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Abstrakt     

Forskare har bekräftat att många sjuksköterskor upplevde patienter med 

självskadebeteende som problematiska, vilket påverkade omvårdnaden av denna 

patientgrupp. SYFTE: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva faktorer som 

påverkade sjuksköterskans attityd till patienter med självskadebeteende. METOD: 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL. Artiklarna 

kvalitetsbedömdes. Inspiration av kvalitativ innehållsanalys har tillämpats men dock 

har kvantitativ data grupperats under lämpliga underkategorier.  

RESULTAT: Faktorer som påverkade sjuksköterskors attityder till patienter med 

självskadebeteende visade sig vara organisation, utbildning, kunskap, personliga 

egenskaper, förutfattade meningar och emotioner hos sjuksköterskan som kom att 

influera omvårdnaden negativt. DISKUSSION: En tolkning var att brist på 

organisation, kunskap och utbildning skapade emotioner hos sjuksköterskan som 

resulterade i negativa fördomar, attityder och uppfattningar. Det belyste vikten av att 

arbeta fram en vårdkultur där goda kunskaper, humanitära värderingar och att 

empatiska förhållningssätt fanns hos personalen. Att redan i sjuksköterskeutbildningen 

arbeta med problembaserande patientfall skulle kunna ge en närmare förståelse av 

verkligheten i den kommande professionen och därmed förebygga negativa attityder. 

Nyckelord: attityd, omvårdnad, självdestruktivitet, uppfattningar, upplevelser 
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Enligt många forskare som undersökt sjuksköterskans attityder till och uppfattningar om 

patienter som skadar sig själva har det visat sig att denna patientgrupp upplevs som 

problematisk och att attityderna influerar omvårdnaden. Sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal på akutmottagningar, pediatrikmottagningar och inom psykiatrin är ofta de 

första som kommer i kontakt med patienter med självskadebeteende (McElroy & Sheppard, 

1998; Cleaver, 2007; Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004).   

Självskadebeteenden har på senare tid uppmärksammats i samhällsdebatten. Vårdpersonal har 

rapporterat att beteendet ökat. Problemet är svårhanterligt och mörkertalet för sjukvården 

avsevärt(URL1).                                                                                                                

Intresset för patienter med självskadebeteende har väckts av författarna efter att ha upplevt 

detta svårlösta problem under de kliniska verksamhetsförlagda studierna inom psykiatrisk 

slutenvård, där personalgruppens attityder ofta uttrycktes i frustration.  I litteraturöversikten 

åskådliggörs problemet utifrån sjuksköterskans perspektiv inom somatisk och psykiatrisk 

sjukvård.  

 

BAKGRUND 

Stain (2008, s.13) belyser att självskadebeteende tidigare har betraktas som ett eget 

psykiatriskt syndrom och beskriver ett beteende där individen skadar sig själv utan 

självmordsavsikt, exempelvis genom hudskärning eller hudbränning.  Under senare år har 

begreppet självskadebeteende utvidgats enligt världshälsoorganisationen (WHO), där 

inkluderas numera alla former av självdestruktivt beteende i beteckningen Deliberate Self-

Harm (DSH) och man avstår från att ta hänsyn till den bakomliggande avsikten med att 

handlingen utförts. DSH blir här ett samlingsnamn för självskador, omfattande från icke 

livshotande förgiftningsförsök och självtillfogade kroppsskador till avsiktligt livshotande 

handlingar. Vissa menar dock att suicidförsök som är avsiktligt livshotande inte bör ingå i 

begreppet DSH (Stain, 2008, s.13). I denna litteraturöversikt kommer den ovanstående 

beskrivna definitionen av begreppet DSH enligt WHO användas där suicidförsök ingår. 

Forskning har visat att självskadebeteende är vanligast förekommande bland ungdomar och 

unga vuxna.  

Svensk statistik visar att det på senare år finns en tendens till ökning av självskadebeteende, 

som dock inte är signifikant. Vårdpersonal som arbetar med ungdomar i skolan, på 

ungdomsmottagningar och i andra sammanhang i Sverige menar dock att antalet ungdomar 
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med självskadebeteende har ökat. Om detta beror på en ökad medvetenhet om att beteendet 

existerar eller att unga inte döljer sitt destruktiva beteende på samma sätt som tidigare 

förefaller oklart (URL 1).                                                                                                       

Clarke och Whittaker (1998) refererar till Morgan som i likhet med ett flertal forskare 

rapporterade en betydande ökning av självskadebeteende i USA under 60- och 70-talet, 

speciellt bland flickor i åldrarna 15-20 år. Vidare refererar de till Pattison och Kahan som i en 

studie på 80-talet däremot inte såg några könsbetingade skillnader i beteendet. Större andelen 

av den aktuella forskningen tyder dock på att det är vanligare med självskadebeteende hos 

kvinnor (McElroy & Sheppard, 1998; Cleaver, 2007).                                                                                                                                

Cleaver (2007) förmodar att i Storbritannien och USA kommer självskadebeteendet 

antagligen att öka. De beskriver förekomsten av självskadebeteende som toppen av ett isberg 

där alltfler unga utvecklar beteendet som så småningom kommer att kunna leda till ett 

fullbordat självmordsförsök. Självskadeproblematiken är enligt forskare i USA ett 

folkhälsoproblem, som har uppnått epidemiska proportioner.                                                                                                            

Stain (2008, s.15) skriver att Prinstein menar att studier av ungdomar med ett 

självskadebeteende utan självmordsavsikt saknas i stor utsträckning. Några av de anledningar 

som hämmat forskningen är de etiska och praktiska svårigheter som föreligger för att kunna 

definiera och särskilja ickesuicidalt självskadebeteende ifrån självskadehandlingar med avsikt 

att ta sitt liv.  

Det finns ett samband mellan riskbeteende i unga år och suicid samt självskadehandlingar och 

suicidförsök senare i livet. Omkring en femtedel av dem som utfört en självskadande handling 

upprepar handlingen inom ett år och det förekommer en stark koppling mellan ett repetitivt 

självskadebeteende och fullbordat självmord (Stain, 2008, s.13).                                                                                     

 

Självskadebeteende anses vara ett depressivt beteende och kan ha många orsaker, exempelvis 

sexuella övergrepp i barndomen, sociala problem som utanförskap och missbruksproblem. 

Patienter med självskadebeteenden har ofta olika psykiatriska diagnoser som schizofreni, 

borderline personlighetsstörning, eller andra personlighetsstörningar. Bland fängelseinterner 

är också självskadebeteenden vanliga (URL 1).  

Socialstyrelsen (URL 1) hänvisar till Kahan och Pattison som publicerade en studie 1983. De 

försökte definiera självtillfogad kroppsskada genom att genomföra studier på 56 vuxna med 
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självskadebeteende. Enligt denna förklaring handlar det om ett beteende som börjar i 

puberteten och som består av flera händelser och former av självskada, med låg dödlighet som 

pågår under flera år. Dominerande symtom som har ett samband med beteendet är ångest, 

förtvivlan och ilska. Självskadande handlingar utförs ofta i ensamhet. Vissa personer 

använder uttrycket ”beroendeframkallande” för att beskriva beteendets karaktär .                                                                                                                                                 

Enligt Socialstyrelsen (URL 1) är det typiska händelseförloppet vid självskadebeteende att en 

utlösande faktor som exempelvis ett avvisande, följt av en tilltagande olustkänsla, ett inre 

behov av att precisera en psykisk smärta med hjälp av fysisk smärta som till slut leder till en 

självskadehandling. Många personer beskriver en växande tomhetskänsla strax före 

självskadehandlingen och flertalet antyder frånvaro av fysisk smärta. En tillfällig och 

kortvarig känsla av lättnad och befrielse uppnås därmed. Beteendet kan tolkas som ett sätt att 

trösta sig själv, ett försök att uthärda och överleva. Självskadebeteendet kan utgöra ett hinder 

för behandling eftersom att det är en strategi för patienten att reglera sina känslor. 

