förtroende för 
personalen. Slutsats: Personalen behöver få mer utbildning om självskadebeteende 
för att få ökad kunskap och förståelse för denna patientgrupp. Det behövs mer 
forskning inom området för att förbättra omvårdnaden.  
 

Nyckelord: Attityder, bemötande, frustration, integritet, litteraturöversikt, 

människovärde, respekt  
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Introduktion 
Vi kom i kontakt med patienter med självskadebeteende under en praktikperiod i vår 

utbildning. Vi upplevde att personalen hade svårigheter att hantera den 

patientgruppen och anser att det är viktigt att personal får ökad kunskap om 

självskadebeteendet och dess orsaker för att på bästa sätt kunna ge patienterna god 

omvårdnad. 

 
”Den dagen du kan gå på snö utan att lämna spår, då ska jag berömma 
dig. Den dagen du kan gå på händer runt jorden, då ska jag erkänna din 
styrka. Den dagen alla män i världen har friat till dig, då ska jag tro att du 
är älskad. Den dagen du kan prata alla världens språk flytande, då ska 
jag inse att du är duktig. Den dagen du är förstasidesmodell i alla 
tidningar under samma dag, då ska jag påstå att du är snygg. Den dagen 
du är perfekt, då ska jag lämna dig i fred” (Åkerman, 2004 s. 62-63).  

 

Bakgrund 
Self-injurious Behavior eller självskadebeteende preciseras som ett beteende där 

personen tillfogar sig själv skador utan avsikt att ta sitt liv (Socialstyrelsen, 2004a, s. 

15). Enligt Socialstyrelsen är självskadebeteende hos unga flickor inte någon ny 

företeelse men har under senare år uppmärksammats då de skådats en ökning av 

fenomenet. Att skada sig själv genom att skära sig är ofta ett sätt att snabbt hantera 

en annan svår känsla som exempelvis ångest och inte ett sätt att ta sitt liv 

(Socialstyrelsen, 2004a, s. 7).  

 

Självskadebeteende brukar debutera i ålder 14-24 år. Den vanligaste metoden för att 

skada sig själv är att skära sig, men oftast använder en och samma person flera olika 

tillvägagångssätt (Klonsky, 2006). Självskadande beteende kan innebära att man 

skadar sin kropp genom att skära, rispa eller bränna sig. I vissa fall kommer 

ungdomar att börja skada sig själva medan andra kopierar beteende från sina 

kompisar (Puskar et al., 2006; Socialstyrelsen, 2004b, s. 7). Det är inte helt säkert hur 

många ungdomar som skadar sig själv då mörkertalet är stort på grund av att många 

döljer sitt beteende och inte söker sjukhusvård (Socialstyrelsen, 2004b, s. 8). 
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Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att kartlägga omfattning av 

självskadebeteende hos flickor. I skrivelsen där 205 flickor deltog framkom att 93 % 

hade skurit eller rispat sig. Knappt hälften av flickorna hade föräldrar med sociala 

eller psykiatriska problem. Många av deltagarna uppgavs ha psykiska problem i form 

av depression, ångest eller ätstörningar. Drygt hälften av flickorna hade blivit utsatt 

för mobbning, sexuella övergrepp, fysisk eller psykisk misshandel (Socialstyrelsen, 

2004b, s. 13-16). Barn som under sin uppväxt fått lära sig sitt eget självvärde genom 

uppskattning och omtänksamhet har troligtvis inte lika lätt att utveckla ett 

självskadebeteende som barn utan självkänsla (Stiftelsen Allmänna barnhuset, 2004, 

s. 22). 

 

Självskadebeteende är vanligare hos flickor än pojkar och det är viktigt att 

uppmärksamma pojkar då deras situation kan vara ännu mer utsatt än flickors. 

Eftersom det är så få pojkar som utövar självskadebeteendet kan de känna sig udda 

och uppleva utanförskap (Claes, Vandereycken & Vertommen, 2006; 

Socialstyrelsen, 2004b, s. 23). I en studie gjord av Claes et al., (2006) konstaterades 

att män i större utsträckning har ett mer utåtagerande beteende för att få 

uppmärksamhet än kvinnor. Kvinnorna rapporterade att de skadade sig själva för att 

undvika negativa känslor. Både kvinnor och män uppgav en ökning av positiva 

känslor och en minskning av negativa känslor efter utövandet av självskada (Claes et 

al., 2006). 

 

En studie gjord i Pittsburgh visar på liknande resultat som Socialstyrelsens (2004b, s. 

13-16). Ungdomar har uppgivit att de börjat med självskadebeteendet för att få 

uppmärksamhet, undvika något som är obehagligt eller hindra sig själv från att bli 

arg, ledsen, eller känna ångest (Puskar et al., 2006). Vissa ungdomar skär sig för att 

straffa sig själva eller andra i dess omgivning, få uppmärksamhet eller medlidande 

(Løkensgard, 1997, s. 224).  

 

Enligt Puskar et al. (2006) påstår många ungdomar att de upptäckt copingstrategien 

av en händelse men när de väl noterat att den fungerar så slutar de inte att skada sig. 
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Självskadandet är beroendeframkallande så många fortsätter med beteendet upp i 

vuxen ålder beroende på när man får psykiatrisk hjälp (Puskar et al., 2006). 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är målet god hälsa och vård på lika 

villkor för alla. Vården ska baseras på respekt för individens integritet och 

självbestämmande. Den ska tillgodose patientens trygghet, vara av god kvalité och 

förebygga ohälsa (1982:763). I en litteraturstudie av Eriksson, Chiappe och Sellström 

(2003) som fokuserar på vad patienter är missnöjda med i vården framkom att 

patienter känt sig ignorerade av personalen. De kände sig ovärdigt behandlade då 

personalen pratat över huvudet på dem. Författarna fann tillfällen då personalen hade 

uppträtt elakt eller osympatiskt mot patienter. I artikeln framkom likaså att patienter 

inte blev bemötta med respekt och att de kände sig misstrodda av personalen 

(Eriksson, Chiappe & Sellström, 2003). Som sjuksköterska är det viktigt att vara 

empatisk i sitt bemötande och inte bara ser skadorna och ärren utan individen bakom 

dem (Puskar et al., 2006). 

 

Litteraturgenomgången visar att självskadebeteende är komplicerat och 

mångfacetterat. Det finns ingen standardmall att gå efter då beteendet är individuellt. 

Patienterna har olika bakgrund och reagerar därför olika. Vi anser det betydelsefullt 

att studera vad som framkommit om upplevelser av självskadebeteende för att få 

ökad kunskap om fenomenet. För att mötet mellan patienter och personal ska 

utvecklas till det bättre så att patienterna kan få den vård de behöver.  

Syfte 
Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors och patienters beskrivna 

upplevelser av självskadebeteende i vården. 

Frågeställningar 
Hur upplever patienter med självskadebeteende bemötandet i vården? 

