
Abstrakt 
 
Bakgrund: Den vanligaste formen av självskadebeteende kallas för ytligt 
självskadande. Det innebär att personen skär eller rispar sig själv med ett vasst 
föremål. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal bör uppmanas att tänka över sina 
egna värderingar och sedan införliva det i arbetet med personer som skadar sig 
själva. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser och attityder i 
omvårdnaden av personer med självskadebeteende. Metod: En litteraturstudie 
utfördes där 13 vetenskapliga artiklar inkluderades. Artiklarna granskades och 
bearbetades och sammanställdes till ett resultat. Resultat: Resultatet 
presenterades i två huvudkategorier och dessa var; upplevelser och attityder hos 
sjuksköterskan och behov av stöd. Sjuksköterskor bar på många känslor, så som 
frustration, rädsla, ångest och stress. Utbildning gav sjuksköterskorna nya 
färdigheter i omvårdnaden av personer med självskadebeteende. Diskussion: Den 
mest genomgripande känslan hos sjuksköterskorna i arbetet med personer som 
skadar sig själva var frustration. Den känslomässiga motviljan hos 
sjuksköterskorna gentemot dessa personer reducerades efter utbildningen. 
Slutsats: Brist på kunskap hos sjuksköterskorna kunde leda till en försämrad 
förståelse av självskadebeteende som i sin tur kunde leda till ett sämre bemötande. 
Behoven som sjuksköterskorna hade i omvårdnaden av personer med 
självskadebeteende var utbildning och en god arbetsmiljö.  
 
 
 
 
Nyckelord: attityder, litteraturstudie, sjuksköterskor, självskadebeteende, 
stöd, upplevelser. 
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Bakgrund 

Socialstyrelsen (2004, s. 19-20), har i en rapport definierat självskadebeteende 

som ett beteende där individen skadar sig själv utan avsikt att dö. 

Självskadehandlingen är avsedd att lindra ett obehagligt sinnestillstånd. 

 

Självskadehandlingen kan ge personen en tillfällig lindring av sitt obehagliga 

sinnestillstånd. Att skära sig kan ge en känsla av kontroll och det kan leda till att 

personen upplever kontakt med sig själv och med omgivningen (Bosman & Van 

Meijel, 2008). 

 

Den vanligaste formen av självskadebeteende kallas för ytligt självskadande. Det 

innebär att personen skär eller rispar sig själv med ett vasst föremål. Det kan även 

handla om att bränna eller klösa sig själv. Det kan finnas risk för att senor och 

muskler skadas och i mycket sällsynta fall förekommer dödsfall om en pulsåder 

råkar skäras av (Rubaek, 2008, s. 28-31). 

 

Forskning indikerar att självskadeproblematiken har stadigt ökat, speciellt bland 

äldre flickor mellan 15-18 år (Anderson, 1999). Vidare skriver Socialstyrelsen 

(2004, s. 14, 17, 22) att vårdpersonal som arbetar med ungdomar i skolan, 

ungdomsmottagningar och i andra sammanhang, bedömer att antalet ungdomar 

som skadar sig själva genom att skära sig förefaller har ökat. Andelen individer i 

västerländsk befolkning som någon gång avsiktligt har skadat sig själva har 

uppskattas till mellan två och fyra procent. I några undersökningar finns uppgifter 

om en jämn könsfördelning bland dem som skadar sig själva men i de flesta 

studier visar att självskadebeteendet är betydligt mer vanligt bland kvinnor än 

bland män.  

 

Ofta är avgränsningen oklar mellan självmordsförsök eller självmordshandling 

och självskadebeteende. Vid självmordshandlingar eller självmordsförsök sätter 

personen sitt liv på spel med syftet att släcka sitt medvetande, medan självskador 

är avsedda att reglera obehagliga känslor (Socialstyrelsen, 2004, s. 11-15). 
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Orsaken till att en person skär sig själv kan ofta vara att han/hon har varit med om 

någonting traumatiskt, till exempel blivit utsatt för fysiska eller sexuella 

övergrepp. Personer med självskadebeteende har ofta dåligt självförtroende, en 

negativ och förvrängd bild av sin kropp och de har svårigheter i att uttrycka och 

reglera sina tankar och känslor. Ångest, sorgsenhet, hopplöshet och ensamhet är 

vanliga känslor som personer med självskadebeteende upplever (Bosman & Van 

Meijel, 2008).  

 

Personer som får behandling för sitt självskadebeteende kan ofta vara kritiska till 

behandlingen och de beskriver att det förekommer negativa attityder hos 

vårdgivarna. Sjuksköterskor bör uppmanas att inte se självskadebeteende som 

manipulativt eller att personen har som avsikt att ta sitt liv. Det bästa en 

sjuksköterska kan göra är att lyssna på personen och att låta honom/henne prata 

utan rädsla att bli tillrättavisad. På så sätt kan sjuksköterskan bygga upp en bra 

terapeutisk relation mellan sig och personen med självskadebeteende (Mangnall & 

Yurkovich, 2008).  

 

Cullberg (2000, s. 159) beskrev att en god terapeutisk relation mellan vårdare och 

patient kännetecknades av en yrkesmässig attityd hos vårdaren, som förutsatte en 

strävan till ökad medvetenhet och kunskap om patientens situation. För att kunna 

upprätthålla en god terapeutisk hållning till patienten var det viktigt att vara 

medveten om sina egna reaktioner och känslor i omvårdnaden. Vårdpersonal 

kunde ha en tendens att förneka sin egen oro och osäkerhetskänsla, sin irritation 

eller olust inför vissa beteenden hos patienten. Cullberg lade även vikt på att som 

vårdpersonal ha förmågan att känna empati i omvårdnaden. Empati betyder att ha 

förmågan att utifrån vad en annan människa säger och hur personen beter sig, 

kunna få en realistisk förståelse för patientens inre känslor och upplevelser. 

 

Katie Eriksson betonade i sin omvårdnadsteori begreppet omsorg (caritas) som ett 

av de grundläggande begreppen i omvårdnaden. I sin omvårdnadsteori 

presenterade hon tre huvudsakliga begrepp som var av betydelse för 

omvårdnaden; nämligen människan, hälsa och vård. Senare har hon inkluderat 

lidande som ett av begreppen. För att kunna ge en så god omvårdnad som möjligt 

krävs en helhetssyn i vården och att kunna se människan i sin helhet med kropp, 
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själ och ande. Hon menar att det är av betydelse att alla som utövar någon form av 

vårdande verksamhet känner till begreppen och applicerar dessa i sitt 

yrkesutövande (Kirkevold, 2000, s. 213-215).  

 

Vårdpersonalens värderingar, tro och attityder inom hälso- och sjukvården i 

relation till personer med självskadebeteende kan ha en påverkan på förhållandet 

mellan dem. Detta är viktigt att ta i beaktande kring omvårdnaden av personer 

som skadar sig själva. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal bör uppmanas att 

tänka över sina egna värderingar och sedan införliva det i arbetet med personer 

som skadar sig själva (Allen, 2007). 

 

Självskadebeteende tycks idag bli allt vanligare och det kan för många, inte minst 

för sjuksköterskan, vara svårbegripligt att ställas inför en person som avsiktligt 

tillfogar sig själv fysisk smärta. Det är därför av yttersta vikt att sjuksköterskan 

har god kunskap om detta fenomen för att på bästa sätt kunna ge en god vård.  

Kunskap kan ge en förändrad syn i mötet med en person som skadar sig själv.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans upplevelser och 

attityder i omvårdnaden av personer med självskadebeteende. 

Frågeställningar 

•  Hur kan sjuksköterskan påverkas av sina upplevelser och attityder i 

arbetet med personer som skadar sig själva? 

• Vilket behov av stöd kan finnas hos sjuksköterskan i omvårdnaden av 

personer med självskadebeteende? 

