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ABSTRAKT 

Introduktion/Bakgrund: Förekomsten av självskador har ökat sedan år 2004. Två till fyra 

procent av den allmänna befolkningen skadar sig själva. Bemötande inom vården handlar om 

kommunikation det vill säga lyssna och besvara de signaler som sänds ut. Vårdpersonalens 

värderingar och människosyn påverkar bemötandet och omvårdnaden de ger patienterna. 

Syfte: Syftet var att belysa erfarenheter av vårdmöten samt bemötande från vårdpersonal hos 

patienter med självskadebeteende. Metod: Uppsatsen är en litteraturöversikt där 13 

vetenskapliga artiklar inkluderats. Artiklarna återfanns i olika databaser samt vid manuell 

sökning. Artiklarna lästes, granskades och analyserades samt sammanställdes till ett resultat. 

Resultat: Resultatet indelades i två huvudkategorier grundläggande behov samt 

omvårdnadsbehov. Utifrån dessa två kategorier identifierades sju underkategorier mänsklig 

närhet; kommunikation och interaktion; bemötande; gränssättning; delaktighet; hjälp till 

självhjälp; samt kontaktperson. Diskussion: Patienterna efterfrågade i vårdmöten, mänsklig 

närhet, nära relation till personalen och avsatt tid till kommunikation. De ville också vara 

delaktiga i beslut gällande sin egen vård och bli vänligt bemötta. Slutsats: Det är brist på 

forskning som belyser erfarenheter och upplevelser ur patientperspektiv från vårdmöten hos 

patienter med självskadebeteende. Vidare forskning inom ämnesområdet kan bidra till ökad 

förståelse hos vårdpersonal för patientens agerande och kunskap om vad som gör att 

patienterna känner sig väl omhändertagna i vården. 
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INTRODUKTION 

 

“Jag var överraskad och lättad över vänligheten (...) sjuksköterskans bemötande var ovanligt, 

jag fick smärtstillande och han frågade om jag ville sitta enskilt (...) Doktorn som behandlade 

mig, igen, var inte fördömande och skuldbeläggande. Han ignorerade mig inte, då kunde jag 

berätta för honom varför jag skadat mig” Alice Tate, 2010, (egen översättning)  

 

 

BAKGRUND 

Förekomst  

Självskadebeteende förekommer inom hälso- och sjukvården hos patienter i alla åldrar men är 

vanligast bland ungdomar och unga vuxna. De flesta stora hälsoproblem har blivit mindre 

vanliga under de senaste 20 åren, undantaget psykiska problem som under perioden har ökat 

markant i ungdomsgruppen. När det gäller självskador har det skett en ökning från 1999. Det är 

svårt att med säkerhet uppskatta hur vanligt förekommande självskadebeteende är. Mörkertalet 

är troligen stort då patienter med självskadebeteende skäms över sitt beteende och undviker att 

berätta för sin omgivning. Alla individer med självskadebeteende skadar sig inte tillräckligt 

allvarligt för att behöva uppsöka vård och upptäcks därför inte inom hälso- och sjukvården 

(Madge et al., 2011; Socialstyrelsen, 2004, 2008 & Statens offentliga utredningar [SOU] 2006:77). 

En del patienter tvångsvårdas mot sin vilja och detta kan innebära kränkningar av deras 

personliga integritet samt begränsningar av deras autonomi, det vill säga medbestämmande i 

vården (Arlebrink, 2010, s. 420). 

 

Internationella studier visar att två till fyra procent av den allmänna befolkningen skadar sig 

själva genom att skära eller bränna i huden. I Norge visade det sig att 13 procent av 

ungdomarna hade skadat sig själva det senaste året men av dessa sökte endast sex procent 

sjukvård. I Sverige angav sju procent av ungdomarna att de skadat sig själva under det senaste 

året. Ungefär en procent hade gjort det en till flera gånger per månad (Socialstyrelsen, 2004).  
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Självskadebeteende 

Självskadebeteende kan ses som ett symtom på underliggande psykiska problem. Det finns 

ingen självklar definition utan det existerar flera olika termer som alla ingår i begreppet 

självskadebeteende. Termer som förekommer är exempelvis självdestruktivt beteende, 

självstympning, avsiktlig självskada och självskada. Dessa olika termer tros vara en av 

anledningarna till att det är svårt att samtala kring detta område med ett enat språkbruk och 

kan skapa förvirring där den bristande terminologin blir avgörande (Allen, 2007). DSM-IV är 

den diagnostiska och statistiska manualen för psykiska störningar och självskadebeteende är ett 

av kriterierna i flera psykiatriska diagnoser (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Det förekommer att individer som har ett självskadebeteende är motvilliga till att söka 

professionell hjälp. För de som kommit i kontakt med vården är det till hjälp om vårdpersonal 

stärker patienten och dess närstående till att fortsätta ta emot hjälp (Ryan, Allen Heath, Fischer 

och Young, 2008). Självskador är ett sätt att reglera och kontrollera känslor men kan även vara 

ett sätt att utöva självbestraffning eller rop på hjälp. Debuten av självskadebeteende sker 

vanligtvis i tonåren och har låg dödlighet även om det förknippas med en ökad risk för suicid 

senare i livet (Mikolajczak, Petrides & Hurry, 2009; Madge, et al., 2011).  Anledningen till att 

skada sig själv kan vara att få en befrielse från ett ohållbart sinnestillstånd. Äldre ungdomar 

använder beteendet vanligtvis för att uttrycka smärta men även för att påkalla hjälp. Hos de 

yngre är syftet att få en lättnad från en jobbig sinnesstämning eller en önskan om att dö (Scoliers 

et al., 2009).  