Hur upplever sjuksköterskan mötet med patienter med självskadebeteende? 
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Metod 
Författarna har valt att göra en litteraturöversikt. Aktuella artiklar har sökts, kritiskt 

granskats och sammanställts inom det valda området.  

 

En litteraturstudie innebär en granskning och sammanställning av vetenskapliga 

artiklar inom det aktuella området (Forsberg & Wengström, 2008, s. 34).  

Etiska aspekter   
Författarna har använt artiklar som är granskade av etisk kommitté eller där 

noggranna etiska överväganden har gjorts. Alla resultat och artiklar som ingår i 

litteraturstudien har redovisats.  

 

För att god medicinsk forskning ska kunna genomföras så har Vetenskapsrådet gett 

ut riktlinjer för att inget fusk eller ohederlighet ska förekomma. Detta innebär att 

innehållet i artiklarna inte får förfalskas, plagieras eller förvrängas (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 77). Vi har med största respekt för de ursprungliga författarna 

försökt återge resultatet utan att något förändrats i innehållet.  

Litteratursökning/Urval 
Författarna har sökt artiklar via databasen PubMed, Cinahl och PsycInfo. Där 

sökorden Self- injury, deliberate self harm, self mutilation, self harm behaviour, self 

injurious, experience, nurse, nursing, attitude, patient har använts i olika                                                                                 

kombinationer. Sökningarna är utförda mellan 2008-09-06 - 2008-09-11 och 

redovisas i tabell 1 (se bilaga 1). 828 titlar lästes igenom och av dessa förkastades 

806 eftersom de inte passade till syftet. 22 abstrakt återstod som lästes igenom av 

båda författarna och 17 artiklar valdes ut som passade till syftet. Efter 

kvalitetsbedömning togs ytterligare sex artiklar bort. Författarna läste igenom alla 

aktuella artiklar för att få en helhetsbild av innehållet. Elva artiklar valdes ut, åtta 

kvalitativa och tre kvantitativa artiklar, dessa artiklar granskades och analyserades. 

Flertal av de artiklar som används i resultatet återfanns i flera databaser och på olika 

sökord men endast redovisas under en viss sökordskombination eftersom det annars 

skulle bli rörigt. Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 85) ska sökandet av 
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artiklar i PsycInfo kombineras med booleska operatorn AND, för att begränsa en 

sökning. 

Inklusionskriterier 
Artiklar som inkluderats var skrivna på svenska eller engelska då det är de språk som 

författarna behärskar. De var inte äldre än 10 år för att vara så aktuella som möjligt 

och med fokus på patienter med självskadebeteendes upplevelser av vården eller 

sjuksköterskors upplevelser av patienter med självskadebeteende. Artiklarna var 

etiskt granskade eller hade ett etiskt resonemang redovisat. Vidare måste de uppnå 

kvalitetsnivå grad I-II vid författarnas kvalitetsvärdering.  

Exklusionskriterier 
Artiklar som inte svarade mot syftet eller artiklar där det uttalat handlar om patienter 

med borderline problematik exkluderades. Även artiklar som inte hittades i fulltext 

exkluderades. 

Kvalitetsvärdering 
De artiklar som författarna valde efter att ha läst abstrakten genomgick en 

kvalitetsbedömning. Vi utgick ifrån två olika bedömningsmallar som Carlsson och 

Eiman (2003) utformat och som justerats för att passa syftet bättre. Punkten patienter 

med lungcancer togs bort och ersattes med upplevelse av självskadebeteende. Två 

olika bedömningsmallar användes, en för studier med kvalitativ metod (se bilaga 2) 

och en för studier med kvantitativ metod (se bilaga 3). Antal poäng artikeln fick 

räknades om till procent och beroende på hur höga procent artikeln fick så placerades 

den i tre olika grader. 17 artiklar granskades utifrån mallarna. Författarna läste 

artiklarna var för sig och gjorde var sin kvalitetsvärdering utifrån mallarna. 

Resultaten av kvalitetsvärderingarna jämfördes med varandras för att säkerställa att 

granskningarna utfördes på samma sätt och med liknande resultat. Artiklarna 

graderades från I till III där grad I visade på hög vetenskaplig kvalité och III på låg 

vetenskaplig kvalité. Vi valde att använda artiklar med grad I och II. Ett par artiklar 

som kom upp i grad II förkastades då de inte framgick i artikeln vad de hade gjort för 

etiska överväganden eller om de var etiskt granskade. Elva artiklar höll tillräckligt 
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hög kvalité efter bedömningen och användes i resultatet. Översikt över 

kvalitetsbedömningen av de artiklar som använts i resultatet se bilaga 4. 

Analys 
Artiklarna har analyserats med innehållsanalys inspirerad av Lundman och Hällgren-

Graneheim (2008, s. 159). Författarna läste igenom samtliga artiklar ett flertal gånger 

för att få en helhetsbild av innehållet. Vi läste igenom artiklarna både var för sig och 

tillsammans för att sedan ta ut meningsenheter relaterade till syftet. 

Meningsenheterna översattes till svenska, kondenserades och kodades. Några 

exempel på analysförfarandet redovisas i bilaga 5. Meningsenheter kan vara stycken, 

meningar eller text som tas ur texten och utgör grunden för analysen. Kondensering 

innebär att meningsenheterna kortas ner, det viktigaste innehållet behålls och bli mer 

lättöverskådligt. Koder beskriver kortfattat innehållet i en meningsenhet och blir en 

beteckning på meningsenheten. Kategorier bildas utifrån fler liknande koder 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008, s. 163). Analysen resulterade i två 

kategorier: patientens upplevelser av vården och sjuksköterskans upplevelser av 

patienter med självskadebeteende och utifrån dem framkom sedan fem 

underkategorier se figur 1. 

Resultat 
Sjuksköterskor kommer i resultatdelen att benämnas som personal. Författarna har 

valt att använda citat för att förtydliga innehållet i resultatet. För att inget skulle 

förändras eller förvrängas översattes inte citaten utan skrevs på originalspråket. 

Resultatet redovisas utifrån de kategorier och underkategorier som framkommit i 

analysen. Modell över kategorier och underkategorier, se figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 



         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Översikt av kategorier och underkategorier. 

 

Patienternas upplevelser av vården 
I denna kategori framkom känslor hos patienterna som resulterade i två 

underkategorier, ”respekt och mänskligt värde” och ”tillit”. 

Respekt och mänskligt värde 
Att som sjuksköterska ha en djup förståelse för och känna till patientens 

livserfarenheter, respektera deras självbestämmande rätt och inge dem säkerhet 

upplevs av patienterna som värdefullt (Schoppmann, Schröck, Schnepp & Büscher, 

2007). Bli sedd som människa med känslor, behov, tillgångar, önskningar och 

längtan är något som patienterna lyfter fram. När patienterna blir behandlade och 

bemötta med värdighet och då personalen tar sig tid att uppmärksamma den 

känslomässiga smärtan som ligger bakom självskadebeteendet får de möjlighet att 

värdera sig själva positivt och växa som människor. Det är viktigt att personalen ser 

och uppskattar den unika individen som behöver vård och inte endast en person med 

svårigheter utan hopp. Att som patient få ta del av och ta ansvar för sin egen vård 

stärker deras jag känsla (Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004).  