Metod      

I denna litteraturstudie inkluderades relevanta artiklar som stämde väl överens 

med inklusionskriterierna, syfte och frågeställningar samt var av god vetenskaplig 

kvalitet. Artiklarna granskades och sammanställdes till ett resultat (jfr. Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 30-31).  
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Litteratursökning 

En artikelsökning har skett i följande databaser; Psykinfo, Pubmed och Cinahl. Ett 

Meshlexikon användes för att säkerställa översättningen av självskadebeteende, 

self injurious behavior.  I artikelsökningen framkom ytterligare ett begrepp för 

självskadebeteende, deliberate self harm. Sökningen har skett med sökorden; 

nurs*, deliberate self harm, self injurious behavior, experience, attitudes och 

needs. Sökorden kombinerades och det gav artiklar som svarade mot syfte och 

frågeställningar. Vissa artiklar återfanns i både Pubmed, Cinahl och Psykinfo. 

Sökresultatet sammanställdes i en tabell för att få en god översikt  

(se tabell 1). En artikel hittades via related articles. Två manuella sökningar 

genomfördes. En gjordes i de inkluderade artiklarnas referenslistor och den andra 

gjordes på en författares namn. Genom dessa sökningarna hittades ytterligare två 

artiklar som inkluderades. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om sjuksköterskans 

upplevelser och attityder i omvårdnaden av patienter med självskadebeteende. De 

limits som användes för att begränsa sökningen var att artiklarna skulle vara 

publicerade de senaste tio åren och skrivna på engelska (benämns i tabell 1 som 

limits). De artiklar som inte svarade mot studiens syfte och frågeställningar eller 

som endast berörde begreppen suicide, anorexia nervosa, borderline och missbruk 

exkluderades samt artiklar som var av låg kvalitet. De artiklar som var dubbletter 

exkluderades. 
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Tabell 1. Databassökning utförd 090903. Sökord, databaser, 
sökordskombinationer, antal träffar, antal granskade, antal inkluderade artiklar. 
 
Sökdatum 2009-09-02 Psykinfo Pubmed Cinahl 

1# Nurs* 131065 520341 447901 

2# deliberate self harm 2517 43295 190 

3# self injurious behavior 3267 43245 845 

4# experience 318528 321270 62047 

5# attitudes 339022 232190 61702 

6# needs 133216 172824 53508 

1# AND 2# AND 4# + Limits 8 72 8 

1# AND 2# AND 5# + Limits 

246 
4* 

3** 11 12 

1# AND 2# AND 6# + Limits 

107 
2* 

 

7 
2* 

 4 

1# AND 3# AND 4# + Limits 

64 
1* 

 

4 
1* 

1** 4 

1# AND 3# AND 5# + Limits 3 269 16 

1# AND 3# AND 6# + Limits 

105 
10* 
6** 3 15 

Frisökning från en artikels 
referenslista och 
författarens namn 

2* 
2** 0 0 

Related arcticles 
1* 

1** 0 0 

* Antal granskade med mall, ** Antal inkluderade, Fet stil Antal lästa abstrakt. 
 

Klassificering och värdering 

 

Klassificering har utförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) och delades in i 

följande grupper. 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie där man 

gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men 

utan slumpmässig fördelning. 

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt 

material, med hjälp av exempelvis journalhandlingar. 
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Kvalitativ omvårdnadsforskning har en lång tradition och därför granskades även 

studier med en kvalitativ metod.  

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som 

insamlats genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att 

fördjupa förståelsen för studerade fenomen, t ex personens upplevelser 

och erfarenheter. 

 

Studiernas vetenskapliga kvalitet har även värderats enligt en tregradig skala; hög 

vetenskaplig (1), medel (II), eller låg vetenskaplig (III) kvalitet (se bilaga 1). 

Bearbetning/granskning 

 

Med hjälp av SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16-17) har en bearbetning av artiklarna skett 

i tre faser. 

 

Fas 1 

En första bedömning utfördes på 582 referenser genom att artiklarnas titlar och 

abstrakt lästes. Av dessa valdes 23 artiklar som bedömdes vara intressanta för 

vidare granskning. De exkluderade artiklarnas abstrakt stämde inte överens med 

inklusionskriterierna samt syfte och frågeställningar. 

 

 

Fas 2 

De vetenskapliga artiklarna lästes igenom flera gånger. Artiklarnas innehåll och 

resultat granskades och dokumenterades enligt en granskningsmall (se bilaga 2). 

Därefter klassificerades artiklarna enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15-16), se sida 5. 

Inklusions- och exklusionskriterier samt syfte och frågeställningar var hela tiden 

vägledande. De artiklar som inte stämde överens med inklusionskriterierna samt 

syfte och frågeställningar exkluderades. Härifrån gick 21 artiklar vidare för 

kvalitetsbedömning. 
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Fas 3  

Det genomfördes en kvalitetsbedömning av artiklarna genom en 

kvalitetsvärdering (se bilaga 1). Totalt exkluderades tio artiklar på grund av att de 

var av låg kvalitet eller inte stämde överens med inklusionskriterierna samt syfte 

och frågeställningar (se bilaga 3). I denna fas utfördes det en manuell sökning i en 

artikels referenslista och på en författares namn på grund av att de 11 återstående 

artiklarna, efter kvalitetsbedömningen, inte kändes tillräckliga i antalet. Detta gav 

ytterligare två artiklar som inkluderades. Slutligen inkluderades 13 artiklar i denna 

litteraturstudie. Resultatet sammanställdes och presenterades i löpande text och i 

tabellform (se bilaga 4). 

Analys 

Det utfördes en manifest innehållsanalys av artiklarna för att lättare kunna 

klassificera data och finna gemensamma resultat. Artiklarnas resultat lästes 

igenom flera gånger och ur texterna framträdde begrepp (jfr. Forsberg & 

Wengström 2008, s. 150-151). Utifrån de framträdande begreppen bildades fyra 

subkategorier som sedan sammanställdes i två huvudkategorier; upplevelser och 

attityder hos sjuksköterskan och behov av stöd (se tabell 3). 

Etiska överväganden 

I arbetet med en litteraturstudie bör olika etiska överväganden göras. Det är 

viktigt att välja studier som har fått tillstånd från etiska kommittéer eller att det 

har gjorts noggranna etiska överväganden. Det är även viktigt att redovisa alla 

artiklar som ingår i litteraturstudien. Alla resultat ska presenteras och det är 

oetiskt att endast presentera de artiklar som stödjer forskarens egen åsikt. I en 

litteraturstudie är undersökningsfältet tidigare dokumenterad kunskap. Därför 

ställs frågor till litteraturen och inte till personer (Forsberg & Wengström, 2008, s. 

77-78). Den etiska principen är ett system där etik och moral värderas utifrån 

vilken forskningsprocedur som forskaren använder (Polit & Beck, 2008, s. 753). 

Eftersom detta är en litteraturstudie krävdes inget godkännande av en etisk 

kommitté. I några av de inkluderade artiklarna tog författarna hänsyn till 

anonymitet, i andra artiklar har författarna fått ett tillstånd från en etisk kommitté 

eller fört ett etiskt resonemang. 



                                                                                                                 8 
 

Resultat 

Denna litteraturstudie är baserad på 13 granskade och analyserade vetenskapliga 

artiklar. De redovisas i en översikt (se bilaga 4). Av dessa bedömdes åtta vara 

kvalitativa och fem kvantitativa. Sju artiklar bedömdes vara av hög (I) kvalitet 

och sex av medelhög (II) kvalitet. Tre artiklar var från Australien, sex var från 

England, en från Tyskland, en från Irland och två artiklar var från Sverige. Vid 

analysen av artiklarna framträdde fyra subkategorier som sammanställdes i två 

huvudkategorier. Huvudkategorierna var; upplevelser och attityder hos 

sjuksköterskan och behov av stöd. Subkategorierna var känslor och bemötande 

(huvudkategori; upplevelser och attityder hos sjuksköterskan), utbildning och god 

arbetsmiljö (huvudkategori; behov av stöd), (se tabell 2). Vissa artiklar 

återkommer under flera kategorier och flera kategorier styrks med citat. Resultatet 

sammanställs och presenteras i löpande text och i tabellform.  