 

Bland ungdomar i Sverige förekommer det en ökad risk att utveckla ett självskadebeteende för 

flickor som går yrkesförberedande program på gymnasiet, har en eller två föräldrar födda 

utanför Sverige samt de som har en eller två arbetslösa föräldrar, inte bo samman med två 

vuxna visade sig också innebära en ökad risk. Andra påverkansfaktorer till självskadebeteende 

är psykisk påfrestning som sexuella övergrepp, mobbing, rasism, få vänner och fysiskt våld 

(Landstedt & Gillander Gådin, 2010). 
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Etiskt förhållningssätt 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SOSFS, 1993:20) säger att sjuksköterskans 

arbete oavsett verksamhetsområde och vårdform ska präglas av ett etiskt förhållningssätt med 

en omvårdnad genomsyrad av en helhetssyn. Andersson (2007) tar upp de etiska regler som 

Hippokrates utformade ca 460-370 f.Kr. Dessa etiska regler innebär att vårdpersonal skall göra 

gott och arbeta för patienternas bästa, inte styras av egna behov och egen vinning, inte skada, 

inte utnyttja sin ställning och inte yppa för andra det han/hon i förtroende fått veta. Detta 

uttrycker även filosofen Kierkegaard som säger 

 

“Om jag i sanning vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag finna 

henne där hon är och börja just där. Detta är hemligheten med all hjälpkonst”(...)  All sann 

hjälpkonst börjar med ödmjukhet. Hjälparen måste först ödmjuka sig under den han vill 

hjälpa och därvid förstå att hjälpa är att inte vilja härska men att tjäna” (egen 

översättning) (Kierkegaard, 1962 s. 96-97).  

 

 

Bemötande 

I statens offentliga utredningar beskrivs att ordet bemötande har flera dimensioner såsom 

människosyn, hur vi förhåller oss till varandra, individens attityd och inställning. Dessa 

dimensioner påverkar hur mötet och samtalet människor emellan utfaller (SOU 1999:21). En del 

av vårdpersonalen ansåg att patienter som skadar sig själva är oemottagliga för vård, det kan 

påverka bemötandet genom att det anses vara slöseri med tid och energi att spendera tid med 

dem (Dickinsson & Hurley, 2011). Att vårdpersonal inte har tillräcklig kunskap om 

självskadebeteende kan bidra till negativa attityder. 

 

När jag fick en blodtransfusion sade en ur personalen att jag slösade blod. Att det fanns 

patienter som behövde det i samband med olyckor och operationer. Personen frågade mig 

också om jag var stolt över det jag gjort. (egen översättning) (Taylor, Hawton, Fortune 

& Kapur, 2009). 
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Personer som vårdades på sjukhus för en skada de själva medvetet åsamkat sig har upplevt 

sämre bemötande än de som vårdades för andra åkommor. Vårdpersonal har brustit i sympati 

när de utförde vård- och omvårdnadshandlingar, något som av patienterna uppfattades som 

förnedring. Det kan alltså innebära en särskilt stor utmaning för vårdpersonal att bemöta 

personer med ett självskadebeteende (Taylor et al., 2009).  

 

Allmänsjuksköterskan 

Sjuksköterskor som i yrket träffar personer med pågående självskadebeteende känner ibland 

rädsla och frustration över patienters livshotande handlingar och känner sig övergivna av 

medarbetare och ledning. Att känna sig övergiven är något som i sin tur gör att de upplever en 

hög arbetsbelastning (Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007). Sjuksköterskornas attityder 

till självskadebeteende kan påverkas av det vårdområde de arbetade inom, hur länge de arbetat 

som sjuksköterska och om de är kvinna eller man (Dickinson & Hurley, 2011). En sjuksköterska 

ska anpassa omvårdnaden till patientens situation och förebygga både fysiska och psykosociala 

faktorer som hotar läkningsprocessen hos patienten (Nightingale, 1946, s. 6-13).  

 

Patientperspektiv 

En patient är en person med en sjukdom eller ett ohälsotillstånd som står i relation till 

vårdpersonal. Deras upplevelser av hälsa och ohälsa utgår från ett livsvärldsperspektiv vilket 

innebär individens eget perspektiv. Livsvärlden är världen såsom den uppfattas av patienten 

och fokus bör läggas på dennes upplevelser (vårdhandboken, 2013). Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] beskriver förhållningssätt för vårdpersonal när det gäller patientperspektiv på följande 

sätt (SFS 1982:763). 

 

"vården skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, samt 

främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen" (SFS 

1982:763). 
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Travelbees interaktionsteori 

Joyce Travelbees teori (Travelbee, 1971, s. 119-155) har fokus på en mellanmänsklig dimension 

av omvårdnad. Det handlar om att förstå vad som sker mellan sjuksköterska och patient, hur 

interaktionen mellan dessa kan upplevas och hur detta kan påverka patienten och dennes 

tillstånd. En interaktion mellan vårdpersonal och patient uppstår varje gång patienten får 

ordinerad behandling i form av läkemedel, omvårdnad och kommunikation. Interaktioner 

karaktäriseras som ytliga när de inte möter personens behov eller saknar brist på engagemang. 