 

Enligt Socialstyrelsen (URL 1) väcker beteendet ofta starka reaktioner hos omgivningen som 

är obegripliga och svåra att hantera.                                                                                   

McGaughey (1995) menar att kommunikationssvårigheter och samtidigt förutfattade 

meningar kan förstärka den stigmatiserande stämpeln som är associerat med suicidalt 

beteende och därmed riskera effektiviteten av vårdens interventioner. Sådana föreställningar 

kan ofta orsakas av myter om personer med självskadebeteenden. Att ha nedlåtande 

uppfattningar om dessa patienter distanserar dem ytterligare ifrån att få adekvat hjälp och 

stöd. Myterna om personer med självskadebeteende kan exempelvis vara att unga människor 

med självskadehandlingar inte har avsikt att ta sitt liv eller vice versa eller att prata om 

beteendet kan förvärra situationen.                                                                                            

Cleaver (2007) skriver att Hawton och Rodham menar att en vanlig missuppfattning är att 

ungdomar med DSH beteende gör det för att få uppmärksamhet. Studien visade på att de 

främsta motiven till varför ungdomar skadade sig själva var att bli befriade från en kaotisk 

sinnesstämning, viljan att dö, att straffa sig själv och för att visa hur dåligt de mår.  

En stor del av litteraturen beskriver att sjuksköterskans känslor ofta är ambivalenta mot 

patienter med DSH. Då många sjuksköterskor uttryckte en hopplöshet gentemot patienterna 

kommer den hopplösheten att visa sig i hela sjuksköterskans inställning till nästa patient med 
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DSH som exempelvis kommer in på akutintaget som kan leda till en diskriminerad 

behandling.                                                                                                                         

Cleaver (2007) skriver att Grief och Elliot menar att attityderna ofta är negativa mot personer 

med DHS på akutmottagningar. I studien sågs att personalen ofta hade en attityd att de ska 

hjälpa svårt synligt skadade patienter och då bortprioriterade patienter som vållade skador på 

sig själv. Vidare skrev de att vilket mottagande patienten fick i det första akuta skeendet hade 

ett starkt samband med hur patienten kom att upprepa sitt DSH- beteende eller inte. 

 

SYFTE  

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd 

till patienter med självskadebeteende.      

 

METOD 

Litteraturöversikten baserades på tio vetenskapliga artiklar. I studien ingick fyra kvalitativa 

artiklar och sex kvantitativa artiklar.  

 

Litteratursökning 

En pilotsökning genomfördes i databasen och PubMed (Medline) med sökorden ”self-harm 

behavior” och ”nursing” för att utforska ämnesområdet. Denna sökning resulterade ett flertal 

träffar, vilket gjorde att sökningen preciserades genom att tillägga ”attitudes”.   

Litteratursökningen utfördes i PubMed och CINAHL med sökord, se tabell 1. Sökordet 

”experience” lades till för att se om ny litteratur skulle återfinnas, dock återfanns samma 

artiklar. Intressanta artiklar, dvs. artiklar som utifrån sin titel och abstract verkade vara 

relevanta för studiens syfte lästes igenom. Exklusionskriterier var att artiklarna hade ett 

patientperspektiv, läkarperspektiv eller var religöst inriktade. Flertalet artiklar kom senare att 

exkluderas då tidsskrifterna inte var vetenskapliga eller då artiklarna uppskattades till en låg 

grad i kvalitetsbedömningen. Ett medvetet val i sökningen var att inte ta med någon speciell 

åldersgrupp då det i litteraturen inte finns tydliga avgränsningar. Dock anger litteraturen att 

DSH-beteende mestadels förekommer hos ungdomar och unga vuxna.  
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Tabell. 1 Sökvägar för artiklar 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Använda i 

resultatet 

2/2 PubMed  self-harm 

behavior nursing 

attitudes 

abstracts 

english  

43  * 11           

** 9  

*** 7  

**** 9 

Anderson et 

al. (2003)   

Wilstrand et 

al. (2007)  

McAllister et 

al. (2002)  

McCann et al. 

(2006) 

Patterson et al. 

(2007a) 

Patterson et al. 

(2007b) 

Thompson et 

al. (2008) 

4/2 PubMed  

 

 

self-injurious 

behavior/nursing 

attitude of health 

personnel  

abstracts, 

english,  

 

37  *18 

**4 

***0 

**** 10 

 

 

4/2 CIHNAHL attitude of health 

personnel and 

injuries and self-

inflicted not 

reviews and 

nursing  

scholarly (peer 

reviewed) 

journals, 

abstracts 

14 *6 

** 4   

*** 2  

**** 0 

Mackay & 

Barrowclough. 

(2005) 

Slaven & 

Kisely. (2002)  

13/2 PubMed 

Sökning från 

McAllister 

et al. 

Referenslista 

”attitudes to 

self-injury 

within a group 

of mental 

health” 

 

 1 *0 

**0 

***0 

****0 

Huband & 

Tantam (2000) 

 

 

*Antal förkastade artiklar efter läsning av titel och abstract.                                                                                                   

** Antal förkastade artiklar efter översiktlig läsning.                                                                                                    

***Antal förkastade artiklar efter kvalitetsbedömning.                                                                                                          

**** Antal förkastade artiklar då dessa var reviewartiklar. 
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Kvalitetsbedömning                                                                                                              

Artiklarna kvalitetsbedömdes enligt Carlsson och Eiman (URL 3) bedömningsmall för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar med poängsättning I-III.  (I= hög vetenskaplig kvalitet, II= 

medel och III= låg). 

Innehållsanalys                                                                                                   

Kvalitativ innehållsanalys innebär enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008, s.162) att 

beskriva variationer i texter genom att identifiera likheter och skillnader. Begrepp som 

förekommer i den kvalitativa innehållsanalysen är meningsenhet som kan vara ord, meningar 

och textstycken som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Meningsenheterna 

kondenseras sen vilket innebär att den kortas ner och blir mer lätthanterlig att arbeta med. Här 

sker en viss grad av abstraktion, tolkning av texten som sen ges i form av koder. Granskär och 

Höglund-Nielsen (2008, s.163) skriver att enligt Coffey och Atkinsson hjälper koder 

forskaren att reflektera över data på nytt sätt och att koderna alltid måste skapas med 

hänsynstagande till meningsenheternas sammanhang. Granskär och Höglund-Nielsen (2008, 

s.163-164) skriver ytterligare att när hela texten sen kodats sammanförs koder med liknande 

innehåll till subkategorier och kategorier. En kategori ska svara på frågan vad och relaterar 

till innehållet på en beskrivande nivå och den kan innefatta flera subkategorier. I kvalitativ 

innehållsanalys kan även teman användas istället för kategorier, där teman har en högre 

abstraktionsnivå som är mer tolkande. För att stärka resultatets trovärdighet och giltighet av 

textdokument för läsaren är att i texten presentera citat från intervjuer och att ge en noggrann 

beskrivning av hur analysarbetet har gått tillväga. I analysarbetet är det viktigt att samtliga 

forskare läser igenom alla intervjuer och genomför delar av analysen gemensamt. Att 

forskarna diskuterar olika tolkningsmöjligheter av materialet och att läsaren ska förstå att 

forskarens förförståelse är en del av processen. Vid analys av kvantitativ forskning får 

forskaren däremot inte påverka resultaten i någon riktning (Granskär och Höglund-Nielsen, 

2008, s.170). En fördel med kvalitativ innehållsanalys är att den enligt Granskär och Höglund-

Nielsen (2008, s.171) kan anpassas både till olika syften, datamaterial och till forskarens 

erfarenhet och kunskap. Ju bättre datamaterial och ju större erfarenhet forskaren har, desto 

mer sammanhängande och adekvat blir resultatet. 
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Tillvägagångssätt                                                                                                                      

Diskussioner kring huruvida förkunskaper eventuellt kunde komma att påverka resultatet 

genomfördes under arbetets gång.  I syfte att få en helhetsbild lästes artiklarna var för sig 

upprepade gånger. Efter överenskommelse hämtades inspiration från Granskär och Höglund- 

Nielsen (2008, s.162-171) kvalitativa innehållsanalys för de kvalitativa artiklarna. Kvantitativ 

data användes även i litteraturöversikten för att förstärka resultatet och ge en bättre förståelse 

av att studera syftet ur olika perspektiv (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008, s.174). 