 

Tabell 2. Översikt av litteraturstudiens huvudkategorier och subkategorier. 

 

Huvudkategori Subkategori 
 

Känslor 
 

 
 

Upplevelser och attityder hos 
sjuksköterskan  

Bemötande 

 
Utbildning 

 

 
 

Behov av stöd 

 
God arbetsmiljö 

 

Upplevelser och attityder hos sjuksköterskan 

I denna kategori presenteras tio studier, varav sex är kvalitativa och fyra 

kvantitativa. Innehållet berör känslor så som; rädsla, maktlöshet, hjälplöshet, 

frustration, ilska, oro, ångest, stress samt känsla av otrygghet. Studierna som 

presenteras under subkategorin bemötande berör empati, terapeutisk relation och 

kroppslig kontakt 
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Känslor 

I en kvalitativ studie (K) skriven av Wilstrand, Lindgren, Gilje och Olofsson 

(2006), vilken bedömdes vara av hög (I) kvalitet, var syftet att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med självskadebeteende. I 

studien deltog sex sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrisk hälsa. Narrativa 

intervjuer utfördes. Resultatet visade att sjuksköterskorna kände mycket rädsla i 

arbetet med personer med självskadebeteende. De upplevde en känsla av 

maktlöshet när de ställdes inför att vårda personer med stor risk att upprepade 

gånger skada sig själva. Sjuksköterskorna kände att de hela tiden var tvungna att 

vara på sin vakt och att personernas självskadehandlingar kunde bli livshotande. 

Sjuksköterskorna noterade att de ibland tappade kontrollen av sina känslor genom 

att skrika åt personen och greppa tag om hans/hennes arm. De kände sig även 

frustrerade med svårigheten att observera personen på nära håll och samtidigt 

skydda personens integritet. Två sjuksköterskor kommenterade: 

 

”Det var jättenära att hon tog sitt liv, och den rädsla vi kände, om jag var 

den som hittat henne och hon var död. Det är så orättvist att utsätta en 

annan människa  för något sådant; det är väldigt jobbigt att tänka på” 

(Wilstrand et. al  2006, s. 75). 
 

” Jag kan känna mig kall på ett sätt. Känslomässigt måste du stänga av en 

viss del annars kan det bli svårt. I en akut situation måste du agera först” 

(Wilstrand et al. 2006, s. 75). 
 

I en kvalitativ studie (K) skriven av Thompson, Powis och Carradice (2008) som 

bedömdes vara av hög (I) kvalitet undersöktes kommunsjuksköterskors 

upplevelser av att vårda personer med självskadebeteende. Åtta sjuksköterskor 

deltog i studien. Samtliga deltagare diskuterade övervakning och kontroll över 

personer med självskadebeteende eftersom det kunde finnas en risk för att 

självskadehandlingarna kunde bli livshotande. Detta var associerat till att det 

aldrig gick att förutsäga vad personen kunde vara benägen att göra nästa gång. 

Alla deltagare utom en upplevde ångest när de vårdade personer med 

självskadebeteende och denna ångest kunde tränga sig på sjuksköterskornas 

privata liv. En av sjuksköterskorna påpekade att ångesten även kunde orsaka 

sömnlösa nätter. Sjuksköterskorna kände att det var svårare att vårda patienter 

med självskadebeteende än andra patientgrupper. Många av sjuksköterskorna 
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pratade om hur frustrerande och hjälplöst det kunde kännas i arbetet, då 

patienterna inte blev bättre eller hamnade i recidiv. Ilska var en annan känsla som 

diskuterades. Ilska gentemot personen kunde bero på att självskadebeteendet 

upplevdes som manipulativt. Ett flertal av sjuksköterskorna uttryckte att de kände 

stress i arbetet med personer som skadar sig själva och det kunde bero på att de 

aldrig visste vad personen skulle kunna göra nästa gång. Två sjuksköterskor 

kommenterade: 

 

”Det är svårt att jobba med denna patientgrupp, de är så krävande” 

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

 

”Jag undrar vad de kan göra nästa gång, hur kommer nästa vecka se ut? 

Kommer personen skära sig så pass illa att följden blir nära döden. Att 

aldrig veta vad som kommer ske känns som att jag blir knuffad utför ett 

stup” (Thompson et. Al, 2008, s. 156).  
 

I en kvantitativ studie skriven av Crawford, Geraghty, Street och Simonoff 

(2003), som bedömdes vara av medelhög (II) kvalitet, var syftet att utreda 

kunskapsnivån om och attityder kring personer med självskadebeteende. Syftet 

var även att undersöka behovet av utbildning om självskadebeteende hos 

vårdpersonalen. Totalt deltog 126 vårdpersonal och av dem var 68 sjuksköterskor. 

Deltagarna fick ta ställning till olika påståenden om attityder till 

självskadebeteende hos ungdomar. De sjuksköterskor som inte hade någon 

specialistkunskap inom psykiatrisk vård hade lägst kunskapsnivå och kände sig 

därför mindre oroade över personer med självskadebeteende. Tjugo procent av 

126 deltagare instämde med påståendet att de kände sig oroade över att bli 

anklagade för vad som skulle kunna hända med ungdomarna som skadade sig 

själva.  

 

I en kvalitativ studie (K) skriven av Reece (2005), vilken bedömdes vara av 

medelhög (II) kvalitet, var syftet att beskriva hur kvinnor som skadar sig själva 

och hur sjuksköterskor ser på självskadebeteende. Tjugotre deltog varav 14 var 

sjuksköterskor. Sjuksköterskorna försökte tolka hur kvinnorna upplevde sina 

kroppar när de skar sig själva istället för att endast ta reda på den bakomliggande 

orsaken. Många av de manliga sjuksköterskorna kände sig stressade av att se 
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kvinnor med självskadebeteende förstöra sina kroppar genom att skära sig. En 

manlig sjuksköterska kommenterade:  

 
”När det kommer till kvinnor känner jag mig arg. Det verkar viktigare för 

kvinnor att ha kroppar som inte på något vis är skadade. Hur kommer de 

möta framtiden med kroppar som är skadade?(Reece, 2005, s. 567).  
 

I en kvalitativ studie skriven av O´Donovan och Gijbels (2006), som bedömdes 

vara av medelhög (II) kvalitet, var syftet att få en förståelse av 

psykiatrisjuksköterskors relation till personer med självskadebeteende. Det var 8 

psykiatrisjuksköterskor som deltog. Det fanns flera olika förklaringar av 

självskadebeteendet bland deltagarna. De implicerade att beteendet kunde vara ett 

rop på hjälp, ett sätt att kontrollera sina känslor eller ett sätt att hantera sin stress. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var både utmanande och frustrerande att jobba 

med personer som skadar sig själva. En deltagare trodde att frustrationen 

frambringades när hon hade arbetat med en person som hade slutat att skada sig 

själv, men sedan började med sitt självskadebeteende igen.  

 

I en kvantitativ studie skriven av Mackay och Barrowclough (2005), vilken 

bedömdes vara av medelhög (II) kvalitet, var syftet att testa en omvårdnadsmodell 

för sjuksköterskor i arbetet med personer som skadar sig själva. Totalt deltog 89 

vårdpersonal varav 59 var sjuksköterskor. De fann skillnader i attityder mellan 

män och kvinnor. Manliga sjuksköterskor hade mer negativa attityder, de kände 

mindre sympati än deras kvinnliga kollegor samt mer frustration och irritation 

över personer med självskadeproblematik. Resultatet indikerade även att männen 

kände mindre vilja att hjälpa.  