Vissa interaktioner kan vara till hjälp även då personerna inte har utvecklat något personligt 

förhållande till varandra. Det finns dock vinster med att patienten och sjuksköterskan får detta 

personliga förhållande till varandra då det främsta målet som är att hantera upplevelser av 

sjukdom och lidande därigenom kan uppnås. Det är sjuksköterskans uppgift att etablera en 

mellanmänsklig relation i sitt yrke. Det finns fyra faser som underlättar etableringen av denna 

relation. Under fas ett sker första mötet människor emellan då personerna fortfarande är 

främmande för varandra. I nästa fas utforskar deltagarna varandras identiteter. Den tredje fasen 

präglas av empati och förståelse för den andres tankar och känslor. Slutligen fortsätter 

interaktionen till den sista fasen som innefattar sympati och medkänsla i 

omvårdnadshandlingar med syfte att lindra lidande. Det är först när deltagarna har gått igenom 

dessa faser som de kan uppnå en ömsesidig förståelse och medkänsla (Travelbee, 1971, s. 119-

155). 

 

Sammanfattningsvis är de fyra grundläggande ansvarsområdena för sjuksköterskor: främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Detta uppnås genom att möta 

patienten i dennes unika situation vilket kräver mod, men är utgångspunkten för att kunna 

hjälpa patienten (International Council of Nurses [ICN], 2012 & Flesner, 2011, s. 119-120).  

 

SYFTE 

Syftet var att belysa erfarenheter från vårdmöten samt bemötande från vårdpersonal hos 

patienter med självskadebeteende. 
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METOD 

Design 

Uppsatsen är en litteraturöversikt och utgörs av ett resultat sammanställt från vetenskapligt 

granskade artiklar. En litteraturöversikt är lämpligt att göra när kunskapsläget ska kartläggas 

inom ett visst område (Friberg, 2006, s. 115). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle överensstämma med syftet (Friberg, 2006, s. 34) 

och handla om erfarenheter av vårdmöten och bemötande ur ett patientperspektiv. De skulle 

även vara vetenskapliga originalartiklar, ha etiskt godkännande eller tydligt beskrivet etiskt 

förhållningssätt och vara skrivna på engelska, svenska eller norska. Reviewartiklar, studier 

gjorda på patienter under 13 år och över 64 år samt artiklar skrivna ur vårdpersonalens 

perspektiv exkluderades liksom artiklar av låg vetenskaplig kvalitet. 

 

Litteratursökning 

Övergripande sökningar genomfördes med syfte att få en översikt i artikelutbud, relevanta för 

vårt ämnesområde självskadebeteende, vårdmöten och bemötande. Litteratursökningen 

fortsatte sedan med en mer avgränsad sökning utifrån syftet. De databaser som användes var 

PubMed, Cinahl och PsycINFO. I sökningarna användes följande sökord i varierande 

kombinationer: Self-harm, experience, patient experience, patient satisfaction, self-injurious behaviour, 

nurse-patient relations och  selfmutilation. Begränsningar som användes var artiklar från januari år 

1999 fram till och med aktuell månad då sökningarna gjordes, åldern på deltagarna 

avgränsades till mellan 13 och 64 år. Litteratursökningar som ledde till utvalda artiklar 

redovisas i Tabell 1. Artiklar söktes även manuellt då andra studier refererat till artiklar som 

bedömdes vara lämpliga.  
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Tabell 1: Databassökning och utvalda artiklar. 

Datum Databas Sökord Avgränsning Antal 

träffar 
Förkastad

e  
Slutligen 
utvalda  

2014/02/17 Cinahl (self-harm AND/OR 

self-injurious behavior) 

AND experience* 
1999/01/01-

2014/02/17. 
Age 13-64 years 

 

33 31* 
1** 

Balcombe (2011) 

 

 

2014/02/17 Psyc-INFO SU. EXACT (“ Self 

Injurious Behaviour”) 

AND patient 

experience 

1999/01/01-

2014/02/17, 
Age 13-64 years 

. 

59 58* Schoppmann, Schröck, Schnepp och 

Buscher (2007) 

 

 

2014/02/17 Psyc-INFO SU.EXACT("Self 

Injurious Behaviour”) 

AND patient 

satisfaction 

1999/01/01- 
2014/02/17, 
Age 13-64 years 

 

7 5* 
1** 

Grimholt, Bjornaas, jacobsen, Diserud 

och Ekeberg (2012) 

 

2014/02/17 PubMed ("Self-Injurious 

Behavior" [MeSH]) 

AND "Nurse-Patient 

Relations" [MeSH] 

1999/01/01- 
2014/02/31,  
Age 13-64 years 

185 178* 
2** 
1*** 
1**** 

Kool, van Meijel och Bosman (2009), 
Lindgren, Wilstrand, Gilje och 

Olofsson (2004), 
Talseth, Lindseth, Jacobsson och 

Norberg (1999)  

 

 

2014/02/28 Cinahl deliberate self-harm 

AND/OR cutting AND 

patient satisfaction And 

experience* AND 

interaction 

1999/01/01 -  
2014/02/28 
Age: 13-64 years 

282 278* 
2** 
1*** 

Sinclair & Green (2005) 

2014/02/28 PsycINFO SU.EXACT 

(“selfMutilation”) OR 

SU.EXACT (“self 

injurious behavior”) 

AND SU.EXACT 

(“Therapeutic Process”) 

AND SU.EXACT 

(“treatment”) 

1999/01/01- 

2014/02/28 
Age: 13-64 year 

216 212* 
3** 

Huband & Tantam (2004) 