Reflektioner gjordes tillsammans över texternas huvudsakliga innehåll i de kvalitativa 

artiklarna. Meningar och fraser som innehöll relevant information utifrån den här 

litteraturöversiktens syfte, markerades med olika färger.  Dessa meningar och fraser 

sammanställdes för att korta ned textmassan men samtidigt bevara kärnan i innehållet. Citat 

användes i litteraturöversikten för att visa trovärdighet och giltighet av resultatet. Utifrån 

syftet diskuterades olika faktorer som troligen påverkar sjuksköterskans attityder till patienter 

med självskadebeteende. Under arbetets gång diskuterades eventuella tolkningsmöjligheter av 

texterna kontinuerligt med varandra. Då texterna som analyserats var skriva på engelska har 

en viss grad av tolkning skett i översättningen. Under analysens gång markerades vad kan 

kallas inspiration av koder i kanten av artiklarna utifrån de färgmarkerade styckena som 

reducerats. De koder som återfanns i texterna förenades och bildade sen kategorier som utgör 

faktorer som påverkar sjuksköterskors omvårdnad till patienter med DSH. Exempel på 

kategorier är kunskap och utbildning, organisation och emotioner hos sjuksköterskan. Se 

tabell 2 om exempel hur tolkningar av kvalitativt material har utförts.  De kvantitativa 

artiklarna har analyserats utan utrymme för tolkning. Signifikanta p-värden och korrelationer 

har lyfts ut ur text och tabeller. Data från de kvantitativa artiklarna placerades in under 

respektive kategori som skapats från de kvalitativa artiklarna.  
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Tabell 2. Exempel om analys av kvalitativt material.   

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet 

samt översättning 

Kod Underkategori Kategori 

Nobody listens to 

what we are 

saying. It is 

decided that it 

should be that way, 

I don´t think they 

(administrators) 

care 

Ledningen lyssnar 

inte på vad man 

säger och de verkar 

inte bry sig 

Känslan av att 

ledningen inte bryr 

sig 

Arbetssituation Organisation  

The nursing staff 

don´t know what to 

do with them, you 

feel inadequate. 

We aren´t trained 

to deal with Mental 

Health issue 

Sjuksköterskorna 

vet inte hur de ska 

bemöta dessa 

patienter. De är inte 

utbildade att 

omhänderta 

patienter med 

psykisk ohälsa. 

Känslan av att inte ha 

tillfredsställande 

kunskap. 

Okunskap  Kunskap och 

organisation  

 

It is quite 

frustrating when 

you are making 

good 

progress...doing 

individual work 

and you feel that 

things are moving 

on then they do 

something like cut 

themselves...or take 

an overdose...quite 

frustrating 

Det är frustrerande 

när en upplever att 

framsteg sker 

genom att ha 

arbetat med 

individen och 

senare så upprepar 

patienten sin 

självskadehandling 

Frustration över att 

patienten upprepar 

sina 

självskadehandlingar. 

Frustration Emotioner hos 

sjuksköterskan 

 

 

 

 

 

Etiska överväganden 

Med etiska överväganden menas att forskarna tar hänsyn till informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och nyttjandekravet (Polit & Beck, 2008, s.170-174).  

Samtliga artiklar i litteraturöversikten visade en etisk medvetenhet. I vissa tidsskrifter, 

exempelvis Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing står det inte återgivet i 

artiklarna att de är etiskt granskade. Dock står det skrivet i tidsskriftens insida att alla artiklar i 

tidningen är etisk granskade och godkända. Dessa artiklar har då tagits med i litteraturstudien.  
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RESULTAT 

Organisation 

Sjuksköterskor inom psykiatrin beskrev miljön som icketerapeutisk grundat på att patienter 

med självskadebeteenden påverkade andra patienter emotionellt på avdelningarna. Detta var 

en del av den naturliga miljön på specialistavdelningar inom psykiatrin. I vissa fall hade det 

även setts att självskadebeteendet kunde "smitta av sig" till andra. Omvårdnaden av patienter 

med självskadebeteende, som vårdades på en avdelning tillsammans med patienter med andra 

åkommor blev därför inte optimal. Det menade många sjuksköterskor som arbetade på 

avdelningar där vårdade patienter med somatiska sjukdomar tillsammans med patienter med 

psykisk ohälsa. Att inte kunna utföra sitt arbete i en tillfredsställande miljö skapade frustration 

hos läkare och sjuksköterskor (Thompson, Powis & Carradic, 2008; Anderson, Standen & 

Noon, 2003).                                                                                                                           

Tidsbristen influerade interaktionen med patienten. Möjligheterna för en individuell 

kommunikation med patienterna förvärrades av den stressiga arbetsmiljön där inga tillfällen 

gavs för samtal i enrum enligt akutvårdspersonal (Anderson et al. 2003). Mackay och 

Barrowclouhgh (2005) skriver att tidbrist gör att dessa patienter bortprioriteras. 

Wilstrand, Lindgren, Gilje och Olofsson (2007), Thompson et al.(2008) och Slaven och Kisely 

(2002) skrev att många sjuksköterskor ofta kände sig övergivna av kollegor och 

arbetsledningen. Allt för ofta var det ingen som ställde upp, inget utrymme gavs för 

debriefing och ledningen lyssnade sällan. Konflikter skapades huruvida omvårdnaden av 

patienter med självskadebeteende bör utföras. Deras känslor var så överväldigande och 

uttömmande att de ibland sjukanmälde sig. En sjuksköterska sa: 

 

 Nobody listens to what we are saying. It is decided that it should be that way, I 

don´t think they (administrators) care (Thompson et al. 2008). 

  

Långa vårdepisoder med begränsade besök av psykiatriker gav upphov till osäkerhet i 

personalgruppen. Patienter med DSH lämnade ofta sjukhuset utan planerad uppföljning vid ett 

senare tillfälle. Enligt flera studier upplevde många sjuksköterskor att det inte fanns några 

riktlinjer om hur man hanterade patienter med självskadebeteende (Slaven & Kisely, 2002; 

Thompson et al. 2008; McCann, Clark, McConnachie & Harvey, 2005; Anderson et al. 2003). 

Detta resulterade känslor som hopplöshet, frustration och en osäkerhet över 

omhändertagandet av dessa patienter. Till följd undvek många sjuksköterskor dessa patienter. 

En akutsjuksköterska sa: 
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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).  

   

Kunskap och utbildning  

Många sjuksköterskor upplevde sig ha otillräckliga kunskaper om patienter  med  DSH  vilket 

medförde   dåligt   självförtroende   och   osäkerhet   kring omvårdnaden över dessa  patienter. 

Därmed skapades motvilja hos sjuksköterskorna att  ha hand  om dessa  patienter (McAllister, 

Creedy, Moyle & Farrugia, 2002; Patterson, Whittington & Bogg, 2007a).  