 

Slaven och Kisely (2002) undersökte i en kvalitativ studie, vilken bedömdes vara 

av medel (II) hög kvalitet, hälso- och sjukvårdens syn på olika hinder i att kunna 

ge en effektiv hantering av självskadebeteende och i vilka situationer de kan 

uppstå. Av 25 deltagare var 13 sjuksköterskor. Samtliga sjuksköterskor upplevde 

en brist på struktur i hantering och uppföljning av självskadebeteende. 

Sjuksköterskorna upplevde även känslor som frustration och hjälplöshet och ett 

flertal sjuksköterskor medgav att de inte kände sig trygga i arbetet med personer 

med självskadebeteende.  



                                                                                                                 12 
 

Bemötande 

I en kvantitativ studie skriven av Patterson, Whittington och Bogg (2007 a), 

vilken bedömdes vara av hög (I) kvalitet, var syftet att utveckla ett instrument till 

att utvärdera sjuksköterskors attityder till självskadebeteende. I studien deltog 153 

sjuksköterskor som arbetade på olika sjukvårdsavdelningar. Deltagarna fick ta 

ställning till olika påståenden. I resultatet framkom det att empati endast kunde 

uppnås om sjuksköterskorna så långt det gick kunde sätta sina egna värderingar 

och fördomar åt sidan. Det fanns en uppfattning hos personalen att personerna 

med självskadebeteende inte gav tillräckligt med respons till sin egen vård och att 

tiden med dem var bortkastad. Det reflekterade en syn hos personalen att 

självskadebeteende var moraliskt fel.  

 

I en tidigare presenterad kvalitativ studie skriven av Thompson et al. (2008) 

beskrev majoriteten av sjuksköterskorna som deltog att det var svårt att få med sig 

patienterna och få dem att bli mer engagerade i sin egen vård. Personer med 

självskadebeteende ansågs vara svåra att bygga upp en terapeutisk relation till. 

Sjuksköterskorna kommenterade att även om det fanns en bra relation mellan 

vårdaren och personen så kunde det ändå uppstå konflikter. Det fanns en risk att 

som sjuksköterska ta självskadebeteendet personligt. En sjuksköterska 

kommenterade: 

 

”Du tänker, vad är det för mening med det där? Du tar det personligt, eller 

blir irriterad på dem som skär sig” (Thompson et al. 2008, s. 157). 
  

Schoppman, Schröck, Schnepp och Büscher (2007) undersökte i en kvalitativ 

studie, vilken bedömdes vara av medelhög (II) kvalitet, patientens levda 

erfarenhet av och sjuksköterskors syn på självskadebeteende. Resultatet visade att 

omvårdnaden från sjuksköterskorna, som upplevdes av patienterna som hjälpfull, 

karakteriserades av en djup förståelse av personens hela situation. Detta innebar 

att sjuksköterskan tog lärdom av patientens levda erfarenhet och respekterade 

deras integritet och autonomi. Att fungera som en vägvisare för en annan individ 

som befann sig i en svår tid, innebar för sjuksköterskorna att ge tydlig information 

till personen om vad som skulle hända, så att han/hon kände sig delaktiga. Denna 

syn användes i omvårdnaden. Kroppslig kontakt innebar att personen med 

självskadebeteende kunde få en bra kontakt med sjuksköterskan då verbal 
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kommunikation inte var aktuellt. Det innebar även att det gav personen en 

trygghet. En sjuksköterska uttryckte att det ibland var svårt att nå patienterna med 

verbal kommunikation. Hon försökte med hjälp av kroppslig kontakt, som 

beröring, få personen att känna sig trygg. Sjuksköterskorna framhävde att det var 

viktigt att känna trygghet i arbetet med personer som skadar sig själva, speciellt 

om fysisk kontakt användes. Det påvisades i studien att när en sjuksköterska ska 

få patienten att känna tillit och trygghet i sin vård, bör sjuksköterskan visa respekt. 

En sjuksköterska kommenterade: 

 
”Jag gjorde olika saker, när jag inte stod ut längre, allt skärande och 

rivande, sade jag till henne att jag inte stod ut och att jag skulle vilja ta tag i 

hennes händer i mina och se om hon skulle pressa mina händer till svar, och 

kanske den beröringen skulle hjälpa henne. Jag försökte alltid uttrycka vad 

jag såg, vad jag kände och använda mig av det i arbetet, då blev det under 

min ledning” (Schoppman et al. 2007, s. 593). 
 

I en tidigare presenterad kvalitativ studie skriven av O´Donovan och Gijbels 

(2006) tillfrågades deltagarna hur de kände att jobba med personer som skadar sig 

själva. Tre av totalt åtta sjuksköterskor  ansåg att de inte hade några fördomar i 

vården men en sjuksköterska kommenterade: 

 

”Du försöker att inte vara fördömande, det ska du klara av, men du är ju 

trots allt en människa med personliga känslor, men du hoppas att de inte ska 

påverka” (O´Donovan & Gijbels, 2006, s. 190).  
 

I en kvantitativ studie skriven av Mcallister, Creedy, Moyle och Farrugia (2002), 

som bedömdes vara av medelhög (II) kvalitet, var syftet att utveckla och testa en 

poängskala som identifierade akutsjuksköterskors attityder till patienter med 

självskadebeteende. Det var 352 sjuksköterskor som deltog och svarade på 

frågeformulär. Ur analysen framträdde fyra dimensioner som förklarade 

variationen av attityder hos sjuksköterskorna till personer med självskadebeteende 

Dimensionerna var; känna trygghet i arbetet med personer med 

självskadebeteende, förmågan att kunna handskas effektivt med patienterna, etiskt 

förhållningssätt och förmågan att använda rekommenderade riktlinjer ute i vården 

av personer som skadar sig själva. Majoriteten av deltagarna (90,1 %), hade inte 

fått någon formell utbildning i hantering av patienter med självskadebeteende och 

endast en tredjedel av deltagarna (36, 1 %) hade tidigare erfarenheter av denna 
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patientgrupp. Författarna rapporterade att det fanns ett samband mellan år av 

erfarenhet och empatiskt förhållningssätt till personer med självskadebeteende. 

Resultatet indikerade att om sjuksköterskorna upplevde att de gjorde ett värdefullt 

och bra jobb, hade de en bättre förmåga att handskas med personerna och känna 

trygghet i arbetet. Detta kunde leda till att sjuksköterskorna upplevde mer positiva 

attityder till denna patientgrupp och till vården de gav. 

 

I en tidigare presenterad kvalitativ (K) studie skriven Slaven och Kisely (2002) 

diskuterade sjuksköterskor svårigheterna med att förhålla sig professionell i 

arbetet med personer som skadar sig själv. En sjuksköterska kommenterade: 

 

”Vad de har gjort strider mot våra värderingar, att ta droger och skada sig själva 

medan vi försöker hjälpa dem. Dessa människor gör det mot sig själva så det går 

emot det vi tror på” (Slaven och Kisely, 2002, s. 235). 

 

Behov av stöd 

I denna kategori presenteras åtta studier, varav sex är kvalitativa och två är 

kvantitativa. Studierna berör behov av utbildning, effekten av en 

utbildningsintervention och god arbetsmiljö.   

 

Utbildning 

Patterson, Whittington och Bogg (2007 b), visade i en kvantitativ studie som 

bedömdes vara av hög (I) kvalitet, att genom utbildning reducerades 

sjuksköterskors känslomässiga motvilja till personer med självskadebeteende och 

deras negativa attityder förbättrades. Syftet var att testa effekten av en 

utbildningsintervention för att förbättra vårdpersonalens (som arbetade inom 

psykisk hälsa) attityder till personer med självskadebeteende. Majoriteten av dem 

som deltog var sjuksköterskor. Det var 69 deltagare i interventionsgruppen. 

Utbildningen fokuserade på att förstå och hantera självskadebeteende. 