2014/03/06 PubMed patient satisfaction 

AND self harm  
(ej MeSH) 

1999/01/01- 
2014/02/28 
Age: 13-64 years 

62 60* 
1** 

Guthrie,Kapur,Mackaway-Jones,Chew-

Graham,Moorey, Mendel, Marina-

Francis,Sanderson,  Turpin, & Boddy  
(2001) 

201403-06 Manuell 

sökning 

    Cleary &  Edwards (1999), Goodman 

Lesniak (2010), Olofsson & Jacobsson 

(2001) & Rovik (2011) 

*Förkastade efter läsning av titel **Förkastade efter läsning av abstrakt ***Förkastade efter läsning av hela artikeln       

****Förkastad på grund av låg vetenskapliga kvalitet. 
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Urval och granskning 

Urvalsarbetet uppdelades i fyra faser (Tabell 2). I den första fasen lästes titlarna på de artiklar 

som framkommit i sökningen, och de som inte bedömdes svara mot litteraturöversiktens syfte 

förkastades. I fas II lästes abstrakten på de kvarvarande artiklarna, och de som inte bedömdes 

relevanta förkastades. I fas III lästes hela artiklarna och förkastades om de inte bedömdes vara 

relevanta eller överensstämmande med syftet. I fas IV granskades kvaliteten med Carlsson och 

Eimans (2003) modifierade bedömningsmallar för studier gjorda med kvalitativ respektive 

kvantitativ metod (Bilaga 1 och 2).  

 

I mallarna poängsattes artiklarnas abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och 

slutsatser med poäng från noll till tre. Resultaten räknas sedan om till procent. De artiklar som 

fick över 80% klassades som grad I, artiklar som fick över 70% som grad II och de artiklar som 

fick över 60% som grad III. För att inkluderas i resultatet skulle artiklarna ha uppnått 

bedömningsnivå Grad I eller Grad II enligt Carlsson och Eiman (2003)  De första fyra artiklarna 

granskades tillsammans för att säkerställa att författarna bedömde kvaliteten likvärdigt. 

Därefter granskades resterande artiklar av båda författarna var för sig. Vid tveksamheter 

diskuterades detta författarna emellan. Efter urval och granskning inkluderades 13 artiklar. 

Denna granskning sammanställdes i en översiktstabell (Bilaga 3). 

 

Tabell 2: Urvalsarbetet 

Granskningsfaser   

Fas I Läsning av titel 

Fas II Läsning av abstrakt 

Fas III Artiklarna lästes i sin helhet 

Fas IV Artiklarna kvalitetsgranskades 
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Analys 

Friberg (2006, s. 121-122) beskriver hur studier analyseras och övergripande områden 

identifieras genom att läsa studierna flera gånger, hitta likheter och skillnader samt göra en 

sammanställning av resultaten. Artiklarnas resultat lästes flera gånger. Sedan har arbetet 

fortlöpt genom att resultatdelen delats i meningsenheter som sammanställts utifrån liknande 

ämnesområden relevanta mot syftet. Detta arbete har varit en process som upprepats till dess 

att det resultatmaterial som tagits med i analysen kunde sammanfogas i olika områden. De 

olika ämnesområdena har i sin tur arbetats ihop. Under analysfasen har författarna upprepade 

gånger återgått till syftet för att kontrollera att resultatet var överensstämmande med detta. 

 

Etiska överväganden 

Polit och Beck (2012, s. 150) beskriver hur etisk forskning skall bedrivas såsom att exempelvis i 

studier med människor och djur är forskaren skyldig att arbeta med etiska frågor och ta hänsyn 

till deltagarnas rättigheter. Valda artiklar skulle vara granskade och godkända av en etisk 

kommitté, alternativt ha ett tydligt etiskt resonemang. Översättning av artiklarna från 

grundspråk till svenska har genomförts utan att förvanska innehållet. Intentionen har varit att 

vara objektiv i analysen, utan egna åsikter i resultatdelen. 
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RESULTAT 

Innehållet i resultatet har sorterats in under 7 underkategorier som i sin tur har utmynnat i två 

kategorier (Figur 1). Läses från höger till vänster. 

 

 
Figur 1 – översikt över resultatet 

Grundläggande behov 

Mänsklig närhet 

Patienterna ville känna att 
vårdpersonalen fanns 
tillgänglig dygnet runt. 

Fysisk kontakt från 
vårdpersonalen gav 

patienterna en känsla av 
trygghet. 

 Kommunikation och 
interaktion 

Patienterna önskar mer tid 
till samtal och att få prata 
om självskadehandlingen 

med vårdpersonalen. 

Patienterna känner 
trygghet när 

vårdpersonalen har ett 
avslappnat kroppsspråk, 

lugn röst och ögonkontakt. 

Omvårdnadsbehov 

Bemötande 

Patienterna vill mötas av 
omtänksamhet och 

acceptans med fokus på den 
egna individen. 

Gränssättning 

Restriktioner och 
tvångsåtgärder upplevdes 
både som en bestraffning 

och som säkerhet samt 
trygghet. 

Autonomi/delaktighet 
Medbestämmande i vården 
hjälpte patienterna att växa 
och öka sin självförståelse. 

Hjälp till självhjälp 

Med hjälp av kreativa 
aktiviteter eller fysisk träning 

kan patienterna bättre 
kontrollera sitt 

självskadebeteende. 