Anderson  et  al.  (2003)  argumenterar  för   att  unga   personer    med  självskadebeteende är 

patienter   som   behövde   specialistsjukvård  enligt   några  sjuksköterskor   som  arbetade  på 

pediatrikakuten.  De  ansåg att  patienterna behövde  psykiatrisk omvårdnad för att komma till 

insikt med orsakerna bakom deras beteenden. En sjuksköterska sa: 

 

I think it´s a lack of training. We really didn´t know what we are going to do at 

all. We are children´s nurses. We look after sick children- we are not trained to 

sort of help children that are in this kind of situation (Anderson et al. 2003).  

 

Patterson, Whittington och Bogg (2007b) hittade i sin studie där de gjorde en 

interventionsstudie i form av utbildning där syftet var att " Understanding and Managing Self- 

Harm and Suicide”. Med hjälp av skalan; The Self Harm Antiphaty Scale (SHAS) gjordes 

mätningar före och efter interventionen där de såg signifikanta skillnader med lägre grad av 

motvilja efter interventionen. Efter 18 månader gjordes ytterligare en mätning då effekterna 

av interventionen kvarstod. Författarna påpekar dock att det är komplext att mäta attityder och 

att svaren kan bli snedfördelade. Vad Patterson et al. (2007b) även ville konstatera med sin 

studie var att visa på att utbildning bör invigas redan i sjuksköterskeutbildningen.  

 

Egenskaper och förutfattade meningar  

Sjuksköterskor förklarade i en studie hur många kände sig inkompetenta och maktlösa i 

arbetet med patienter med DSH samt att det var svårt att bortse från sina fördomar (Patterson 

et al. 2007a). På liknande sätt beskriver Anderson et al. (2003) om hur sjuksköterskor undvek 

att samtala med patienterna om deras beteenden grundat på att de var rädda för att förvärra 

situationen. Dessa föreställningar fanns framförallt hos sjuksköterskor som inte hade någon 

utbildning om patienter med självskadebeteenden.  
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I de flesta studier tas problemet med attityder upp på ett individuellt plan. Patterson et al. 

(2007a) diskuterade huruvida sjuksköterskans individuella attityd speglar sig i hela 

arbetsgruppens generella attityd och vise versa. Här kan paralleller dras till McAllister et al. 

(2002) studie där de såg att sjuksköterskor på ett mindre sjukhus visade generellt bättre 

attityder mot patienter med DSH i jämförelse med ett större sjukhus. Dock framkom det att 

mer forskning behövs för att stärka resultatet.  

 

Det förekommer skillnader mellan män och kvinnors attityder enligt Mackay och 

Barrowclough (2005) studie som använde sig av "Weiner`s attributional model of helping" 

när de undersökte sjuksköterskors attityder mot patienter med DSH på akutmottagningar, och 

hur detta påverkade omvårdnaden. Manliga sjuksköterskor visade mindre sympati än 

kvinnliga, samt att de visade mer irritation och frustration i arbetet med DSH patienter. 

Kvinnliga sjuksköterskor visade större optimism och mer vilja att hjälpa patienter med DSH. 

De såg även att de mer erfarna sjuksköterskorna hade större förståelse gentemot patienter med 

DSH. Huband och Tantam (2000) såg däremot in sin studie inga signifikanta skillnader 

mellan män och kvinnor i bemötandet av DSH patienter. 

McCann et al. (2006) studerade sjuksköterskors attityder på akutmottagningar till patienter 

med DSH. Attityder varierade mellan ett neutralt förhållningssätt och uppfattningen om att 

vara ett stöd gentemot patienterna. Det framgick att äldre och erfarna sjuksköterskor hade 

generellt mer positivare attityder gentemot patienter med självskadebeteende än yngre och 

oerfarna sjuksköterskor. De äldre sjuksköterskorna hade mer bestämda åsikter om 

patienternas beteende som exempelvis att patienterna inte skadade sig själva i syfte att få 

uppmärksamhet. Liknande fynd har Huband och Tantam (2000) hittat i sin studie. 

McAllister et al. (2002) har i sin studie sett att akutsjuksköterskor generellt hade en mer 

negativ attityd mot patienter med DSH- beteende än sjuksköterskor i den psykiatriska vården. 

De fann även att de akutsjuksköterskor som arbetat länge på avdelningen eller erhållit 

utbildning visade större empati mot patienterna vilket i sin tur gjorde att sjuksköterskorna 

kände att de gav bättre omvårdnad. Liknade resultat kan ses i Patterson et al. (2007b) studie 

där de har studerat sjuksköterskors motvilja att arbeta med patienter med DSH. I resultatet 

framgick det att de sjuksköterskor som arbetade inom somatiska vården visade större motvilja 

gentemot patienter med DSH än psykiatrisjuksköterskor.   
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Majoriteten av vårdpersonal som arbetade med patienter med självskadebeteende oavsett 

avdelning ansåg att det var en komplex patientgrupp. De betonade betydelserna av att bemöta 

varje patient efter individuella behov och försöka uppmuntra dem till att själva bestämma över 

sina liv. Medan andra menade att det är svårt att döma en ung persons kompetens, att unga 

människor inte har utvecklat en tillräcklig förmåga att besluta om sitt eget liv. Under dessa 

omständigheter ansåg många sjuksköterskor att unga patienter inte borde få kunna besluta 

självständigt om de ville få vård eller inte (Anderson et al. 2003).  

 

I Mackay och Barrowclouhgh (2005) artikel framkom det att sjuksköterskor med 

kontrollbehov över sina patienter kände starkare irritation och mindre vilja att hjälpa patienter 

med DSH beteende. Även mindre optimism hos sjuksköterskorna ledde till svagare vilja till 

att hjälpa patienterna. Många menade att eftersom de visste att tillståndet ofta inte var 

livshotande gav de inte lika mycket tid och personligt engagemang i relationen med 

patienterna då "erfarenheten" sa att personen i fråga skulle skada sig själv igen. Även att 

själva skadandet varit självförvållat gjorde att sjusköterskorna kände motvilja gentemot dessa 

patienter. På akuten hade sjuksköterskorna ofta lite information om vad som hade hänt med 

patienterna vilket gjorde att många föll in i sina fördomar gentemot patienter med DSH.                                                                                                  

 

I en studie av Huband och Tanatam (2000) svarade sjuksköterskorna att det var svårt att vårda 

patienter med självskadebeteende. I studien hittades att personalen tyckte det var svårt att 

möta patienterna och att det var svårt att bilda en relation till dem. Vidare i studien visas att 

mindre tolerant personal uppfattade att patienterna hade mer kontroll över att styra över sin 

självskadebeteende och hade svårare att förstå deras beteende. Om sjuksköterskan hade en 

mer empatisk och tolerant framtoning mot patienter med DSH upplevde sjuksköterskan att 

han/hon gav en bättre vård.                                                                               

Slaven och Kisely (2002) hittade i sin studie att några sjuksköterskor i en australiensk studie 

uppfattade ibland att vissa patienter med självskadebeteende utnyttjar vårdsystemet genom 

sina handlingar i syfte att få en sovplats för natten. De antog även att personer som kom till 

akuten upprepade gånger med självskadebeteende har en lägre risk för att begå självmord.                                                                                                                                   

Enligt Anderson et al. (2003) distanseras sjusköterskornas interaktion till DSH patienter på 

grund av att sjuksköterskorna oftast inte har egna erfarenheter av dessa beteenden. Många 

kände sympati och tyckte synd om dessa patienter för att sjuksköterskorna ansåg att de 

förmodligen inte fått någon trygg uppväxt. Kommunikationen försvårades mellan 
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sjuksköterskan och patienten då sjuksköterskan ansåg att dessa patienter beter och värderar 

livet på ett totalt annorlunda sätt än vad de själva gjorde i deras ålder.  