Kontrollgruppen bestod av 22 deltagare. Deltagarnas attityder mättes med ett 

instrument som Patterson et al (2007) utvecklat och testat i en tidigare studie: The 

Self Harm Antipathy Scale (SHAS). Resultatet visade att den känslomässiga 

motviljan hos deltagarna i interventionsgruppen efter utbildningen reducerades. 
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Det innebar att det blev en i genomsnitt reducering av negativa attityder i 

jämförelse med innan utbildningen (motsvarade 20 % reduktion).  

 

I en kvalitativ studie skriven av McAllister, Moyle, Billett och Zimmer- Gembeck 

(2009), vilket bedömdes vara av hög (I) kvalitet, var syftet att utvärdera effekten 

av en utbildningsintervention för att förbättra akutsjuksköterskors omvårdnad till 

personer med självskadebeteende. Trettiosex sjuksköterskor intervjuades efter 

utbildningsinterventionen. Intervjuerna analyserades med en innehållsanalys. 

Resultatet visade att utbildningen gav deltagarna nya och effektiva färdigheter till 

att förstå, ge respons till och hantera personer med självskadebeteende. De flesta 

av deltagarna rapporterade att de lärde sig mer fokus-, strategi- och 

kommunikationsfärdigheter som de kunde använda sig av både till att utforska 

patientens intressen och till att ge stöd. De flesta sjuksköterskor beskrev att de fick 

en positiv förändring i attityder till självskadebeteendet och deras egen förmåga 

att ge respons till patienterna, på grund av utbildningsinterventionen. En 

sjuksköterska kommenterade: 

 

”Interventionen hjälpte mig att förstå att självskadebeteende inte är 

någonting personerna gör för att få uppmärksamhet, det är deras sätt att 

hantera och uttrycka sina känslor som inte går att beskriva och kanske ett 

rop på hjälp” (McAllister et al. 2009, s. 282 ).  
 

I en liknande kvantitativ studie skriven av samma författare McAllister et al. 

(2008), som bedömdes vara av medelhög (II) kvalitet, var syftet att mäta effekten 

av en utbildningsintervention för akutsjuksköterskor för att förbättra deras 

kunskap och förståelse i arbetet med personer som skadar sig själva. Två 

analysmetoder användes, beskrivande analys och t- test. Totalt deltog 62 

akutsjuksköterskor, varav 27 hamnade i en interventionsgrupp och 35 i en 

kontrollgrupp. Interventionen fokuserade på problemlösande strategier hos 

sjuksköterskan i omvårdnaden av personer med självskadebeteende. 

Sjuksköterskorna i interventionsgruppen kände sig mer trygga i sin 

yrkesprofession och arbetsuppgifter efter utbildningen i jämförelse med innan.   

 

Crawford et al. (2003) beskrev i sin kvalitativa studie att 42 procent av 126 

deltagare ville ha mer utbildning om självskadebeteende bland ungdomar. Många 
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av deltagarna ansåg att de hade väldigt lite kunskap eller ingen alls om 

självskadebeteende. Beroende på vilken profession de tillhörde kände de olika 

behov av utbildning. Icke psykiatrisk utbildad personal ville ha mer utbildning i 

det akuta handhavandet av personer med självskadebeteende, medan ett fåtal 

hävdade att de inte behövde mer utbildning. Detta på grund av att de såg 

självskadebeteende som ett specialistområde och att det därför inte ingick i deras 

kompetens som allmänna sjuksköterskor. 

 

I en tidigare presenterad kvalitativ studie skriven av Slaven och Kisely (2002), 

upplevde hälften av sjuksköterskorna att de hade bristande kunskap i hanteringen 

av personer med självskadebeteende. En sjuksköterska kommenterade: 

 

”Omvårdnadspersonalen vet inte hur man ska göra med dem, du känner dig 

otillräcklig. Vi är inte tränade inom detta område” (Slaven och Kisely, 
2002, s. 235). 
 

God arbetsmiljö 

Thompson et al. (2008) visade i sin kvalitativa studie att de flesta av 

sjuksköterskorna som deltog kände ofta att de hade ett personligt ansvar att hjälpa 

personerna med självskadebeteende. Känslan att ha ett personligt ansvar 

förvärrades vid tidsbrist, begränsat med resurser samt att inte känna stöd från 

andra medarbetare. Tidsbristen påverkade sjuksköterskornas förmåga att uppfylla 

behoven hos patienterna. Liknande resultatet återfanns i en kvalitativ studie 

skriven av McAllister et al. (2009) som visade att trots positiva attityder till 

utbildningsinterventionen var en del sjuksköterskor fortfarande kritiska till 

kvaliteten på vården för personer med självskadebeteende. Denna kritik 

relaterades till brist på tid, brist på personal och behovet av en bättre och en 

tryggare arbetsmiljö.  

 

Vidare visade Thompson et al. (2008) i sin studie att sjuksköterskorna använde 

olika metoder att hantera arbetet med personer som skadar sig själva. Alla 

uttryckte att det var viktigt med en fungerande och god arbetsledning. Ledningen 

hade olika funktioner; att utveckla kliniska färdigheter hos vårdpersonalen och att 

ge en trygg miljö som tillät personalen att prata ut om deras känslor samt att få 

stöd. Sjuksköterskorna beskrev att stöd från deras kollegor var viktigt och det 
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innebar att de kunde avreagera sig och få stöd av dem. Liknande resultat återfanns 

i en tidigare presenterad kvalitativ studie skriven av Wilstrand et al. (2006). 

Vikten av att känna stöd från kollegor och ledning i arbetet med personer som 

skadar sig själva diskuterades bland sjuksköterskor. Det beskrevs som att inte 

känna sig ensam, att dela personliga känslor och att bli bekräftad av sina kollegor. 

Betydelsen av att få prata med andra efter en svår och krävande situation beskrevs 

som positiv. En sjuksköterska kommenterade: 

 

”Det kändes bra att höra att andra kände likadant, då blev jag bekräftad. 

Jag lyckades därmed hantera en situation även om det var väldigt svårt” 

         ( Wilstrand et al. 2006, s. 75). 

 

I en tidigare presenterad kvalitativ studie skriven av O´Donovan och Gijbels 

(2006), diskuterade psykiatrisjuksköterskorna deras förhållning till vården. De 

belyste att det var viktigt att utveckla en trygg miljö och att det skulle prioriteras. 

Trygghet innebar bland annat att undanröja vassa föremål. En akutpsykiatrisk 

avdelning beskrevs av sjuksköterskorna som krävande och det var alltid mycket 

att göra. De uttryckte att eftersom miljön var stressande var det svårt att ha 

tillräckligt med tid för personerna med självskadebeteende. Sjuksköterskorna 

indikerade även att det var svårt att planera sitt arbete på grund av att miljön på 

avdelningen var oförutsägbar. En sjuksköterska kommenterade: 

 
”Du kan inte göra allting, du kan inte göra allt bra, du kan inte göra allt på 

det sätt du skulle vilja göra det på grund av brist på tid och resurser” 
(O´Donovan & Gijbels, 2006, s. 190). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser och attityder i omvårdnaden av 

personer med självskadebeteende. I denna litteraturstudie ingick 13 vetenskapliga 

artiklar. Åtta artiklar var av kvalitativ metod, fem var av kvantitativ metod och 

samtliga var skrivna på engelska. Självskadebeteende är ett komplext begrepp 

som har många betydelser i litteraturen; borderline, suicidal behavior, anorexia 

nervosa, missbruk och självskadebeteende. Vi valde att lägga fokus på ytligt 
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självskadebeteende, som hudskärning och hudrispning, eftersom ytligt 

självskadebeteende tas upp i majoriteten av de inkluderade artiklarna. I en av de 

inkluderade artiklarna, var bortfallet stort. Vi ansåg ändå att studien kunde bidra 

till vårt resultat. Orsaken till det stora bortfallet var att respondenterna inte 

lyckades fylla i alla frågor korrekt och blev därför listade som saknade i 

databasen. Trots det stora bortfallet var det 352 (av totalt 1008 tillfrågade) som 

deltog och vi ansåg att det var ett representativt antal deltagare. Studien hade en 

tydlig vetenskaplig struktur, var godkänd av en etisk kommitté och hade en väl 

beskriven metod vilket gjorde att vi bedömde den vara av medelhög kvalitet. I två 

av de inkluderade artiklar skrivna av Reece (2005) och Schoppman et al. (2007) 

tar författarna upp både ett patient- och sjuksköterskeperspektiv kring 

självskadebeteende. I vårt resultat belystes endast självskadebeteendet utifrån 

sjuksköterskeperspektivet.  