Kontaktperson 

Patienterna vill ha samma 
kontaktperson under hela 
vårdperioden. Helst någon 

från första vårdtillfället. 
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Grundläggande behov 

Mänsklig närhet 

Vårdpersonalens handlingar har av patienterna inte upplevts överensstämma med deras 

omsorgsbehov eftersom de inte alltid kände sig väl omhändertagna vid kontakt med 

sjukvården. Denna omsorg har upplevts mest bristfällig nattetid. Patienterna vill känna att de 

har tillgång till stöd och närhet dygnet runt. Vid tillfällen när patienter lämnas ensamma 

uppstår känslor av övergivenhet, isolering, försummelse, oro och utanförskap, men även 

känslor av att inte vara omtyckta och accepterade av vårdpersonalen (Cleary & Edwards; 1999; 

Goodman Lesniak, 2010; Rovik, 2011; Talseth, Lindseth, Jacobsson & Norberg, 1999). 

Inneliggande patienter på vårdavdelning har ibland svårt att förstå vårdpersonalens tankar och 

handlingar, vårdavdelningens regler och dess syfte liksom åtgärder och beslutsfattande. Detta 

tolkas som en brist i kompetens och utbildning bland personalen, som om de inte alltid verkar 

veta vad de ska göra (Rovik, 2011; Olofsson & Jacobsson, 2001). 

 

Tid tillsammans med vårdpersonal kan underlätta vistelsen på vårdavdelning men saknades 

hos flertalet inneliggande patienter. Även om patienterna var medvetna om att det kunde bero 

på hög arbetsbelastning hos vårdpersonalen, så gav detta en känsla av att dessa var 

ointresserade och distanserade sig från dem. Som patient vill man känna sig trygg, värdefull 

och omhändertagen. Trygghetskänslan hos patienterna ökar när vårdpersonalen är den som tar 

initiativ till kontakt och ger dem närhet. Mänsklig kontakt och närhet kan bidra till att 

personalen inte behöver använda tvång i vården (Cleary & Edwards, 1999; Lindgren, Wilstrand, 

Gilje & Olofsson, 2004; Olofsson & Jacobsson, 2001; Schoppmann, Schröck, Schnepp & Buscher, 

2007; Talseth et al., 1999). Patienter beskriver att när de får hålla handen med vårdpersonalen 

ger det en känsla av närhet och kontakt med vårdpersonalen. Känslan av närhet till 

vårdpersonalen gör att patienterna får kontakt med sig själva (Schoppmann et al., 2007). 

 

 ”Jag sade till henne att jag inte står ut och att jag skulle vilja att hon håller min hand 

hårt för att se om det hjälper” (egen översättning) (Schoppmann et al., 2007).  

 



 

12 
 

 

Kommunikation och interaktion  

Patienter med självskadebeteende beskriver att de vill uttrycka sina känslor, kommunicera och 

interagera i större utsträckning med personalen. Det inger trygghet när vårdpersonalen i all 

kommunikation har en lugn röst, ett avslappnat kroppsspråk och en god ögonkontakt. I 

samtalen önskar patienterna att vårdpersonalen ställer följdfrågor och inte enbart pratar med 

dem om diagnos och behandling. Följdfrågorna ger patienterna en känsla av att vårdpersonalen 

förstår dem. Det var lättare för patienterna att samtala om sitt mående när vårdpersonalen visar 

att de tar sig tid till samtal, lyssnar till dem och visar att de har förstått vad de vill förmedla. Det 

känns lättare för patienterna att samtala när de får göra något annat samtidigt, som att ta en 

promenad tillsammans med vårdpersonalen. Självmordstankar och andra svåra känslor har 

patienterna upplevt att de inte får samtala om i den utsträckning de önskar (Cleary & Edwards, 

1999; Olofsson & Jacobsson, 2001; Talseth et al., 1999). Det uppfattas som en avvisning från 

personalen när dessa verbalt ifrågasätter patientens tankar om sig själv och sitt beteende 

(Schoppmann et al., 2007). 

 

Grundläggande behov för patienterna var att få visa sina känslor. Emellanåt har de dock en 

upplevelse av att känsloyttringar inte är tillåtet. När känsloyttringar ändå inträffar hos 

patienterna tror de att andra tycker att de är kriminella och farliga både för sig själva och andra 

(Kool, van Meijel & Bosman, 2009; Lindgren et al., 2004). Patienterna vill ha tillgång till 

vårdpersonal som i samtal har modet att utforska och tala om självskadehandlingen med dem 

men även hjälper dem att undvika sjävskadebeteendet. Om samtalsstöd ges kan patienterna 

känna sig starkare (Balcombe, Phillips & Jones, 2011; Lindgren et al., 2004). Patienterna hanterar 

vardagen bättre när vårdpersonalen förmedlar hopp. Även om patienterna förstår att 

tillfrisknandet är en lång process, infinner sig en känsla av hoppfullhet inför framtiden när 

vårdpersonalen förmedlar hopp till dem (Talseth et al., 1999). 

                                                                                                                                      



 

13 
 

Omvårdnadsbehov  

Bemötande 

I resultatet framkommer att patienter med självskadebeteende önskar att mötas av omtänksam 

och empatisk personal som accepterar och har fokus på den egna individen. Då kan patienten 

känna sig värdefull och respekterad som en likvärdig människa med sina fel och brister. Vissa 

patienter antyder att de inte blir tagna på allvar när personalen tycker synd om dem och vill 

överbeskydda dem. Det har i sådana fall visat sig svårare att ta till sig den behandling som 

erbjuds (Cleary & Edwards, 1999; Goodman Lesniak, 2010; Huband & Tantam, 2004; Kool, van 

Meijel & Bosman, 2009; Lindgren et al., 2004; Olofsson & Jacobsson, 2014).  