 

Emotioner hos sjuksköterskan                                                                                            

Wilstrand et al. (2007) såg att självskadande patienter väckte ofta känslor som oro och ilska 

hos personalen som föranledde brist på empati. Personalens frustration låg i deras oförmåga 

att "bota" patienten. Även om attityderna var omedvetna hos sjuksköterskan kände patienterna 

av motviljan i sjuksköterskans bemötande. Många sjuksköterskor upplevde svårigheter att 

behärska sina känslor när de vårdade patienter med självskadebeteende. De stängde av sina 

känslor och visade inte att de reagerade på den självskadande handlingen inför patienten, utan 

använde andra strategier som exempelvis ironi i syfte att få patienten att sluta med sitt 

beteende. 

Wilstrand et al. (2007) beskrev hur sjuksköterskor kände rädsla, osäkerhet och maktlöshet när 

patienter med självskadebeteende upprepade sina handlingar. Känslan att de måste vara 

uppmärksamma och konstant medvetna om risken över att en självskadande handling kan 

medföra katastrofala konsekvenser var dominerande. De beskrev rädslor över patienternas 

manipulativa handlingar då de kunde bli vilseledda och att de kände sig bedragna. 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte förstod patientens problem och uppfattade deras 

handlingar riktat mot personer i deras omgivning. Detta uppfattades som negativt av 

sjuksköterskorna vilket resulterade i känslor av vrede, rädsla och frustration. Emotionellt 

kände en del sjuksköterskor att det var en förutsättning att kunna stänga av sina känslor, i 

annat fall blev det tungt att arbeta med patienterna.                                                                     

Thompson et al. (2008) menar liknande att frustration grundades på att de inte kunde förstå 

patienternas handlingar och att dessa framkallade ångest hos personalen. Ångesten kunde 

innebära rädslor över vad som skulle hända vid exempelvis ett nytt suicidförsök.                  

Anderson et al. (2003) har funnit att många sjuksköterskor kände hopplöshet och upplevde att 

de inte kan göra något mer för dessa patienter. Detta beskrev många som en bakomliggande 

orsak till vanmakten. En annan sjuksköterska kände ibland att hon ägnade mycket tid åt en 

och samma patient vilket inte var rättvist mot de andra patienterna. Sjuksköterskorna menade 

att patienter med DSH inte tog emot den hjälp som erbjöds och frustration skapades av att 

patienterna upprepade självskadebeteendet. En sjuksköterska beskrev det så här: 
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I think it is frustrating because whatever support they are getting doesn´t seem to 

be adequate maybe...that may not necessarily be true...you can give them the most 

input and they still go and do these things. It is frustrating in the fact that we can´t 

seem to help them or can´t seem to do something that will stop them from doing 

this, and maybe lead a more normal life (Anderson et al. 2003).  

 

Anderson et al. (2003) argumenterar vidare att det var vanligt att sjuksköterskor inom 

psykiatrin inte kände sig vara tillräckliga för att hjälpa patienter med DSH. Men här handlade 

det inte om känslan av att inte kunna plåstra om såren, utan mer om att ge hjälp men utan 

effekt. En sjuksköterska inom psykiatrin beskriver känslan såhär: 

  

It is quite frustrating when you are making good progress...doing individual work 

and you feel that things are moving on then they do something like cut 

themselves...or take an overdose...quite frustrating...(Anderson et al. 2003).  

Vanmakten framkallade enligt Wilstrand et al. (2007) en ilska som var svår att kontrollera 

enligt sjuksköterskorna. De beskrev patienters självskadande beteenden som tvångsmässiga 

handlingar mot personer i deras omgivning. Sjuksköterskorna hade upplevt när annan 

personal förlorade kontrollen över deras känslor och stod och skrek åt patienter, grep tag i 

armar och förödmjukade dem. De beskrev även frustration över att bevaka patienter under 

ständig tillsyn, vilket många tyckte var integritetskränkande mot patienterna. En sjuksköterska 

beskrev hennes bemötande gentemot en patient under ständig tillsyn: 

 

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

unpleasant, and horrible and creepy and frightening to take care of you when you 

cut yourself all over- or when you try to hang yourself or whatever? (Wilstrand et 

al. 2007). 

 

DISKUSSION  

 

Metoddiskussion 

Studiens resultat hade kunnat se annorlunda ut vid val av en annan metod. Att kombinera 

kvalitativ och kvantitativ forskning i en studie kan bidra till att ”fylla i varandras brister” 

(Polit & Beck.  2004, s.274). Problemen som uppstod under studiens gång har diskuterats och 

till viss del accepteras som följd av den begränsade forskningen.  

Ett problem i analysprocessen har varit att lindrigare självskadehandlingar inte skiljts sig i 
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forskningen från allvarliga suicidönskningar. Om inte denna skillnad tydliggörs tolkas suicid 

oftast som en konsekvens av ett självskadebeteende. Därför borde forskningen använda sig av 

en explicit enhetlig definition där en har klara avgränsningar med inriktning på 

självskadebeteendet. I psykiatrisk litteratur ses ofta självskadebeteende som ett symtom på en 

bakomliggande psykisk sjukdom eller störning vilket försvårar genomförandet av en 

litteraturöversikt där delvis syftet är att studera självskadebeteendet i sig oavsett diagnos.  

Forskning förekommer i större utsträckning om självskadehandlingar hos vuxna än hos 

ungdomar, dock uppger dessa vuxna att beteendet börjat under tonåren (URL 1). I stort sett 

belyser forskningen att självskadebeteendet är vanligt förekommande hos ungdomar, men 

inga specifika åldersgrupper redogörs vilket skapade svårigheter att hitta homogena 

åldersgrupper i litteraturen. Attityder är också svåra att mäta då det kräver att den tillfrågade 

är ärlig och har självkännedom samt erfarenhet av att vårda dessa patienter. När studierna 

även använt olika mätinstrument för att mäta dessa så försvåras konkreta jämförelser i 

resultatet, i synnerhet när syftena, metoderna och frågeställningarna är skiftande. Med 

ställningstagande till denna information samt avsaknaden av randomiserande kontrollerande 

studier kan därför reabiliteten ifrågasättas. Svårigheterna med att hitta randomiserande 

kontrollerande studier kan förklaras med att vid omvårdnadsforskning är det vanligast med 

bekvämlighetsurval. 

 

I litteraturöversikten har fokus legat på självskadebeteendet i sig utan hänsynstagande till 

någon bakomliggande diagnos, vilket kan ses som en svaghet. Självfallet behandlas detta 

olika, beroende på om patienten har en psykiatrisk sjukdom eller psykisk ohälsa. Men trots 

detta ska inte detta påverka sjukvårdspersonalens attityder. En svårighet i vår litteraturstudie 

har varit frånvaron av svenska studier, då det försvårar översättningen av sjukvårdssystem och 

utveckling i vissa studier och relatera dem till svenska förhållanden.  