Majoriteten av artiklarna var kvalitativa eftersom det var upplevelser och attityder 

hos sjuksköterskan vi ville belysa. Styrkan i arbetet var att vi båda var väl insatta i 

artiklarna. Det gjorde att vi på ett bättre sätt kunde föra en bra dialog om 

artiklarnas innehåll. En annan styrka med vår litteraturstudie var att de 

inkluderade artiklarna var från olika länder och vi fann liknande och 

gemensamma resultat genom samtliga artiklar från de olika länderna, vilket vi 

anser styrker resultatet. Ett problem som uppstod under litteratursökningen var att 

det var svårt att hitta tillräckligt med relevanta vetenskapliga artiklar. Under 

bearbetningen av artiklarna upptäckte vi att många forskare inte skiljer, varken i 

statistik eller forskning, på ytligt självskadebeteende från tablettförgiftningar och 

självmordsbenägenhet. Detta gav många träffar som berörde endast suicide och 

det stämde inte överens med vårt syfte och frågeställningar. Slutligen inkluderade 

vi 13 artiklar som berörde ytligt självskadebeteende.  

Flera dubbletter av artiklarna återfanns i databasen Cinahl och Psykinfo. Detta 

resulterade i att det blev svårt att hitta tillräckligt med antal artiklar. Det löstes 

genom att söka på related articles och på så sätt fann vi artikeln skriven av 

Crawford et al. (2003). Det genomfördes en manuell sökning i en artikels 

referenslista och på så sätt hittades artikeln skriven av Patterson et al. (2007). Vi 

gjorde även en manuell sökning på en författares namn och det gav ytterligare en 

artikel skriven av McAllister et al. (2008). 
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Resultatdiskussion 

Två huvudkategorier och fyra subkategorier framträdde ur granskningen av de 

inkluderade artiklarna. De två huvudkategorierna i studiens resultat belyste 

upplevelser och attityder hos sjuksköterskan och behov av stöd. 

Frågeställningarna var på vilket sätt sjuksköterskan kunde påverkas av sina 

upplevelser och attityder i arbetet med personer som skadar sig och vilket behov 

av stöd sjuksköterskan hade i omvårdnaden av personer med självskadebeteende.  

 
I kategorin där sjuksköterskans upplevelser och attityder belystes beskrev 

Wilstrand et. al (2006) i sin studie att sjuksköterskorna kände mycket rädsla i 

arbetet med personer som skadar sig själva. Vidare beskrev Crawford et al. (2003) 

att 20 procent av 126 deltagare kände sig oroade över att bli anklagade för vad 

som skulle kunna hända med ungdomarna som skadade sig själva. I de flesta 

artiklarna fann vi att den mest genomgripande känslan hos sjuksköterskorna i 

arbetet med personer som skadar sig själva var frustration. O´Donovan och 

Gijbels (2006) beskrev i sin studie att sjuksköterskorna upplevde att det var både 

utmanande och frustrerande att jobba med personer som skadar sig själva. En av 

sjuksköterskorna trodde att frustrationen frambringades när hon hade arbetat med 

en person som hade slutat att skada sig själv, men sedan började med sitt 

självskadebeteende igen. Vidare beskrev Thompson et al. (2008) och Slaven och 

Kisely (2002) i linje med varandra att många av sjuksköterskorna som deltog i 

studierna upplevde frustration och hjälplöshet i omvårdnaden av personer med 

självskadebeteende, då patienterna inte blev bättre eller hamnade i recidiv. Vi 

anser att känsla av frustration som uppkommer när en person som tidigare blivit 

frisk från sitt självskadebeteende men faller tillbaka, kan vara sårbart för 

sjuksköterskan.  

 

En intressant upptäckt i en artikel skriven av Mackay och Barrowclough (2005) 

var att manliga sjuksköterskor upplevde mer frustration och irritation över 

personer med självskadeproblematik än sina kvinnliga kollegor. Vidare beskrev 

Reece (2005) i sin studie att många av de manliga sjuksköterskorna kände sig 

stressade av att se kvinnor med självskadebeteende förstöra sina kroppar genom 

att skära sig. En manlig sjuksköterska menade att eftersom kvinnor ofta vill ha en 

perfekt kropp uppstår problem för dem i framtiden då de kanske blivit friska från 
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sitt självskadebeteende men fortfarande tvingas leva med en ”skadad” kropp. Att 

det förekom skillnader i upplevelser mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor 

var inget vi hade förväntat oss från början.  

 

För att styrka resultatet jämfördes likheter i upplevelser hos sjuksköterskor som 

arbetade med personer med självmordsbeteende och upplevelser hos 

sjuksköterskor i arbetet med personer som skadade sig själva. I en kvalitativ 

studie skriven av Anderson, Standen och Noon (2003) var syftet att belysa 

sjuksköterskors och läkares upplevelser av unga människor som var 

självmordsbenägna. Totalt deltog 45 vårdpersonal och 28 av dem var 

sjuksköterskor. Resultatet visade att sjuksköterskorna kände sig frustrerade i 

arbetet med personer som var självmordsbenägna. Orsaken var att de upplevde 

brist på tid och resurser i arbetet. Två sjuksköterskor upplevde att det var 

frustrerande när personerna med självmordsbenägenhet gjorde framsteg i 

behandlingen men sedan hamnade i recidiv. Vi fann liknande upplevelser och 

attityder hos sjuksköterskor som arbetade med personer som upprepade gånger 

försökte ta sitt liv i jämförelse med studierna skrivna av Thompson et al. (2008), 

O´Donovan och Gijbels (2006) samt Slaven och Kisely (2002). Vidare 

kommenterade en sjuksköterska, i studien skriven av Anderson et al. (2003), att 

hon inte kunde ge en fullgod vård på grund av brist på förståelse och brist på tid 

och kommunikation. Brist på tid, resurser samt specialistkunskap hos 

vårdpersonalen kunde leda till att relationen mellan vårdpersonal och personer 

som upprepade gånger försökt att ta sitt liv inte blev terapeutisk. Liknande resultat 

kan återknytas i Thompson et al. (2008) och McAllister et al. (2009) att tidsbrist 

och brist på personal påverkar sjuksköterskans relation till personer med 

självskadebeteende negativt.  

 
Under kategorin sjuksköterskans upplevelser och attityder visade Patterson et al. 

(2007) i sin studie att empati endast kunde uppnås om sjuksköterskorna så långt 

det gick kunde sätta sina egna värderingar och fördomar åt sidan. Även Cullberg 

(2000, s. 159) lägger vikt på att som vårdpersonal ha förmågan att känna empati i 

omvårdnaden. I studien skriven av Thompson et al. (2008) ansåg sjuksköterskorna 

att personer med självskadebeteende vara svåra att bygga upp en terapeutisk 

relation till. Sjuksköterskorna kommenterade att även om det fanns en bra relation 
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mellan vårdaren och patienten så kunde det ändå uppstå konflikter. Cullberg 

(2000, s. 159) skriver att en god terapeutisk relation mellan vårdare och patient 

kännetecknas av en yrkesmässig attityd hos vårdaren, som förutsätter en strävan 

till ökad medvetenhet och kunskap om patientens situation.  