 

Tillit och förtroende är betydande för att som patient kunna söka och ta emot alla former av 

hjälp från vårdpersonal. Det är obehagligt för patienterna att ställa frågor och interagera med 

okänd personal när de är i behov av hjälp. När patienterna inte törs be om hjälp blir de lämnade 

ensamma med sina egna tankar och känslor, de hamnar då i ett tillstånd där känslorna blir 

alltför jobbiga och får stänga av hela sitt känslosystem (Schoppmann et al, 2007; Sinclair & 

Green, 2005). 

 

Gränssättning  

Tvångsåtgärder som personalen ibland använder ger patienterna en känsla av bestraffning och 

att de är sämre människor. Vissa patienter förstår dock att tvånget ibland är nödvändigt. 

 

“Det känns som en anklagelse, jag frågar personalen om de tycker att jag är farlig för 

samhället så att de behöver hålla ett öga på mig” (egen översättning) (Olofsson & 

Jacobsson, 2001).  

 

 

Även om det i studier framkommer att patienterna tror att personalen tycker om att använda 

sig av tvångsåtgärder så finns det även vissa som har haft positiva upplevelser av att 

restriktioner fanns då misstanken om självskada var befogad. Patienterna vill att restriktioner 

såsom att inte få gå ut eller vara under bevakning skall upphöra när risken för självskada inte 

längre är lika stor (Olofsson & Jacobsson, 2001).  
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Då vårdpersonalen sätter gränser och har tydliga rutiner ger det en känsla av säkerhet och 

trygghet hos patienterna (Cleary & Edwards, 1999). 

 

Delaktighet  

 

 “Jag fick kontroll över mitt liv när jag insåg att jag kunde göra egna val, jag kunde och fick 

önska saker för min egen del. Och ännu viktigare, jag kunde förhindra saker”  

(egen översättning) (Kool, van Meijel & Bosman, 2009). 

 

Då patienter med självskadebeteende får ta ansvar för sina handlingar och vara delaktiga i 

beslut angående sin vård hjälper det dem att växa, få ökad självinsikt och skapar förtroende för 

personalen. Då patienter utesluts från medbestämmande i sin vård upplevs det som en 

bestraffning. Information om tilltänkt behandling samt vilka rättigheter patienten har ges inte 

alltid till patienterna. Att som patient få adekvat information är en förutsättning för att kunna 

vara delaktig. Denna ökning av delaktighet bör ske i patientens egna individuella takt utifrån 

deras behov och möjligheter (Cleary & Edwards, 1999; Kool, van Meijel & Bosman, 2009; 

Lindgren et al., 2004; Olofsson & Jacobsson, 2001). För att anpassa takten efter individen bör 

personalen använda sig av och fråga om patientens kunskaper om sig själv, då denne är expert 

på området (Schoppmann et al., 2007). 

 

Hjälp till självhjälp 

Patienter med självskadebeteende upplever sin vistelse på vårdavdelningar som en sorts 

förvaring och vården som opersonlig då det inte finns tillgång till aktiviteter och kontakt med 

vårdpersonal (Cleary & Edwards, 1999; Olofsson & Jacobsson, 2001; Talseth et al., 1999).  

Huband och Tantam (2004) och  Kool, van Meijel och Bosman (2009) beskriver vikten av att 

finna nya strategier såsom exempelvis kreativa aktiviteter, fysisk träning och att lära sig 

uttrycka känslor hjälper patienterna att kontrollera sitt beteende. Avslappningsövningar är 

ogynnsamt för patienter med självskadebeteende, då detta kan utlösa självskadehandlingar. 

När patienterna får en ökad förståelse för sitt beteende och uppträdande kan de lättare påverka 

sin egen livshantering. I de fall patienterna skadar sig själva vill de att personalen visar på en 
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tydlig skillnad mellan självskadehandlingen och individen själv, det vill säga att det är 

självskadehandlingen som är felaktig och inte patienten som person (Huband & Tantam, 2004; 

Kool, van Meijel & Bosman, 2009).  

 

Kontaktperson 

Inneliggande patienter med självskadebeteende vill ha samma kontaktperson och det bör helst 

vara någon från det första vårdtillfället. Att ha tillgång till en och samma kontaktperson ger 

patienterna kontinuitet i vården. För vissa patienter har personalens kön betydelse, då det 

känns lättare att knyta an till en person av samma kön (Balcombe, Phillips & Jones, 2011; 

Huband & Tantam, 2004; Olofsson & Jacobsson, 2001). Kontaktpersonen visar sig hos 

inneliggande patienter vara en betydande person de tre första månaderna efter utskrivning från 

vårdavdelning. De patienter som får träffar/möten med sin kontaktperson har efter utskrivning 

minskat frekvensen av självskadehandlingar. Trots detta saknar många patienter 

uppföljningsplaner vid tiden för sin utskrivning (Grimholt, Bjornaas, Jacobsen, Dieserud & 

Ekeberg, 2012; Guthrie et al., 2001). När patienterna vet att de ska få träffa sin kontaktperson 

tycker de att väntetiden till deras första möte efter utskrivning är acceptabel, då de vet att de får 

möjlighet att tala om sina erfarenheter med någon de känner. Den största delen av patienterna i 

en studie är nöjda med de vårdmöten de haft, både i akut skede och vid uppföljning (Balcombe, 