Resultatdiskussion                                                                                                                     

De viktigaste huvudfynden var att en bristande organisation, otillfredsställande miljö, 

ofullständiga riktlinjer och kunskapsbrist skapar negativa känslor hos sjuksköterskor som 

arbetar med patienter med DSH vilket påverkar omvårdnaden negativt. Konflikter mellan 

sjuksköterskor och ledningen är inte helt ovanliga och antagligen förloras sakfrågan i 

oenigheterna alltför ofta och en relationskonflikt uppstår istället då en dålig stämning på 

arbetet uppkommer. Eventuellt skulle dessa konflikter kunna förebyggas med hjälp av en 
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fungerande organisation, teamarbete och bra riktlinjer med uppföljning av patienter vid ett 

senare tillfälle.                                                              

McAllister et al. (2002) belyser att Arnold samt Harris menar att flertalet patienter återger att i 

det akuta omhändertagandet inte känt någon empati från sjuksköterskan samt att de varit 

avståndstagande och visat hopplöshet. Lindgren, Wilstrand, Gilje och Olofsson (2004)  har i 

sin studie inom slutenpsykiatrin sett att patienterna vill bli sedda som människor, att bli 

bekräftade utan att bli stämplade och missförstådda. Mer utbildning skulle troligtvis resultera 

till ett bättre och från sjuksköterskan säkrare omhändertagande i linje med Lindgren et al. 

(2004) fynd.                                                                                                                                           

I nationella riktlinjer för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (URL 4) står det att 

första mötet med den suicidbenägna ungdomen kan vara avgörande om tonåringen kommer 

att vilja ta emot hjälp. De nationella riktlinjerna finns att tillgå när det gäller 

omhändertagandet av suicidala patienter inom vården. Dessa är väldigt informativa och väl 

arbetade. Trots detta förekommer negativa attityder hos sjuksköterskor. McAllister, Creedy, 

Moyle och Farrugia (2002) skriver att Osborne menar att det inte är realistiskt att 

sjuksköterskor på akutklinikerna ska kunna avsätta tid för längre samtal med DSH-patienterna 

men att det ändå går att visa empati, att lyssna, ge tilltro och bekräfta patienternas känslor i 

omhändertagandet. I resultatet ses att akutsjuksköterskor har en mer negativ attityd än 

psykiatrisjuksköterskor som bland annat kan kopplas samman med tidsbristen. Om 

sjuksköterskorna skulle få bekräftad att det är förstått att de inte kan ägna längre tid till 

patienten på akutmottagningen utan att en kurator exempelvis skulle ta vid i det 

psykosocialomhändertagandet skulle kanske en del av de negativa attityderna och 

emotionerna hos sjuksköterskorna elimineras.                                                                           

Anderson, Woodward och Armstrong (2004) skriver att alla människor är en del av en 

socialiseringsprocess. Självskadebeteendet accepteras inte av omgivningen då man ska 

anpassa sig till sociala regler och koder som då kan vara orsak till det korta tålamod som 

återfinns i arbetet med DSH-patienter. I resultatet ses liknande fynd där sjuksköterskor är 

oförstående inför beteendet. Anderson et al. (2004) skriver att sjuksköterskan måste förstå 

individen bakom beteendet i omvårdnaden för att kunna ge en holistisk vård. De äldre 

sjuksköterskorna var mer säkra på sin roll och kunde då ge en bättre omvårdnad då de lättare 

såg människan bakom självskadebeteendet. Liknade fynd har författarna hittat där de äldre 
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sjuksköterskorna visade en allmänt bättre attityd. Dock är vi försiktiga med att generalisera 

detta antagande.                                                                                                                   

Socialstyrelsen (URL 1) bekräftar, enligt oss, ett av det latenta budskapet i denna 

litteraturöversikt, att inom alla sociala grupperingar utvecklas subkulturer som påverkas av 

och är beroende av de människor som tillhör gruppen. Gruppmedlemmarnas kunskaper, 

värderingar och förhållningssätt bidrar till gruppens verksamhet med dess möjligheter och 

begränsningar. Detta kan kopplas till resultatet där det framkom det att sjuksköterskans 

individuella attityd speglade sig i arbetsgruppens generella attityd och vice versa. Många 

gånger kan det troligtvis hos sjuksköterskan finnas en stor individuell vilja att hjälpa men då 

hela arbetsgruppens attityd tar överhanden ges inte utrymme eller ork för en god omvårdnad. 

Socialstyrelsen (URL 1) menar att subkulturer utvecklas inom vården, alltifrån 

sjukvårdsledning, verksamhetsledning, enskilda avdelningar, mottagningar och vårdlag. En 

lämplig vårdorganisation krävs för att kunna erbjuda suicidala patienter god vård samt 

utveckla preventiva program för att minska antalet självmord. En vårdkultur måste då finnas 

där personalen har goda kunskaper, humanitära värderingar och ett empatiskt förhållningssätt. 

Socialstyrelsen skriver vidare att det är ledningens ansvar på alla nivåer att tillgodose att en 

sådan kultur utvecklas och bevaras.                                                                                       

Attityder, fördomar och uppfattningar om patienter med självskadebeteende begränsar 

sjuksköterskor till att utföra vissa omvårdnadsåtgärder. Många känner en rädsla för att öppet 

tala om frågor som rör självskadehandlingar eller självmord och det finns en oro att man 

genom sådana samtal skulle kunna framkalla en suicidhandling. Men forskning enligt 

Socialstyrelsen (URL 1) visar att så inte är fallet. Utan istället kan det vara befriande för alla 

parter att samtala om beteendet.  I resultatet kan ses att sjuksköterskor hade svårt att bortse 

från sina fördomar. Brist på utbildning kan enligt författarna bidra till stigmatiseringen av 

patienter med psykisk ohälsa. Att patienterna ofta är unga kan tänkas bidra till att 

sjuksköterskan bagatelliserar DSH-patienter och inte vill förstå beteendet och tror att det 

växer bort.             

I resultatet beskrivs en maktlöshet med blandade känslor hos sjuksköterskan i vårdandet av 

DSH-patienter, där förståelse saknades för patienternas handlingar eller att känslorna hos 

sjuksköterskan blev starka och svåra att hantera, vilket enligt Bunkholdt (2004, s.321) kan ses 

som brist på empati samt överidentifikation där sjuksköterskans empati inte längre förmår att 
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skilja mellan sina egna och klientens problem och önskningar. Det kan ses som 

försvarsmekanismer, så kallade copingstrategier. Enligt Bunkholdt (2004, s.279) behövs 

försvarsmekanismer för att motverka skadlig stress och ångest. Försvarsmekanismer 

uppkommer då situationen ställer högre krav än vad man har resurser till och anses vara en 

normal metod att hantera psykologisk stress. Några sjuksköterskor beskrev att de använde 

ironi mot patienterna, givetvis är det beteendet oprofessionellt. Kanske skulle debriefing 

behövts för att motverka sjuksköterskornas starka känslor. Bättre organisation och riktlinjer 

skulle kunna reducera dessa starka känslor som sjuksköterskorna kände vilket skulle generera 

till bättre omvårdad.                                                                                                                       

I resultatet återfanns bland annat att sjuksköterskor som har ett stort kontrollbehov och mindre 

optimism har svårt att arbeta med DSH-patienter samt att män visade mindre optimism och 

vilja att arbeta med DSH-patienter. Att mäta dessa faktorer kan vara svårt och är individuellt, 

särskilt då forskningen är begränsad. Vi har då valt att inte fördjupa diskussionen kring dessa 

faktorer.                                                                                                                                       

En tolkning av resultatet där det står att patienterna bör mötas utifrån individuella behov är att 

sjuksköterskan bör försöka förstå patienten även om han/hon aldrig kan förstå fullt ut. Viktigt 