 

Patienternas upplevelse av 
vården 

Sjuksköterskans upplevelse av 
patienter med självskadebeteende 

Respekt och mänskligt värde 

Tillit 

Arbetsförhållande 

Attityder gentemot 
patienterna 

Känslor av frustration och 
hopplöshet 
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”You have to be treated with dignity in some way and be permitted to feel. Being 
treated like that means you’ve got human dignity” (Lindgren et al., 2004, p. 287). 
 

Patienterna beskriver att deras åsikter inte tas på allvar och att personalen inte bryr 

sig om dem. Vad de upplever och känner beskrivs som inte vara värt någonting vilket 

uppfattas förolämpande av patienterna (Harker-Longton & Fish, 2002; Lindgren et 

al., 2004). Vissa patienter har efter flera intagningar på avdelningen känt att 

personalen har sett dem som misslyckade (Smith, 2002).  

 

Flertal patienter har beskrivit att de blev chockade över hur de blev bemötta av 

personalen, de varken såg eller mötte deras behov och det var inte alls som de hade 

förväntat sig. Att personalen inte såg patienten som en unik människa med tillgångar 

likväl som sårbarhet upplevdes fruktansvärt av patienterna och det skapade en barriär 

mot att inleda någon form av kommunikation med personalen (Lindgren et al., 2004). 

 

” But there I got treated totally . . . like a car that had been sent for repair. It was as 
if I didn’t even had a soul. It was shocking, really awful” (Lindgren et al., 2004, p. 
288). 
 
McAndrew och Warne (2005) visade i sin studie att när patienterna vågade berätta 

sin historia upplevde de att de blev ignorerade. Patienterna berättade men fortfarande 

var det ingen som lyssnade. De hade tagit till desperata åtgärder så som att skada sig 

själv för att få någon att lyssna på dem men ingen gjorde det. Den känslan av 

maktlöshet som patienterna upplevde efter att gång på gång ha blivit ignorerade när 

de försökt förmedla sin historia hade satt djupa spår hos dem (McAndrew & Warne, 

2005). I en studie utförd av Lindgren et al. (2004) framkom att personalen skrek på 

patienterna och de kände sig till besvär för personalen när de sökte hjälp då de hade 

skadat sig själv. Att inte bli sedd, värderad eller att inte bli förstådd är känslor som 

patienterna upplevde som nonchalerade och inte tagna på allvar av personalen. En 

deltagare berättade:  

’It doesn’t feel good at all. They are like, “well, are you here now again – have you 
been taking pills or what”. They seem so bothered, cannot seem to understand that 
there may be a reason for doing this, it’s not as if it’s fun or something you want to 
do’ (Lindgren et al., 2004, p. 289). 
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Många patienter har känt sig ensamma och övergivna då de varit inlagda inom 

psykiatrisk vård. De upplevde att de har mer stöd och kontakt med människor på 

utsidan än inne på avdelningen. Personalen beskrevs överstressad, inte tillgängliga 

och att de inte tog sig tid till att prata med dem. Detta upplevdes väldigt märkligt av 

patienterna då de sökt sig dit för att få hjälp. Att inte bli informerad om att 

kontaktpersonen byts ut får patienterna att känna sig avskiljda speciellt när det är 

någon annan som har bestämt att de inte får ha kontakt med den personen längre. 

Som inneliggande på en psykiatrisk avdelning beskrevs dagarna av patienterna som 

långsamma. Vårdmiljön beskrevs av patienterna som att det inte finns något att göra 

förutom vid måltiderna (Lindgren et al., 2004). 

 

Inneliggande patienter har berättat att de kände sig som stygga barn när de har skadat 

sig själva. De upplever även att medicinering varit ett sätt att få dem att hålla tyst och 

de känt sig som en börda och i vägen när personalen inte varit tillgängliga för att 

prata med dem (Smith, 2002). Patienten i en studie beskrev frustrerande det kändes 

att inte ha något privatliv eller någon egen frihet, att ofta vara under övervakning och 

inte ens kunna ta ett bad på egen hand (Harker-Longton & Fish, 2002). 

Tillit 
Förtroende och tillit är betydelsefullt för att patienterna ska våga söka och acceptera 

hjälp. Det är viktigt att få personlig relation mellan patient och personal för att de ska 

få en så bra vård som möjligt. Fysisk kontakt upplevs av patienterna som värdefullt 

förutsatt att den är varm och inger skydd och säkerhet. Det är även viktigt att 

personalen är medveten om att fysisk kontakt inte är accepterat av alla patienter och 

från all personal eftersom patientens förtroende är oerhört viktigt när det handlar om 

fysisk kontakt. Om de inte har det förtroendet så gör de motstånd när personalen 

kommer för fysiskt nära då de brottas med rädslan över att bli bestraffade av 

personalen om de inte håller med dem (Lindgren et al., 2004; Schoppmann et al., 

2007). I en studie utförd av Harker-Longton och Fish (2002) uttryckte patienten en 

önskan om att personalen skulle inge förtroende, lita mer på och fråga mer om 

dennes åsikter. 
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Att berätta sin historia om varför de skadar sig själva är inte lätt för patienten. Varför 

de väljer att inte berätta vad de har varit med om kan bero på vem som frågar. Har 

patienten blivit kränkt av män kan förtroendet för män vara borta och de behöver få 

tillgång att prata med en kvinna (McAndrew & Warne, 2005).    

 

Förståelse innebär inte bara att ha kunskap om självskadebeteende utan även att ha 

kunskap om individens personliga anledning till beteendet och känslor som är 

relaterade till det. Patienterna upplever sig förstådda när personalen frågar hur de mår 

och när de försöker upptäcka anledningen till varför de skadar sig själva. Patienterna 

uppskattar när personalen pratar öppet med dem, när de förstår vikten av att bli 

stöttad när det behovet uppstår och att någon tar sig tid att lyssna på vad de har att 

säga (Lindgren et al., 2004; Smith, 2002). I en studie utförd av Harker-Longton och 

Fish (2002) talar patienten om hur viktigt det är att personalen visar sin uppskattning 

när patienten avstår från att skada sig själv. 

Sjuksköterskans upplevelse av patienter med självskadebeteende 
I denna kategori framkom upplevelser hos sjuksköterskan som resulterade i 

underkategorierna ”känslor av frustration och hopplöshet”, ”attityder gentemot 

patienterna” och ”arbetsförhållanden”.  