För att kunna upprätthålla en god terapeutisk hållning till patienten anser vi att det 

är viktigt att vara medveten om sina egna reaktioner och känslor i omvårdnaden, 

att sjuksköterskor ska kunna hantera dem för att kunna ge en bra vård. Så som 

Katie Eriksson beskriver i sin omvårdnadsteori, där hon lägger stor vikt vid 

begreppet omsorg, anser vi att ett lämpligt professionellt förhållningssätt 

kännetecknas av att visa ett intresse och omsorg för att kunna upprätthålla en god 

relation till personen som skadar sig själv. 

  

Schoppman et al. (2007) påvisade i sin studie att kroppslig kontakt kunde var ett 

sätt för sjuksköterskan att få en bra kontakt med personer som skadade sig själva, 

då verbal kommunikation inte var aktuellt. En sjuksköterska upplevde att det 

ibland var svårt att nå personen med verbal kommunikation. Vi anser det är viktigt 

att som sjuksköterska försöka tolka hur personen med självskadebeteende kan 

uppleva kroppslig kontakt från sjuksköterskan. När en person inte upplever 

kroppslig kontakt som en trygghet, kan det innebära att personens integritet tar 

skada.  

 
Vår uppfattning av hur en god vård bör vara till personer som skadar sig själva 

kännetecknas av en helhetssyn, förståelse och bekräftelse. Detta synsätt styrks av 

en kvalitativ studie skriven av Lindgren, Wilstrand, Gilje och Olofsson (2004). 

Syftet var att beskriva hur kvinnor som skadar sig själva upplever vården och hur 

de önskar att deras vård ska se ut. En kvinna beskrev att under hennes vård 

lyckades personalen se bortom hennes symtom och se henne som person och det 

gjorde henne starkare. När personalen tillät kvinnorna att delta i sin egen vård och 

ta ett ansvar för deras egna behov och handlingar gav det dem ett tillfälle att växa 

och utvecklas. Vidare beskrev de att förståelse var mer än enbart kunskap om 

självskadebeteende, det inkluderade även deras egna känslor till 

självskadebeteendet. 
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En tolkning av resultatet var att behovet av utbildning var det mest framträdande 

under kategorin behov av stöd. Patterson et al. (2007) visade i sin studie att genom 

en utbildningsintervention reducerades sjuksköterskornas känslomässiga motvilja 

och deras attityder förbättrades till personer med självskadebeteende. Den 

känslomässiga motviljan hos sjuksköterskorna gentemot personer med 

självskadebeteende reducerades efter utbildningen. Liknande resultat återfanns i 

studien skriven av McAllister et al. (2009) att en utbildningsintervention gav 

sjuksköterskorna ett effektivare sätt att förstå, ge respons till och hantera personer 

med självskadebeteende. Sjuksköterskorna fick även mer positiva attityder till 

personer som skadade sig själva.  

 

En intressant upptäckt i en av artiklarna skriven av Crawford et al. (2003) var att 

deltagarna kände olika behov av utbildning beroende på vilken profession de 

tillhörde. Icke psykiatrisk utbildad personal ville ha mer utbildning i det akuta 

handhavandet av personer som skadar sig själva medan ett fåtal hävdade att de 

inte behövde mer utbildning på grund av att de såg självskadebeteende som ett 

specialistområde och att det därför inte ingick i deras kompetens som allmänna 

sjuksköterskor. 
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Slutsats 

Sjuksköterskorna upplever en lång rad känslomässiga reaktioner i arbetet med 

personer som skadar sig själva. De kan bland annat uppleva maktlöshet i arbetet 

med dessa personer vilket kan påverka sjuksköterskornas bemötande på ett 

negativt sätt. Sjuksköterskorna kan även känna sig rädda och osäkra i arbetet med 

personer som skadar sig själva. Tidsbrist kan påverka sjuksköterskornas förmåga 

att uppfylla behoven hos personerna. Brist på kunskap hos sjuksköterskorna kan 

leda till en försämrad förståelse av självskadebeteende och även det kan leda till 

ett sämre bemötande. Behoven som sjuksköterskorna har i omvårdnaden av denna 

patientgrupp är utbildning och en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö 

kännetecknas av att personalen får tillräckligt med tid, goda resurser, stöd från 

medarbetare, tryggare arbetsmiljö och en bra arbetsledning. Behov av utbildning 

och en god arbetsmiljö är mer framträdande inom akutsjukvården. Mer forskning 

och utbildning behövs inom området för att öka kunskapen och förståelsen hos 

vårdpersonalen som arbetar med personer som skadar sig själva. Behovet av 

kunskapsutveckling förekommer främst inom akutsjukvården där stor vikt bör 

läggas på forskning kring det akuta handahavandet av personer med 

självskadebeteende. Det är inte sällan som självskadebeteende förväxlas med 

självmordsbenägenhet inom akutsjukvården. 
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ANOVA- test 

 
Resultatet visade på skillnader mellan manliga 
och kvinnliga vårdpersonal. Manlig personal 
kände mer irritation och frustration än den 
kvinnliga personalen. Resultatet indikerade 
även att männen upplevde mindre personlig 
optimism och sämre vilja att hjälpa.  
 

 
Medelhög (II) 
kvalitet 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  
 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
Syfte 

Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
- kvalitet 

 
McAllister, M., 
Creedy, D.,  
Moyle, W., & 
Farrugia, C. 
 
(2002) 
 
Australien 

 
Att utveckla och testa 
en poängskala som 
identifierade 
akutsjuksköterskors 
attityder till patienter 
med 
självskadebeteende. 

 
Kvantitativ, 
experimentell 
studie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ADSHQ- 
frågeformulär. 

 
N=352 
(N= 656) 

 
Signifikans 
- analys och 
beskrivande 
statistik.  
 
Analysen gjordes 
med hjälp av 
dataprogrammet 
SPSS, version 
10. 
 
Korrelation- test 
Alpha- test 

 
Resultatet visar att majoriteten av deltagarna inte 
hade någon formell träning i att hjälpa personer med 
självskadebeteende. Det fanns generellt negativa 
attityder till personer med självskadebeteende men 
resultatet visade att de sjuksköterskor som kände att 
de bidrog till en god vård av dessa patienter var  mer 
benägna att känna positiva attityder. 

 
Medelhög (II) 
kvalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mcallister, M., 
Moyle, W.,  
Billet, S., & 
Zimmer- Gembeck, 
M. 
 
(2009) 
 
Australien 

 
Att utvärdera effekten 
av en 
utbildningsintervention 
för att förbättra 
akutsjuksköterskors 
omvårdnad till personer 
med 
självskadebeteende. 

 
Kvalitativ studie 
med en 
intervention.  
 
 
 
 
 
Intervjuer 

 
N=36 

 
Innehållsanalys 
med teman och 
subteman. 

 
Interventionen gav deltagarna nya och effektiva 
färdigheter till att förstå, ge respons till och hantera 
personer med självskadebeteende. De flesta av 
deltagarna rapporterade att de lärde sig mer fokus- 
strategi- och kommunikationsfärdigheter som de 
kunde använda sig av både till att utforska patientens 
intressen och till att ge stöd. Samtliga deltagare 
rapporterar att utbildningen hade förbättrat 
förståelsen av och responsen till självskadebeteende. 

 
Hög (I) kvalitet 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  
 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
Syfte 

Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
- kvalitet 

 
McAllister, M., 
Zimmer- Gembeck, 
M., Moyle, W., & 
Billett, S. 
 
(2008) 
 
Australien 

 
Att mäta effekten av en 
utbildningsintervention 
för akutsjuksköterskor 
för att förbättra deras 
kunskap och förståelse i 
arbetet med personer 
som skadar sig själva. 

 
Kvantitativ, 
prospektiv 
studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågeformulär 

 
N=71 
(N=9) 

 
Metoden bestod 
av både 
beskrivande 
statistik med 
medelvärde, 
median och 
typvärde samt t-
test. 
 