Phillips & Jones, 2011). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ordet bemötande var svårt att hitta motsvarighet till i engelskan, därför användes sökord som 

liknar detta och samtidigt speglar upplevelser och erfarenheter av vårdmöten. Artiklarna som 

påträffades var skrivna ur vårdpersonalens synvinkel, detta var både en svårighet i arbetet och 

en bidragande orsak till att artiklar förkastades redan efter titelurval.  
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Publiceringsdatum på utvalda studier sattes från året 1999 eftersom det enligt Socialstyrelsen 

skett en ökning av självskador från 1999. Den lägre åldersgränsen (13 år) sattes på grund av 

etiska skäl gällande barn och att det enligt färska rapporter är i denna åldersfas som flertalet 

börjar sitt självskadebeteende. Den övre åldersgränsen (64 år) sates då de inledande 

sökningarna visade att de flesta studierna var gjorda på personer i åldrarna 13 till 45 år.  

 

Vid granskningen av artiklarnas vetenskapliga kvalitet så omarbetades den modifierade 

bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) triangulering togs bort då det inte nämndes 

tydligt i artiklarna om detta gjorts, samt att det i bedömningsmallen ej tydligt presenterats på 

vilket sätt som dom menar att trianguleringen är gjord. I bedömningsmallen anges etiska 

aspekter, vilket tolkades som att det finns etiskt resonemang eller informerat samtycke från 

deltagarna i studierna. Två artiklar saknade etiskt resonemang och informerat samtycke. Ena 

artikelns etiska aspekter fanns på tidskriftens hemsida. När det gäller den andra artikeln 

klargjordes det via mejlkorrespondens att artikelförfattarna hade etiskt resonemang.  

 

Tretton artiklar utgjorde grunden för resultatet, de hade patientperspektiv och berörde olika 

yrkeskategorier i flera områden inom hälso- och sjukvården. Benämningen vårdpersonal har 

använts för att specificera yrkeskategorier såsom sjuksköterska, läkare och andra kollegor. 

En begränsning kan vara det knappa underlaget med antalet artiklar skrivna ur 

patientperspektiv, de flesta artiklar som framkom under sökningarna var skrivna ur 

sjuksköterskor eller annan vårdpersonals perspektiv. Större mängd artiklar att tillgå hade 

kunnat styrka resultatet. Avsikten var att undersöka hur vårdmöten och bemötande uppfattas 

av patienterna. Trots det har en bild framkommit som ger en förståelse för hur patienter med 

självskadebeteende kan uppleva och har upplevt möten och bemötande inom vården.  

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visar att det förekommer att patienter med självskadebeteende inte har tillgång till 

stöd och närhet dygnet runt och därför känner sig övergivna och oroliga. Hjälpen från 

personalen överensstämde inte med patientens förväntningar på vården, och patienterna 
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uppfattade personalen som inkompetenta när de inte kunde förklara vad de gjorde och varför. 

Det innebär att för att kunna möta patienternas behov bör personalen alltid utgå från varje 

enskild individ och dess perspektiv på sin unika situation. Travelbee (1971, s. 125-129) förklarar 

att kunskap och utbildning är viktigt. Om sjuksköterskan inte har tillräcklig kunskap och 

förståelse kommer denne inte att kunna identifiera och möta patientens behov. Även om denne 

är vänlig och har goda intentioner. 

 

Resultatet visar att vårdpersonalen bör tänka på hur de uttrycker sig både verbalt och 

ickeverbalt. Det kan tolkas som att god kommunikation är grundläggande för att interaktionen 

patienter och vårdpersonal emellan ska fungera väl och personalen bör ha i åtanke att vi 

kommunicerar med både ord, kroppsspråk, miner med mera. Travelbee (1971, s.122) bekräftar 

att i en interaktion kommunicerar två individer verbalt och icke verbalt. Vissa interaktioner är 

till hjälp för patienten medan andra inte är det. Det finns sjuksköterskor som utför sina 

praktiska arbetsuppgifter felfritt och mycket effektivt men inte lägger någon eller mycket lite tid 

på att prata med patienterna. (Allen, 2007) menar att det ses som en försvarsmekanism hos 

personalen när dessa förmedlar att självskadebeteendet är dåligt både verbalt och icke verbalt. 

 

Patienterna ville att kommunikationen och interaktionen med vårdpersonalen skulle resultera i 

en känsla av hopp. Det borde inte vara svårt att som personal förmedla hopp till patienterna 

genom att se individen där den är och ge den tilltro till att det går att genomföra förändringar, 

om detta kan hjälpa patienten att våga se nya vägar. Travelbee (1971, s. 77) anser att en person 

som saknar hopp inte heller kan se de chanser till förändring eller lösningar på problem i livet 

som denne har tillgång till. Enligt resultatet stärktes patienterna om personalen vågade ställa 

frågor kring deras självskadehandlingar samt skiljde på handlingen och individen. Det 

bekräftar att frågor borde ställas till patienten varför den har utfört handlingen samt vad som 

utlöste känslan av att vilja skada sig. Allen (2007) menar att det som borde få 

uppmärksamheten av vårdpersonalen är det underliggande som personen upplever inombords. 
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Det visade sig att patienter ville att personalen skulle se dem som medmänniskor, empatiskt 

och respektfullt men inte överbeskyddande arbeta utifrån varje enskild individ. Men andra ord 

är det bra att kunna möta patienten där den är och ibland kanske det innebär att dela med sig 

av sina egna erfarenheter. Förutsättningen till att ha en god kontakt människa till människa, 

behöver alla övervinna hinder som titlar och roller och se varandra som den de är (Travelbee, 

1971, s. 44-45). 