Känslor av frustration och hopplöshet 
I resultatet framkom att personalen kände rädsla för att arbeta med patienter som 

skadar sig själva. Personalen beskrev att de inte vet hur de ska vårda patienterna och 

känner sig maktlösa då de hela tiden måste vara på sin vakt på grund av risken för att 

patienterna ska skada sig allvarligt. Personalen upplever svårigheter att hantera sina 

egna känslor när det vårdar patienterna. De använder sig av skämt och ironi och 

berättar att de stänger av sina känslor för att kunna hantera situationen på bästa sätt 

(Smith, 2002; Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007).  

 

”I can feel cold in a way . . . Emotionally you have to cut off some part otherwise it 
can be very, very hard. In an acute situation you have to act first” (Wilstrand et al., 
2007, p. 75). 
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Vidare visade resultatet att personalen upplevde självskadebeteendet som en kraftfull 

handling mot personer i omgivningen. Det framgick att personal ibland tappade 

kontrollen över sina känslor och skrek åt patienterna, tog tag i dem hårt och 

förödmjukade dem (Wilstrand et al., 2007). När en patient skadat sig själv fysiskt 

kunde det av personalen upplevas stressande, chockerande och ibland äcklande 

(Thompson, Powis & Carradice, 2008). 

 

Personalen beskriver att de upplever sin arbetssituation frustrerande då de på nära 

håll ska övervaka en riskpatient men även försöka värna om deras integritet. Att 

bevaka en patient som öppet skär sig är lätt, gör patienten det under en filt blir det 

svårare. Om personalen ska lyfta upp filten för att se vad patienten gör är en fråga om 

integritet (Wilstrand et al., 2007). I en studie som genomförts i Irland av O’Donovan 

(2007) beskrivs hur sjuksköterskorna, för att garantera patienternas säkerhet tog bort 

skarpa föremål, som rakblad, saxar, tändstickor, telefonladdare, nagelklippare 

inklusive skosnören. För att patienterna inte skulle kunna avvika från avdelningen 

fick de behålla sina nattkläder på sig även på dagen, detta upplevs av 

sjuksköterskorna som ett svårt beslut och en kränkning av patienternas rättigheter. 

Personalen kände sig missnöjda med att policyn för specialbevakning var olika på 

avdelningarna, de ansåg att det inte fanns några bra riktlinjer att jobba efter. De 

kände också missnöje över att patienterna med självskadebeteende specialbevakades. 

De ansåg att patienten fick för mycket uppmärksamhet, det var intrång på den 

personliga integriteten och gjorde att personalen kände sig besvärlig (O’Donovan, 

2007). 

 

Enligt en studie utförd av Thompson et al. (2008) så ansåg de flesta som deltog att 

detta var en svår patientgrupp att jobba med och det kunde vara mycket 

ångestframkallande för personalen. Majoriteten av deltagarna uttryckte att de kände 

sig personligt ansvariga för att patienterna skulle må bättre, de kände också en rädsla 

att bli beskyllda för att ha gjort något fel om en patient skulle avlida. Denna studie 

visade att personalen ofta arbetade under tidspress och med begränsade resurser 

vilket gjorde att de kände sig mer ansvarstyngda. Personalen beskrev att arbetet 
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många gånger kunde kännas hopplöst och frustrerande om patienterna inte blev 

bättre. Personalen beskrev i en studie att de ofta kände sig hjälplösa när de vårdade 

patienter med självskadebeteende. De kände också en stor frustration över att de 

oftast inte hade någon utbildning för att möta dessa patienter, vilket ledde till mindre 

förståelse och sämre vård för patienterna (McAllister, Creedy, Moyle och Farrugia, 

2002). 

Attityder gentemot patienterna 
Personalen beskrev att det var en utmaning att arbeta med den här patientkategorin 

samtidigt som de kände engagemang, hoppfullhet och möjlighet att vara till hjälp för 

patienten. De tyckte även att det var givande att arbete med dem. Att göra saker 

tillsammans med patienten men att kunna sätta gränser och att kunna säga stopp har 

för viss personal visat sig fungera väldigt bra (Thompson et al., 2008; Wilstrand et 

al., 2001). För att hjälpa patienterna försökte personalen förstärka patienternas 

positiva tankar, inge hopp, få patienterna att fokusera på livet utanför sjukhuset och 

uppmuntra när patienter avstår från att skada sig själva (O’Donovan, 2007). 

 

“…you can only try help somebody try figure out why, what is the reason 
for them self-harming, what is going on for them in their lives, what 
experiences they had in the past and also trying to look at what has 
brought on this episode of self-harm, what has made things get that bad 
that they felt they needed to self-harm…” (O’Donovan, 2007, p. 68). 

 

Om personalen har en positiv och stödjande attityd gentemot patienter som skadar 

sig själva är inte helt klart. Det har framkommit i studier utförd av McCann, Clark, 

McConnachie och Harvey (2006, 2007) att attityden generellt är något mer stödjande 

och positiv än negativ.  

 

Det finns en allmänt negativ attityd till patienter med självskadebeteende (McAllister 

et al., 2002). Enligt en studie gjord av Thompson et al. (2008) ansåg personalen att 

det var svårare att arbeta med och engagera sig i patienter med självskadebeteende 

jämfört med andra patientgrupper. Det kom också fram att personal på ett större 

sjukhus hade lägre förståelse och negativa attityder till patienter med 
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självskadebeteende än de som arbetade på ett mindre sjukhus. I en studie utförd av 

Smith (2002) berättade personalen att patienter som skadar sig själva betraktas 

negativt och blir märkta med etiketten uppmärksamhetssökande. Det var även känt 

bland deltagarna i studien att patienter med självskadebeteende behandlas negativt 

och vilken vård de får beror på vem som jobbar just då och dess attityd gentemot 

patientgruppen. Personalen bekräftade att patienter ses som misslyckade om de 

återkom till avdelningen flera gånger (Smith, 2002). 

 

I en studie utförd av McCann et al. (2007) framkom det att majoriteten av deltagarna 

någon gång hade hört medarbetare uttrycka, ’varför gjorde han det inte riktigt den här 

gången och sparat oss en massa besvär’. Men det positiva med det var att ingen av de 

som hört uttrycket lät det påverka vilken vård de gav patienten (McCann et al., 

2007). 

 

Personalen var oeniga angående om det var positivt eller negativt att patienterna 

sökte stöd hos varandra. Vissa ansåg att det var bra och viktigt då de uppfattade att 

de inte var ensamma och att andra kan ha liknande upplevelser som dem. Andra 

tyckte det kunde leda till att patienterna kopierade varandras beteende (Smith, 2002). 

Arbetsförhållanden 
Personalen anser att det är viktigt att känna stöd från medarbetare och ledning men 

uppfattar ofta att stödet saknas. Känslor av separation från både medarbetare och 

ledning, saknad av krisbearbetning och att inte bli hörd av ledningen lyftes fram. 