Analysen gjordes 
med hjälp av 
dataprogrammet 
SPSS, version 
14. 

 
Resultatet visade att sjuksköterskorna fick en 
förbättrad kunskap i arbetet med personer som 
skadar sig själva efter interventionen.  

 
Medelhög (II) 
kvalitet 
 

 
O´Donovan, Á., & 
Gijbels, H. 
 
(2006) 
 
Irland 

 
Att skapa en förståelse 
av psykiatri 
- sjuksköterskors 
relation till personer 
med 
självskadebeteende. 

 
Kvalitativ, 
deskriptiv studie. 
 
Semi- 
strukturerade  
Intervjuer. 

 
N=8 

 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

 
Sjuksköterskorna i studien beskrev arbetet med 
personer som skadar sig själv som både utmanande 
och frustrerande. En stressig arbetsmiljö ansågs vara 
orsaken till att inte ägna tillräckligt mycket 
uppmärksamhet till personer  med 
självskadebeteende.  

 
Medelhög (II) 
kvalitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  
 

 
 
  

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
- kvalitet 

 
Patterson, P.,  
Whittington, R., &  
Bogg, J.  
 
(2007a) 
 
England 

 
Att utveckla ett 
instrument för att 
utvärdera 
sjuksköterskors 
attityder till 
självskadebeteende. 

 
Kvantitativ, 
prospektiv 
studie. 
 
 
 
Deltagarna fick 
ta ställning till 
olika påståenden 
om attityder. 
 

 
N=153 
 
 

 
Beskrivande 
statistik. 
 
 
 
 
 
 
Cronbach´s 
alpha 

 
I resultatet framkom det att empati endast kunde 
uppnås om sjuksköterskorna så långt det gick kunde 
sätta sina egna värderingar och fördomar åt sidan. 
Det fanns en uppfattning hos personalen att 
personerna med självskadebeteende inte gav 
tillräckligt med respons till sin egen vård och att 
tiden med dem var bortkastad. Det reflekterade en 
syn hos personalen att självskadebeteende var 
moraliskt fel.  
 

 
Hög (I) 
kvalitet 
 
 
 
 
 
 

 

 
Patterson, P., 
Whittington, R., 
Bogg, J. 
 
(2007b) 
 
England 
 

 
Att testa effekten av en 
utbildningsintervention 
för att förbättra 
vårdpersonalens, som 
arbetade inom psykisk 
hälsa, attityder till 
personer med 
självskadebeteende. 

 
Kvantitativ,  
Prospektiv 
studie. 
 
Kvasi-
experimentell 
design. 
 
Frågeformulär  
 
Deltagarnas 
attityder mättes 
med ett 
instrument: The 
Self Harm 
Antipathy Scale 
(SHAS). 

 
N=101 

 
Signifikans 
- analys. 
 

 
Resultatet visade att genom utbildning reducerades 
sjuksköterskors känslomässiga motvilja till personer 
med självskadebeteende och deras negativa attityder 
förbättrades. Det innebar att det blev en i genomsnitt 
reducering av negativa attityder i jämförelse med 
innan utbildningen. 

 
Hög (I) 
kvalitet 



                                                                                                                  
 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte 
 
 

Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
- kvalitet 

 
Reece, J. 
 
(2005) 
 
England 

 
Att beskriva  hur 
kvinnor som skadar sig 
själva och hur 
sjuksköterskor ser på 
självskadebeteende. 

 
Kvalitativ, 
deskriptiv studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostrukturerade 
intervjuer. 

 
N= 23 
 
14 sjuk - 
sköterskor 

 
Grounded 
Theory, 
användes för att 
få fram det 
komplexa, på 
djupet hos både 
dem som får 
vård och dem 
som ger vården. 
 
 

 
Ur resultatet framkom att sjuksköterskorna försökte 
tolka hur kvinnorna upplevde sina kroppar när de 
skar sig istället för att ta reda på den bakomliggande 
orsaken. Sjuksköterskorna kände ett behov av att 
kunna kontrollera självskadebeteende medan 
kvinnorna kände en bristande kontroll över sina 
kroppar och liv. Att skada sig själv var ett sätt att 
återta kontrollen vilket kunde vara svårt för 
sjukvårdspersonalen att hantera (cope). 
 

 
Medelhög (II) 
kvalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schoppman , S., 
Schröck, R.,  
Scnepp, W., & 
Büscher, A.  
 
(2007) 
 
Tyskland 

 
Att undersöka 
patientens levda 
erfarenhet av och 
sjuksköterskors syn på 
självskadebeteende. 

 
Kvalitativ, 
deskriptiv studie. 
  
  
 
Intervjuer. 

 
N=10 

 
Hermeneutisk 
fenomenologisk 
analys. 

 
Resultatet visade att omvårdnaden från 
sjuksköterskorna, som upplevdes av patienterna som 
hjälpfull, karakteriserades av en djup förståelse av 
personens hela situation. Sjuksköterskorna 
framhävde att det var viktigt att känna trygghet i 
arbetet med personer som skadar sig själva, speciellt 
om fysisk kontakt användes. 

 
Hög (I) 
kvalitet 

 
 
 



                                                                                                                  
 

Författare 

Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/        

Intervention/ 
Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 

- kvalitet 

Slaven, J., & 
Kisely, S. 

 
(2002) 
 
Australien 

Att undersöka hälso- 
och sjukvårdens syn på 
olika hinder i att kunna 
ge en effektiv hantering 
av självskadebeteende 
och i vilka situationer 
de kan uppstå. 

Kvalitativ, 
deskriptiv studie.  

 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

N=25 

 
13 sjuk - 
sköterskor 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultatet visade att samtliga sjuksköterskor 
upplevde en brist på struktur i hantering och 
uppföljning av självskadebeteende. Sjuksköterskorna 
upplevde även känslor som frustration och 
hjälplöshet och ett flertal sjuksköterskor medgav att 
de inte kände sig trygga i arbetet med personer med 
självskadebeteende. 

Medelhög (II) 
kvalitet 

 
 
 
 

 
Thompson, A-R., 
Powis, J., & 
Carradice, A.  
(2008) 
 

England 

Att undersöka 
kommunsjuk -
sköterskors upplevelser 
av att vårda personer 
med 
självskadebeteende. 

 
Kvalitativ, 
fenomenologisk 
studie. 

 

 

Semi- 
strukturerade. 
Intervjuer. 

N=8 
 
Fenomenologisk 
analys.  
 
Anteckningarna 
analyserades 
utifrån IPA 
principles.  

Teman som 
växte fram 
analyserades i 
dataprogrammet 
MindManager. 

 
Resultatet visade att de flesta av sjuksköterskorna 
upplevde ångest när de vårdade personer med 
självskadebeteende och denna ångest kunde tränga 
sig på sjuksköterskornas privata liv. Många av 
sjuksköterskorna upplevde stress i arbetet med 
personer som skadar sig själva. Det kunde bero på att 
de aldrig visste vad personen skulle kunna göra nästa 
gång.  
 

Hög (I) 
kvalitet 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  
 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
- kvalitet 

 
Wilstrand, C., 
Lindgren, B-M., 
Gilje, F., & 
Olofsson, B. 
 
(2007) 
 
Sverige 
 
 
 
 

 
Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
personer med 
självskadebeteende. 

 
Kvalitativ, 
deskriptiv studie.  
 
 
 
 
 
 
 
Narrativa 
intervjuer. 

 
N=6 

 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
 

 
Resultatet visade att sjuksköterskorna kände mycket 
rädsla i arbetet med personer med 
självskadebeteende. En annan känsla bland dem var 
frustration, de noterade att de kunde tappa kontrollen 
av sina känslor genom att skrika åt personen. 
Sjuksköterskorna kände sig även frustrerade med 
svårigheten att observera personen på nära håll och 
samtidigt skydda personens integritet.  

 
Hög (I) kvalitet 



                                                                                                                 
 

 