är att våga fråga och försöka få patienten att själv komma fram till svar och resonera över 

varför självskadehandlingen utförs, att få patienten till en bättre självkännedom. Patienten får 

inte känna sig som en belastning i samtalet med sjuksköterskan och ska inte behöva ta hänsyn 

till att dennes beteende ska få någon annan att må dåligt. Det är viktigt att sjuksköterskan själv 

reflekterar över sina värderingar och fördomar för att medvetandegöra sina egna 

ställningstaganden och attityder. Detta anser vi är viktigt då resultatet visar att ens egna 

attityder påverkar omvårdnaden. Vi tror då att vårdpersonalens attityder, bemötande och 

utbildning här blir särskilt viktigt. I resultatet betonades betydelsen av att bemöta varje patient 

efter individuella behov, att inte se patienterna som en homogen grupp och försöka uppmuntra 

dem till att själva bestämma över sina liv (Anderson et al. 2003). En omvårdnadsteoretisk 

anknytning som Kirkevold (2000, s.148-159) skriver om kan här ses i Dorothea Orems 

egenvårdsteori som innebär att sjuksköterskan bör hjälpa patienten till självhjälp, omvårdnad 

då denne inte för tillfället inte klarar det själv. Orem menar att omvårdnadens mål är att hjälpa 

patienten till självständighet, funktion och hälsa. Orem anser att vid obalans mellan 

egenvårdsbehov och förmåga att tillgodose dessa, uppstår egenvårdsbrist. Här bör 

sjuksköterskan ha tillräckligt med omvårdnadskapacitet att tillgodose patientens 
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egenvårdsbrist. Orem menar att omvårdnaden bara är legitim om det föreligger en 

omvårdnadsbrist hos patienten och menar att i den mån det går ska sjuksköterskans 

grundläggande inställning vara att i stort är alla människor kapabla att tillgodose sina egna 

omvårdnadsbehov. Omvårdnadsåtgärder ska då sättas in då en egenvårdsbrist förefaller för att 

främja hälsa och hjälpa patientens och/ eller dennes anhöriga att i den mån det går återvinna 

sin egenvårdskapacitet (Kirkevold, 2000, s.148-159).  Bristen på organisation och adekvat 

utbildning kan tolkas som att sjuksköterskor inte har den omvårdnadskapacitet att tillgodose 

självskadepatienternas egenvårdsbrist. Kanske anser tyvärr vissa sjuksköterskor även att inget 

omvårdnadsbehov föreligger, antaget på att vissa sjuksköterskor menade att patienterna ville 

ha en säng för natten eller enbart önskade få uppmärksamhet. 

Urquhart Law, Rostill-Brookes och Goodman (2009) har i sin studie där de bland annat har 

forskat på sjuksköterskestudenters attityder till självskadebeteende. Huvudfynden som 

hittades var att det fanns en generell attityd att patienterna själva var ansvariga för sina 

handlingar och att de då fanns en motvilja att hjälpa. Vidare menar de att utbildning behövs 

för att ändra attityder redan i sjuksköterskeutbildningen som ska resultera i en bättre 

omvårdnad och patientsäkerhet. Författarna instämmer helt. Samma fynd kan även ses i 

resultatet. Som skrivet i bakgrunden är det svårt att ändra förhållningsätt och fördomar som 

redan förankrats hos en individ, i fallet här sjuksköterskor. Då en vet att så är fallet torde det 

vara av ännu högre vikt att satsa på utbildning och problematiserade redan i 

sjuksköterskeutbildningen då fördomarna som är en del av våra attityder styr vårt 

problemlösande.           

Mer undervisning skulle behövas både redan i sjuksköterskeutbildningen samt frekvent 

vidareutbildning i vår kommande profession som sjuksköterskor. Sakfrågan kan då ses som 

ekonomiskt samhällspolitisk där alla skulle vinna på reducerad psykisk ohälsa.  
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Slutsats 

Vidare forskning som bör efterfrågas är utvärdering av de svenska sjukvårdens riktlinjer som 

finns, för att se om de efterföljs samt en sammanfattning om vilka faktorer som påverkar 

sjuksköterskans omvårdnad till patienter med självskadebeteende. Även forskning för att hitta 

ytterligare riktlinjer samt hur det svenska samhället och sjukvården kan arbeta preventivt bör 

efterfrågas, det för att inte utveckla samma ökande självskademönster som ses i Storbritannien 

och USA.   
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Tabell 1. Översikt av resultatdelens analyserade litteratur.   

Författa

re     

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ansats Deltagare Analysmetod  Huvudresulta

t  

Studied

esign- 

kvalitet 

Anderso

n et al. 

(2003) 

Storbrita

nnien 

Att beskriva 

sjuksköterskor

s och läkares 

uppfattningar 

av unga 

patienter med 

DSH. 

 

Kvalitativ. 

Semistrukturer

ade intervjuer 

45 deltagare Grounded-theory 

 

Sjukskötersko

r och läkare 

beskriver 

svårigheter 

kring vården 

av DSH 

patienter. 

Ämnen som 

penetreras är 

frustration i 

verksamheten, 

icke-

terapeutisk 

miljö, 

substanslöshet 

av åtgärder, 

livskvalitet, 

specialistvård 

och egna 

erfarenheter 

  

Grad I 

Huband 

&Tanta

m (2000) 

Storbrita

nnien 

 

Att undersöka 

och identifiera 

faktorer som 

påverkar 

psykiatrianstäl

ldas attityd till 

patienter med 

självskadebete

ende. 

 

Kvantitativ. 

Frågeformulär 

med en 

vignette 

skickades till 

213sjuskötersk

or  

Bekvämlighet

surval. 117 st. 

(55 % 

svarsfrekvens) 

Frågeundersökni

ngsmetodik 

(factor analysis) 

och cluster 

analys 

Fem 

nyckelfaktorer 

identifierades. 

Den främsta 

faktorn var 

känslan av 

kontroll. De 

sjuksköterskor 

som hade ett 

stort 

kontrollbehov 

hade svårt att 

förstå och visa 

empati för 

självskadebete

endet Många 

studiedeltagar

e (73 %) 

rapporterade 

att 

självskadebete

ende var svårt 

att hantera. 

 

Grad I 

Mackay 

& 

Barrowc

lough. 

(2005) 

Storbrita

nnien 

Att testa 

hypoteser med 

hjälp av 

”Weiner’s 

attributional 

model of 

helping” på 

personal som 

Kvantitativ. 

Först gjordes 

en pilotstudie 

för att utforma 

formulär. 

Använde sig 

sen av 

hypotesscenari

Bekvämlighet

surval. 

180 stycken 

läkare och 

akutsjuksköter

skor 

tillfrågades att 

svara på 

Tvåvägs 

ANOVA. 
Hypotesen 

överensstämde 

med Weiner’s 

attributional 

model. Ju 

större 

kontrollbehov 

sjuksköterskor 

Grad I  
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möter 

patienter med 

DSH-

beteende.  

Hypotesen var 

att om 

personal 

inordnade 

självskadebete

ende till 

kontrollerande

, inre och 

stabila 

patientfaktorer 

visade de mer 

negativ attityd, 

mindre 

optimism och 

som följd 

mindre vilja 

att hjälpa 

patienterna. 

 

er i form av 

patientscenarie

r där 

information 

om två 

patienter gavs. 

Deltagarna 

fick därefter 

svara på ett 

formulär. 

Urvalet var 

stratifierad 

randomiserat 

urval där .  

frågor under 

arbetstid. 89 

stycken deltog 

(49 % 

svarsfrekvens)

.  Bortfallet 

gav ej bias 

mot någon 

yrkesgrupp 

eller kön. 

och läkare 

hade desto 

mer negativ 

attityd visade 

de gentemot 

patienter med 

självskadebete

ende och 

mindre 

benägenhet att 

hjälpa dem. 

Manlig 

personal hade 

mer negativ 

attityd än 

kvinnliga. 

McAllist

er et al. 

(2002)                    

Australie

n 

Att utveckla 

och testa en 

skala, 

mätmetod för 

att identifiera 

sjuksköterskor

s attityder mot 

patienter med 

självskadebete

ende  

Kvantitativ. 