Vissa dagar var känslorna så tunga att personalen sjukskrev sig (Wilstrand et al., 

2007). 

 

För att undvika splittring hos personalen är det viktigt att alla är klara över vilka 

regler som gäller, alla får samma information så alla kan jobba på liknande sätt, 

tillsammans och på samma sida. Att känna delaktighet och inte behöva känna sig 

ensam utan bli stöttad av medarbetarna är viktigt. Det är även betydelsefullt att känna 

att fler har upplevt svåra situationer och få bekräftat att det hanterats på ett bra sätt 

(Thompson et al., 2008; Wilstrand et al., 2007). Om personalen tror på sig själv och 
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litar på sitt omdöme kommer de att kunna bemöta och vårda patienterna med 

självskadebeteende på ett bra och mindre negativt sätt (Thompson et al., 2008). 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa patienters och sjuksköterskors beskrivna 

upplevelser av vården. Viktiga resultat som framkom i studien var att patienterna 

upplevde att det inte blev sedda som människor, de kände sig ignorerade och 

förbisedda. Patienterna ansåg det värdefullt när personalen tog sig tid för dem och 

satte sig ner och pratade. De ville bli förstådda och att personalen skulle kunna se 

bakom självskadebeteendet och se den unika människan.  

Patienternas upplevelser av vården 
Resultatet visar att patienterna upplever sig inte sedda som människor. De känner sig 

ensamma och övergivna av personalen. Det framkom att patienterna ofta erfor sig 

vara ignorerade av personalen och att deras åsikter inte har något värde. Att 

patienterna känner sig ignorerade och att de får dömande kommentarer och 

smärtsamma behandlingar har även framkommit i en undersökning av McAllister 

(2001). 

 

Att söka hjälp och våga ta emot hjälp kan vara oerhört svårt, då patienter med 

självskadebeteende ofta har traumatiska upplevelser i sin barndom som satt djupa 

spår i deras förtroende för människor. Det är därför oerhört viktigt att patienten och 

personalen får en bra kontakt så att patienten kan känna förtroende för personalen för 

att över huvudtaget våga ta emot hjälp. Det är även viktigt med förtroende och tillit 

för att patienterna ska våga öppna sig och prata om vad de egentligen känner. Enligt 

Bowlby (1988/1994) har barn som blivit misshandlade eller bortstötta av sina 

föräldrar ofta stora svårigheter att skapa relationer till andra människor och 

vårdgivare. De uppvisar oftare än andra barn ett aggressivt beteende och kan snabbt 

skifta mellan närmande och undvikande. När ett barn utvecklat detta beteende är det 

oerhört svårt för personer i deras omgivning att vara omhändertagande och 

kärleksfull och att som vårdgivare behandla dessa barn kan vara mycket psykiskt 

påfrestande (Bowlby, 1988/1994, s. 114-118). Enligt Erikson (1963/1993, 
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1968/1969) skapas den grundläggande tilliten redan i spädbarnsåldern. Har barnet en 

trygg moder lär det sig att känna välbehag och välbefinnande. Om barnet inte 

upplever tryggheten hos modern utvecklas en misstro mot den egna och andras 

förmåga till att skapa välbefinnande vilket kan resultera i misstänksamhet och 

avvisande mot andra människor (Erikson, 1963/1993, s. 224, 1968/1969, s. 88).  

 

Patienterna vill att personalen ska förstå dem och när de inte gör det så blir de 

frustrerade och ledsna. Ofta resulterar oförståelsen i att patienten skadar sig själv och 

personalen blir arg och skriker åt dem fast patienten kanske bara behöver någon som 

håller om dem. I en studie gjord av Reece (2005) såg man att patienten skadade sig 

själv då den blev besviken för att personalen ställde in en terapi tid. Personalen i sin 

tur skällde på patienten som då kände sig liten, ledsen och övergiven.  

 

Vi tror att om patienterna får vara delaktiga i sin vård och ha möjlighet till aktivering 

skulle det kunna stärka patienternas självkänsla.  

Sjuksköterskans upplevelse av patienter med självskadebeteende 
I resultatet framkom att sjuksköterskorna tyckte det var en svår patientgrupp att 

arbeta med. Det berodde bland annat på att de saknade kunskap och stöd. Många 

sjuksköterskor kände rädsla i att arbeta med dessa patienter då de inte visste vad de 

skulle göra med dem eller vad de hade att vänta sig. Att personalen ibland tappade 

kontrollen över sina känslor och skrek åt patienterna eller tog tag i dem är ett resultat 

av den rädsla och frustration som personalen upplevde. Det var även en följd av att 

personalen upplevde att de inte hade tillräckliga kunskaper eller utbildning för att 

vårda dessa patienter. Liknande resultat visade Friedman et al. (2006) det vill säga att 

personalen blev frustrerad då de kände att de inte kunde göra sitt jobb på ett bra sätt. 

Det framkom även i resultatet att sjuksköterskorna upplevde det positivt att arbeta 

med patientgruppen då de kände att det både var utmanande och givande att arbeta 

med dem och de kände att de kunde vara till hjälp.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna slits mellan att försöka skydda patienterna från 

att skada sig själv och samtidigt behålla deras integritet. De känner sig även 
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personligt ansvariga om patienterna inte blev bättre eller om någon tog sitt liv. 

Patienterna i sin tur upplever att de inte har något privatliv då personalen ständigt 

övervakar dem och tar ifrån dem olika föremål.  

Det måste vara svårt och frustrerande att få ekvationen att gå ihop och få till ett bra 

samarbete mellan patienterna och personalen, men om patienterna är delaktiga, får 

vara med och planera sin vård och får information om varför vissa åtgärder ibland 

måste vidtas tror vi skulle kunna underlätta samarbetet. Personalen måste få stöttning 

från ledning och medarbetare vid svåra situationer så de känner att de inte behöver ta 

personligt ansvar för patienterna.  

 

Resultatet visade att personalen var kluvna i sina åsikter gentemot patienter som 

skadar sig själva. Vissa studier har visat på en generell positiv attityd medan andra 

studier visar på mer negativa attityder. I resultatet framkom att personalen såg 

patienterna som uppmärksamhetssökande. Att personalen hade sådan negativ syn på 

patienterna framkom även i en undersökning av patienter med självskadebeteende 

utförd av McAllister (2001) och i en studie av Reece (2005). 

 

I resultatet framkom att personalen upplevde att de inte hade tillräckligt med stöd 

från ledningen. Det ansågs viktigt att alla fick samma information och kunde arbete 

på samma sätt. Därför är det angeläget att det finns gemensamma riktlinjer på 

avdelningen så personalen kan bemöta patienterna på samma sätt utan att behöva 

känna sig ensam och övergiven. Betydelsen av att ha gemensamma riktlinjer och ett 

bestämt arbetssätt för att underlätta arbetet för personalen framkom även i en studie 

av Slaven och Kisely (2002) och i en studie av O’Donovan och Gijbels (2006). 