 

Resultatet visar att lämnas ensam med känslor och tankar som är svåra att hantera på egen 

hand inte upplevdes bra för patienterna. Ingen individ ska behöva bli lämnad ensam i 

situationer som är svåra att hantera. Vårdpersonalens bör respektera patientens tankar då de är 

verkliga för denne. Tamm (2002, s. 178-179) beskriver utifrån psykologen och filosofen George 

Kelly och dennes kognitiva personlighetsteori att den sjukes begreppsvärld ofta är 

sammankopplad med starka känslor, ångest och oro. Den enskilde individen tolkar sin 

verklighet på sitt eget unika sätt. Vårdpersonal med sin medicinska kompetens och patienter 

med den upplevda erfarenheten utgår från två olika begreppsvärldar, och när dessa världar 

möts kan missförstånd uppstå.  

  

Det visade sig att somliga patienters åsikter kring tvångsåtgärder gick isär. En del såg det som 

positivt och nödvändigt då de fick hjälp att förhindra sitt självskadebeteende. Medan andra såg 

det mer som en bestraffning på ett dåligt beteende. Gemensamt var dock att de ansåg att dessa 

åtgärder endast skulle utföras när det var absolut nödvändigt. Tvångsåtgärder kan vara ett 

dilemma då vårdpersonalen strävar efter att vilja skydda patienten. Men patienten kan uppleva 

det som en bestraffning. Därför är det nödvändigt att tydligt förklara vad man gör och varför så 

att situationen inte förvärras ytterligare och patienten har en chans att förstå personalens 

agerande.  

 

Det visade sig att informationsbrist om behandling och rättigheter omöjliggjorde delaktighet för 

patienten. Genom att tillåta medbestämmande efter individens kapacitet kunde patienterna 

påbörja ett förändringsarbete med sig själva. Det är uppenbart att patienter upplever att det 
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finns brister inom detta område. Om medbestämmande kan hjälpa patienter att känna 

delaktighet och ta egna beslut i sitt eget mående finns det en vinst med att arbeta utifrån  

autonomiprincipen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SOSFS 1993:20) 

beskriver att vårdpersonalen ska visa omsorg om och respekt för patientens autonomi.  

 

Aktivitet och kreativitet kunde ge patienten verktyg att hantera sin vardag. Olika aktiviteter har 

alltså visat sig vara bra för att dämpa den ångest och de mörka tankar som flertalet av patienter 

med självskadebeteende bär på. Att utföra en aktivitet kräver koncentration, då flyttas fokus ut 

patientens inre till den fysiska eller kreativa aktivitet de utför. Att vägleda patienten till sådant 

de finner intressant bör vara en arbetsuppgift för vårdpersonal. Lindgren (2010, s. 207-208) 

menar att aktiviteter ger struktur på dagen och bidrar till att göra något som patienten tycker 

om och ger livslusten tillbaka och kan ge motivation till förändring av självskadebeteendet.  

Travelbee (1971, s. 11) menar att kärnan i all hälsolära är att individen behöver assistans med att 

finna mening i sin sjukdomssituation och i de åtgärder denne måste vidta för att bevara hälsa 

och kontrollera sina sjukdomssymtom. 

 

Resultatet visade att kontaktpersonen hade stor betydelse för patienter med självskadebeteende, 

både under och efter vårdtillfället. Till denne kunde de vända sig med tankar och funderingar, 

men trots det hade en del patienter fått lämna sjukhuset utan planering för möten och samtal. 

Bara vetskapen om att någon kommer att ringa nästa dag kan göra att patienten får en ökad 

motivation och hjälp att hantera sin livssituation. Uppföljningsplaner bör upprättas tillsammans 

med patienten innan utskrivning så att denne känner trygghet. Många patienter hade blivit 

lovade att de skulle bli kontaktade efter utskrivning men det skedde inte. Det medför att 

patienter har haft negativa upplevelser och känt sig illa behandlade. Världshälsoorganisationen 

(WHO)(2012)  rekommenderar att patienter som uttrycker tankar om eller har ett pågående 

självskadebeteende bör få regelbunden kontakt med vårdpersonal via telefon, hembesök och 

brev. Kontaktperson skall finnas och kontakten bör vara frekvent i början och kan minskas 

något då förbättring skett. Utgångspunkten bör i all planering vara utefter patientens behov. 
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SLUTSATS 

Slutsatsen är att vårdpersonalens sätt att arbeta och bemöta patienter med självskadebeteende 

många gånger inte överensstämmer med hur dessa patienter vill bli bemötta. Arbetet har 

bidragit till en ökad kunskap om hur patienter med självskadebeteende har upplevt sin 

vårdsituation. Denna kunskap borde kunna fylla en funktion då det saknas tillräcklig forskning 

om hur patienter med självskadebeteende själva upplevt möten och bemötande i sin 

vårdsituation. Flertalet studier inom detta område belyser personalens upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta med patienter med självskadebeteende. Bristen på forskning ur 

patientperspektiv står i kontrast till att vårdpersonal inom hälso- och sjukvård ska arbeta för 

och utgå från patienten. Förhoppningen är att vidare forskning inom ämnesområdet bidrar till 

att vårdpersonalen kan möta patienten med respekt för den egna individen. 
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