Innehållet 

(item) i 

frågeformuläre

t ”Attitudes 

Towards 

Delibetare 

Self-Harm 

Questionarie” 

(ADSHQ) 

formulerades 

genom en 

litteraturstudie 

för att 

identifiera 

faktorer som 

påverkar 

attityder samt 

en fokusgrupp-

intervju.  

ADSHQ 

bestod av 33 

frågeområden. 

Lickertskala 

med 

poängsättning 

1-4. En 

pilotstudie 

gjordes på 20 

st. 

akutsjuksköter

skor 

 

 

 

 

Bekvämlighet

surval. 352 

stycken 

akutsjuksköter

skor från 

23statliga 

sjukhus och 

14 privata. (35 

% 

svarsfrekvens)

. 

Statistisk analys. 

Chi-tvåtest och 

envägs ANOVA 

användes också. 

För att utesluta 

bias användes en 

tredjedel av 

lickertskalan i 

negativ riktning. 

Deltagarna fick 

även bifoga 

socioekonomisk 

information om 

ålder, utbildning, 

arbetande år som 

sjuksköterska, 

samt personlig 

och professionell 

erfarenhet av 

självskadebeteen

de. 

 

Fyra faktorer 

hittades som 

påvisade 

sjuksköterskor

s attityder till 

DSH- 

patienter: 

Sjuksköterska

ns uppfattade 

självförtroend

e i deras 

yrkesskickligh

et, förmåga att 

hantera dessa 

patienter, 

empatisk 

framtoning, 

förmåga att 

hantera 

sjukhusets 

lagar och 

riktlinjer i 

praktiken.  

Grad I  
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McCann 

et al. 

(2006)         

Australie

n 

 

Att undersöka 

om 

akutsjuksköter

skor har 

positiva eller 

negativa 

attityder 

gentemot 

patienter med 

DSH, och om 

det finns ett 

samband 

mellan 

sjuksköterskor

s erfarenhet, 

ålder eller 

utbildning 

influerar 

attityderna till 

dessa 

patienter.  

 

Kvantitativ. 

Använde ett 

frågeformulär. 

43 

sjuksköterskor 

svarade.  

 

Statistisk analys 

genom SPSS. 

version 12. 

Hypoteser, och t-

test för varje 

hypotes. 

Äldre och mer 

erfarna 

sjuksköterskor 

hade en mer 

stödjande 

uppfattningar 

till patienter 

med DSH.  

Attityderna 

varierade 

generellt 

mellan 

obestämd och 

något 

stödjande. En 

frågeställning 

som  

fick mest 

medhåll var 

att 

självskadebete

ende patienter 

behöver 

terapi. 

Grad II 

Patterso

n et al. 

(2007a) 

Storbrita

nnien 

Att utveckla 

ett instrument 

” The Self- 

Harm 

Antiphaty 

Scale” 

(SHAS) för att 

fastställa 

sjuksköterskor 

attityder mot 

patienter med 

DSH-

beteende. 

30 påståenden 

om 

självskadepatie

nter 

konstruerades 

efter 

genomgång av 

tidigare 

litteratur, 

fokusgruppinte

rvjuer samt 

fördjupande 

fenomenologis

ka intervjuer. 

Påståendena 

poängsattes i 

en lickertskala 

1-7.   
 

Bekvämlighet

surval. 69 st. 

(45 % 

svarsfrekvens)

. De flesta var 

psykiatrisjuks

köterskor men 

även 

sjuksköterskor 

deltog samt 

fåtal 

socialarbetare  

 

Deskriptiv 

statiktik och 
Exploratory 

factor analysis 

Deltagarna fick 

bifoga 

information om 

ålder, kön, 

profession, 

yrkesverksamma 

år, kontakt med 

DSH-patienter 

samt tidigare 

erfarenheter/ 

utbildning av 

självskadepatient

er för att kunna 

mäta skillnader.  

Allmänsjuksk

öterskan 

visade större 

motvilja att 

arbeta med 

DSH patienter 

än 

psykiatrisjuks

köterskor. 

Författarna 

konstaterar att 

det är mycket 

känslor samt 

att många 

anser att de 

saknar 

kunskaperna 

att för att 

arbeta med 

patientgruppe

n och då inte 

kan hjälpa 

dem 

Grad II 

Patterso

n et al.  

(2007b) 

Storbrita

nnien 

 

Att se om 

utbildning i 

form av en 

intervention 

studie med 

hjälp av 

verktyget 

”Self Harm 

Antipathy 

Scale” 

(SHAS) ändrar 

sjuksköterskor

Kvantitativ. 

Kvasiexprimen

tell design med 

datainsamling 

före och efter 

interventionen 

som var en 

utbildning i 

”Understandin

g and 

Managing 

Self- Harm 

Bekvämlighet

surval. 69 

stycken 

sjuksköterskor 

med majoritet 

psykiatrisjuks

köterskor. 

Students T-test Att utbildning 

till personal 

generar 

mindre 

motvilja till 

patienter med 

självskadebete

ende, även 18 

månader efter 

interventionen

. 

Grad II 
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s attityder mot 

patienter med 

självskadebete

ende. 

and Suicide” 

Ytterligare en 

datainsamling 

gjordes 18 

månader efter 

interventionen.  

SHAS 

innefattade 30 

frågor där låga 

poäng visade 

mindre 

motvilja och 

höga mer. 

 

Slaven & 

Kisely. 

(2002) 

Australie

n 

Undersöka 

ledningen över 

DSH patienter 

i landsbygden 

i Australien 

och 

sjuksköterskor

nas 

uppfattningar 

om dessa 

patienter samt 

om 

ledarskapet. 

Kvalitativ. 

Semistrukturer

ade intervjuer. 

Forskartriangu

lering. 

Bekvämlighet

surval, 25 

deltagare från 

tre sjukhus i 

västra 

Australien. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 
Samtliga 

intervjuade 

ansåg att det 

inte finns 

strukturerade 

riktlinjer om 

hur man 

vårdar DSH 

patienter. 

Detta 

grundades på 

bristfällighet 

och 

ombytlighet 

hos ledningen. 

Deltagarna ger 

förslag om hur 

vården skulle 

kunna bli 

bättre för 

dessa patienter 

samt 

reflekterar om 

relevansen av 

sekundära 

preventiva 

åtgärder.  

 

Grad II 

Thomps

on et al. 

(2008) 

Storbrita

nnien 

 

Att undersöka 

psykiatrisjuksk

öterskors 

erfarenheter av 

att arbeta med 

DSH patienter. 

Kvalitativ. 

Semistrukturer

ade intervjuer. 

Forskningstria

ngulering.  

 

Ändamålsenli

gt urval. Åtta 

sjuksköterskor

, fyra kvinnor 

och fyra män. 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys (IPA) och 

konstant 

jämförande 

metod. 

 

Psykiatrisjuks

köterskor 

reflekterar 

kring att 

försöka förstå 

DSH 

patienter, 

känslor, 

omvårdnadspr

oblem, 

relationsfaktor

er, brist på 

utbildning, 

coping och 

attityder.  

 

 

Grad I 



 

 

30 

Wilstran

d et al. 

(2007) 

Sverige 

 

Att undersöka 

hur 

sjuksköterskor 

inom 

psykiatrin 

beskriver sina 

erfarenheter av 

att vårda 

patienter med 

DSH. 

Kvalitativ. 

Intervjuer, 

narrativa 

berättelser. 

Sex 

sjuksköterskor   
Kvalitativ 

innehållsanalys. 
Två 

huvudteman 

konstruerades 

"Att bli tyngd 

av känslor" 

och "Att 

balansera 

professionella 

gränslinjer". 

Signifikant är 

sjuksköterskor

nas rädslor, 

frustration och 

känslor av 

övergivenhet.  

 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  