 

Något vi tyckte var intressant och vill lyfta fram från resultatet var att personalen såg 

väldigt olika på om det var bra eller dåligt att patienterna stöttade varandra. Några 

tyckte det var bra då de kunde hjälpa patienterna att se att de inte är ensamma medan 

andra tyckte att det var dåligt då de kunde påverka varandra negativt och deras 

självskadebeteende ökade. Vi tror inte det är enbart positivt eller negativt att 

patienterna söker stöd hos varandra. För patienterna är det bra att ha någon att prata 
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med som har samma problem och liknande upplevelser för att få stöd. Men utifrån 

personalperspektivet kan det vara negativt då de faktiskt kan spela ut personalen mot 

varandra eller inspirerar varandra till att hitta på mindre bra upptåg. Men att ta bort 

all kontakt mellan patienterna tror inte vi är bra för då triggas de mer att söka sig till 

varandra.  

 

Metoddiskussion 
Resultatet i litteraturöversikten kan ha påverkats av att vissa artiklar vars abstrakt som 

passade bra till syftet inte gick att komma åt i fulltext och därför exkluderades. 

Eftersom författarna inte har kunnat läsa dessa studier i sin helhet så vet vi inte vad 

som kunde ha hänt med resultatet om de hade varit med. Men då många av de studier 

vi läst pekar på liknande resultat så är det inte säkert att resultatet hade påverkats 

nämnvärt. En annan sak som vi har tänkt kan ha påverkat resultatet är att flera av 

artiklarna i resultatet är skrivna av samma författare vilket kan ha bidragit till att 

resultaten blivit likartade. Något som vi anser positivt är att valda artiklar i resultatet 

kommer från olika delar av världen och pekar på liknande resultat vilket gör att det 

känns mer trovärdigt. Resultatet kan ha påverkats av att författarna inte har engelska 

som första språk och det bitvis har varit svårt att få en helt korrekt översättning och 

tolkning av artiklarna. Flertal artiklar i resultatet är från akutvårdsavdelningar vilket 

kan ha speglat resultatet. Det kan ha varit bra att ha med flera artiklar från vanliga 

psykiatriska avdelningar eftersom de som jobbar där troligtvis har med kontakt och 

mer erfarenhet av patienter med självskadebeteende än vad personal på exempelvis 

akutmottagningen har. Men då det fanns lite forskat inom området så blev vi tvungna 

att använda oss av de material som fanns, vilket kan ha påverkat resultatet. I den här 

litteraturstudien har innehållsanalys använts vilket författarna har tyckt varit 

passande. Det underlättade att få fram det viktigaste i resultatet men var från början 

både svårt och ostrukturerat då författarna saknade tidigare kunskap och erfarenhet av 

liknande arbeten. Innehållsanalys användes även på de kvantitativa artiklarna och det 

är svårt att veta om det har påverkar resultatet i någon riktning.  
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Slutsats 
Huvudfynden vi kom fram till var att personalen har övervägande negativa attityder 

gentemot patienterna och att patienterna känner sig kränkta och inte sedda som unika 

människor. Författarna kom fram till att personalen behöver mer utbildning om just 

självskadebeteende för att vården för dessa patienter ska bli bättre. Ju mer kunskap 

personalen har om självskadebeteende desto större förståelse kan de ha inför att 

vårda patienter med den problematiken. Personalen behöver få bättre riktlinjer för att 

kunna arbeta mot samma mål. En förändring av attityderna gentemot patientgruppen 

behövs men det kommer att krävas en hel del ökad kunskap hos personalen för att det 

ska ske. Patienternas vårdmiljö behöver förändras från att vara en trist steril miljö där 

det inte finns något att göra till en trivsam plats där patienten både psykiskt och 

fysisk ska kunna utvecklas och stärkas. Mer forskning inom området behövs för att 

vården ska utvecklas till det bättre. Frågeställningar som skulle vara intressanta att 

forska vidare inom är bland annat: Hur ska man förändra sjuksköterskornas negativa 

attityder gentemot patienterna? Hur vill patienterna att vården ska vara? 
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Tabell 1, Översikt av litteratursökningar, utförda 2008-09-06 - 2008-09-11.  

Datum Databas Sökord Avgräns
ningar 

Antal 
träffar 

Förka
stade 

Utvalda 
(antal) 

Använda i  
analysen 

 
2008-
09-07 

 
PubMed 

 
Self harm 
behaviour, 
nursing 

  
191 

 
*182 
**1 
***2 

 
6 

 
Lindgren, 
Wilstrand, Gilje 
& Olofsson, 
(2004) 
McAllister, 
Creedy, Moyle 
& Farrugia, 
(2002) 
McCann, Clark, 
McConnachie & 
Harvey, (2007) 
Schoppmann, 
Schröck, 
Schnepp & 
Büscher, (2007) 
Thompson, 
Powis & 
Carradice, 
(2008) 
Wilstrand, 
Lindgren, Gilje 
& Olofsson, 
(2007) 
 

 
2008-
09-06 

 
PubMed 

 
Self 
injurious, 
nurse, 
attitude 
 

 
Human
English 

 
42 

 
*39 
**1 
***0 

 
2 

 
McCann, Clark, 
McConnachie & 
Harvey, (2006) 
O’Donovan, 
(2007) 
 

 
2008-
09-06 

 
PsycInfo 

 
Self 
injurious, 
nurse 
 

  
82 

 
*81 
**0 
***0 

 
1 

 
Harker-Longton 
& Fish, (2002) 

 
2008-
09-11 

 
PubMed 

 
Parasuicide, 
nurs*, 
experience 
 

  
104 

 
*103 
**0 
***0 

 
1 

 
McAndrew & 
Warne, (2005) 

 
2008-
09-11 

 
PsycInfo 

 
Self 
mutilation, 
nurse, 
experience 
 

  
34 

 
*32 
**0 
***1 

 
1 

 
Smith, (2002) 

* Antal förkastade artiklar efter läsning av titel 
** Antal förkastade artiklar efter läsning av abstrakt 
*** Antalet förkastade artiklar efter kvalitetsbedömning 
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Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (justerad)   
 
Poängsättning 0 1 2 3 
 
Abstrakt (syfte, metod, resultat 
=3p) 

 
Saknas 

 
1/3 

 
2/3 

 
Samtliga 

 
Introduktion 

 
Saknas 

 
Knapphändig 

 
Medel 

 
Välskriven 

 
Syfte 

 
Ej angivet 

 
Otydligt 

 
Medel 

 
Tydligt 

 
Metod 

    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning (repeterbarhet 
möjligt) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

 
Ej acceptabel 

 
Låg 

 
Medel 

 
God 

Upplevelse av självskadebeteende Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 
Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 
Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas 

/ Ja 
 

Nej 
  

Kvalitet på analysmetoden Saknas Låg Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
 
Resultat 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning (redovisning, 
kodning etc.) 

 
Saknas 

 
Otydlig 

 
Medel 

 
Tydlig 

Tolkning av resultat (citat, kod, teori 
etc.) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

 
Diskussion 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
 
Slutsatser 

    

Överensstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkt belyses) 

 
Slutsats saknas 

 
Låg 

 
Medel 

 
God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (Max 48p) p p p p 
    p 
Grad I: 80 %    % 
Grad II: 70 %    Grad 
Grad III: 60 %     
     
Titel:     
Författare:     

  



  Bilaga 3   

Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (justerad)              
Poängsättning 0 1 2 3 
 
Abstrakt (syfte, metod, resultat 
=3p) 

 
Saknas 

 
1/3 

 
2/3 

 
Samtliga 

 
Introduktion 

 
Saknas 

 
Knapphändig 

 
Medel 

 
Välskriven 

 
Syfte 

 
Ej angivet 

 
Otydligt 

 
Medel 

 
Tydligt 

 
Metod 

    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning (repeterbarhet 
möjligt) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

 
Ej acceptabel 

 
Låg 

 
Medel 

 
God 

Upplevelse av självskadebeteende Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 
Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 
Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas 

/ Ja 
 

Nej 
  

Kvalitet på analysmetoden Saknas Låg Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
 
Resultat 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning (redovisning, 
tabeller etc.) 

 
Saknas 

 
Otydlig 

 
Medel 

 
Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, 
metoder, signifikans) 

 
Saknas 

 
Mindre bra 

 
Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   
Tolkning av resultat  Ej acceptabel Låg Medel God 
 
Diskussion 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
 
Slutsatser 

    

Överensstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkt belyses) 

 
Slutsats saknas 

 
Låg 

 
Medel 

 
God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (Max 47p) p p p p 
    p 
Grad I: 80 %    % 
Grad II: 70 %    Grad 
Grad III: 60 %     
     
Titel:     
Författare:     

 



         
  

Översikt av resultatdelens kvalitetsvärderade artiklar.           
 

Författare Årtal  
Land 

Studiens syfte Design/ ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
kvalitet 

 
Harker- Longton & 
Fish 
2002 
Storbritannien 

 
Syftet var att beskriva erfarenheter 
av självskadebeteende utifrån en lätt 
utvecklingsstörd kvinnas perspektiv. 

 
Fenomenologisk 
ansats. Intervjuer 
under tre månaders 
tid, 30-90 minuter per 
tillfälle.  
 

 
N=1 kvinna 

 
Kvalitativ 
fenomenografisk 
metod. 

 
Självskadebeteendet är en viktig 
copingstrategi. Att skada sig själv används 
även som självbestraffning.  

 
Grad: II 

 
Lindgren  
et al. 
2004 
Sverige 
 

 
Syftet var att beskriva hur personer 
med självskadebeteende upplever 
vården får och vården de önskar.  

 
Kvalitativ 
undersöknings 
design. Narrativa 
intervjuer användes 
för att undersöka 
erfarenheter av 
självskadebeteende. 
Intervjuerna pågick i 
40-50 minuter 
 

 
N=9 
Svenska 
kvinnor 19-
35 år. 

 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

 
Det är viktigt att sjuksköterskorna ser patienter 
som skadar sig själv som människor och att de 
förstår att bekräftelsen kan få patienten 
förhoppningsfull. 

 
Grad: I 

 
McAllister  
et al. 
2002 
Australien 

 
Syftet var att utveckla och testa en 
skala för att mäta relevanta 
dimensioner i akutsjuksköterskors 
attityder till patienter med 
självskadebeteende. 
 

 
Kvantitativ icke- 
experimentell design. 
Frågeformulär med 
33 frågor med 4 
poäng Likertskala.  

 
N=352 
sjuksköters
kor 

 
SPSS 2000 

 
Sjuksköterskorna har generellt mer negativa 
attityder gentemot patienter som skadar sig 
själv. Personal på större sjukhus har mer 
negativ attityd än de som jobbar på mindre 
sjukhus. 

 
Grad: I 

 
McAndrew & 
Warne 
2005 
Storbritannien 

 
Syftet var att utifrån ett feministiskt 
perspektiv utforska erfarenheter hos 
tre kvinnor med långvarigt 
självskadebeteende. 

 
Kvalitativ fallstudie 
med feministisk 
metod. 
Semistrukturerade 
djupintervjuer. 
Intervjuerna pågick i 

 
N=3 
kvinnor, 
28, 44 och 
47år.  

 
Innehållsanalys 

 
Frustration av att ingen ”hör” vad man 
försöker säga. 

 
Grad: II 
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upp till 90 minuter. 
 
McCann  
et al. 
2007 
Australien 

 
Syftet var att undersöka 
akutsjuksköterskors attityd till 
patienter med självskadebeteende, 
samt att undersöka om 
sjuksköterskornas ålder, antal år i 
yrket eller om vidareutbildning 
påverkar deras attityd gentemot 
patienten. 
 

 
Kvantitativ icke-
experimentell design. 
Bekvämlighetsurval 
av deltagarna i en 
utbildningssammank
omst om 
självskadebeteende. 
Modifierad version 
av suicid opinion 
frågeformulär fick 
besvaras i samband 
med utbildningen.  
 

 
N=43 
sjuksköters
kor på 
akuten. 

 
SPSS version 12 

 
Äldre och mer erfararna sjuksköterskor visade 
på en mer stödjande attityd än yngre och mer 
oerfarna. Sjuksköterskor som har gått 
vidareutbildning i självskadebeteende hade en 
mer positiv attityd än de som inte gått 
utbildningen. 

 
Grad: I 

 
McCann  
et al. 
2006 
Australien 

 
Syftet var att bedöma om 
akutsjuksköterskor har en positiv 
eller negativ attityd till patienter 
med självskadebeteende. 
 
 

 
Kvantitativ icke-
experimentell design. 
Deltagarna utsågs 
genom 
bekvämlighetsurval 
av deltagare i en  
utbildningsinterventi
on angående 
självskadebeteende. 
Frågeformulär med 
29 frågor besvarades. 
 

 
N=43 
sjuksköters
kor på 
akuten. 

 
SPSS 

 
Sjuksköterskorna visa på en sympatisk attityd 
till patienter med självskadebeteende. De 
diskriminerade inte den patientgruppen vad 
gällande triage eller vårdbeslut.  
 

 
Grad:I

 

 
O´Donovan 
2007 
Irland 

 
Syftet var att få en förståelse för 
psykiatri sjuksköterskans arbete i 
relation till patienter som skadar sig 
själv men som inte bedöms som 
suicidala.  

 
En kvalitativ, 
deskriptiv design.  
Semistrukturerade 
djupintervjuer.  

 
N=8 
psykiatrisju
ksköterskor  
25-55år. 6 
kvinnor 
och 2 män. 
 

 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
och temaanalys.  

 
Prioriteten i arbetet ligger i att skapa en säker 
fysisk miljö och att förebygga självskador med 
hjälp av metoder som, att avlägsna patientens 
vardagskläder, behandling av negativa 
konsekvenser av självskadandet, special 
observation, inga skador – kontrakt och 
distraherings strategier. 
 
 

 
Grad: II 
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Schoppmann et al. 
2007 
Tyskland 

 
Syftet var att få insikt i deras 
livserfarenhet och att bidra till 
förståelse för denna sårbara grupp.  

 
Hermeneutiskt 
fenomenologiskt 
undersöknings 
perspektiv. 
Observationer och 
djupintervjuer.  

 
N=5 
kvinnor 18-
35år. 

 
Van Manen´s 
rekommenderade 
tre utgångspunkter 
för att analysera 
text: holistiskt, 
selektivt och 
detaljerat. 
 

 
Sjuksköterskorna tidigt upptäcka tecken på att 
patienten tappar kontrollen. 
Självskadebeteende är en effektiv strategi för 
att få slut på en smärtsam upplevelse av 
utanförskap.  

 
Grad: I 

 
Smith 
2002 
Storbritannien 

 
Syftet var att belysa potentiella 
olikheter i uppfattningen av 
självskadebeteende för att klargöra 
ett aktuellt avdelningsproblem. 

 
Kvalitativ intervju 
studie. 
Ostrukturerade 
intervjuer med titeln 
som guide.  

 
N=18 
3 personer 
med egna 
erfarenhete
r av 
självskadeb
eteende,  
9 
sjuksköters
kor,  
3 
arbetsterap
eut, 
 2 
psykoterap
euter.  
1 psykolog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Burnards 
innehållsanalys 
metod. 

 
Resultatet visar att personalen i helhet höll 
med om uppfattningen av att man såg negativt 
på patientgruppen men att den håller på att 
förändras. Vården blir olika beroende på vart 
patienten vårdas. Vårdsituationen är pressad 
men personalen tror inte att volontär arbetare 
kommer att gynna den här patientgruppen. 
 

 
Grad: II 
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Thompson  
et al. 
2008 
Storbritannien 

 
Syftet var att belysa 
psykiatrisjuksköterskans upplevelse 
av att arbeta med personer som 
skadar sig själv. 

 
Semistrukturerade 
intervjuer designade 
enligt  IPA principen 
(Interpretative 
Phenomenological 
Analysis) som är 
framtagen för att 
tillåta utforskning på 
djupet i individers 
berättelser av deras 
erfarenheter.  
 

 
N=8 
sjuksköters
kor.  
4 kvinnor 
och 4 män.  

 
Förklarande 
fenomenologisk 
analys 

 
Deltagarna beskriver svårigheter i att göra sig 
en föreställning om självskadebeteende och 
rapporterar generellt om att känna att arbeta 
med personer som skadar sig själv är stressigt 
speciellt med att hantera den egna 
känslomässiga effekten och gränser mellan det 
professionella ansvaret och behandlingens 
risker. 

 
Grad: II 

 
Wilstrand 
2007 
Sverige 

 
Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors erfarenhet av att 
vårda psykiatriska patienter med 
självskadebeteende.  

 
Kvalitativ deskriptiv 
design. Sex narrativa 
intervjuer som pågick 
i 40-50 minuter. 
Intervjuarna var 
fokuserade på två 
frågor: Could you 
please narrate a 
satisfying experience 
of caring for a patient 
who self-harmed? 
och Could you please 
narrate an 
unsatisfying 
experience of caring 
for a patient who 
self-harmed?  
 

 
N=6 
sjuksköters
kor, 3 män 
och 3 
kvinnor. 
27-53år. 

 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

 
Sjuksköterskorna känner rädsla, frustration 
och betungande känsla av ansvar. Det är 
viktigt att sjuksköterskorna blir befriade från 
dessa känslor, inte bara för sjuksköterskans 
skull utan även för att förbättra vården av 
patienten.  

 
Grad: I 

 

 



         
  

Några exempel på analysförfarandet.              
 
Meningsenhet Svensk översättning Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

 
...Not being viewed as a 
unique human with assets as 
well as vulnerabilities was 
described as ‘really awful’ 
and created a barrier to 
initiating any kind of a 
communication with staff... 

 
...att inte bli sedd som en unik 
människa med tillgångar så väl 
som sårbarhet var beskrivet 
som ’riktigt fruktansvärt’  och 
skapade en barriär mot att 
inleda någon form av 
kommunikation med 
personalen… 

 
Inte bli sedd som en unik 
människa med tillgångar och 
sårbarhet beskrevs om riktigt 
fruktansvärt, skapade en 
barriär mot att inleda 
kommunikation med 
personalen.  

 
Inte bli sedd som 
människa.  
Skapar barriär mot 
personalen.  

 
Respekt och mänskligt värde 

 
 
 
 
 
 
 
Patientens upplevelser 

 
...Confidence and trust are 
also important conditions for 
seeking and accepting help... 

 
..förtroende och tillit är också 
viktiga  för att söka och 
acceptera hjälp… 

 
Förtroende och tillit är viktiga 
för att söka och acceptera hjälp 

 
Förtroende och tillit är 
viktigt. 

 
Tillit 

 
...not feeling alone, sharing 
personal feelings and being 
confirmed by co-workers. 
The importance of 
supervision and the need for 
debriefing after difficult 
events was also described. 
‘It felt good to hear that 
others also felt it was hard 
and being confirmed that I 
did the right thing. I 
managed the situation even 
if it was very hard’... 

 
...att inte känna sig ensam, dela 
personliga känslor och bli 
bekräftad av medarbetarna. 
Vikten av tillsyn och behov av 
krisbearbetning efter en svårt 
händelse var även beskrivet. 
’Det kändes bra att höra att 
även andra hade känt att det var 
svårt och att få bekräftat att jag 
gjorde rätt. Jag hanterade 
situationen även om det vara 
väldigt svårt’… 

 
Inte känna sig ensam, bli 
bekräftad av medarbetarna, 
Krisbearbetning efter svåra 
händelser. Känns bra att höra 
andra kände samma sak, få 
bekräftat att man gjort rätt. 
Hanterade situationen fast det 
var svårt.  

 
Bli bekräftad av 
medarbetarna. 
Krisbearbetning. 
 

 
Arbetsförhållande 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sjuksköterskans upplevelse 

 
Despite the challenging 
nature of the working with 
patients who self-harm, most 
participants also felt that `It 
can be very rewarding. 

 
Trots den utmaning som det var 
att jobba med patienter med 
självskadebeteende så tyckte de 
flesta deltagarna att det även 
kan vara mycket givande. 

 
Trots utmaning tyckte de flesta 
att det även kan vara mycket 
givande.  
 

 
Utmanande men 
givande. 
 

 
Attityder gentemot 
patienterna 
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