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Abstrakt 

Inom den psykiatriska verksamheten är självskadebeteendet förknippat med diagnosen 

emotionellt instabil personlighetsstörning (Borderline), där symptomen främst är svår instabilitet 

i självbilden, impulsivitet och självdestruktivitet. Självskadan används som en försvarsmekanism 

för emotionell reglering av känslor. En av de största utmaningarna för sjuksköterskor i den 

psykiatriska omvårdnaden är att ge en patientsäker, kvalitetsfylld och omsorgsfull vård till denna 

patientgrupp. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans attityd till patienter 

med självskadebeteende samt syn på omvårdnaden. Litteraturstudien baseras på artiklar funna i 

databaserna PubMed, Psycinfo och Cinahl. Manuell sökning efter relevant litteratur har utförts 

på Mittuniversitetes bibliotek samt avhandlingar inom det valda ämnesområdet. Resultatet av 

litteraturstudien präglades av Behov av specifik kompetens, Upplevelser och värderingar, 

Betydelsen av ett tvärvetenskapligt samarbete, Attityder och Påverkan av processer i 

relationsbyggandet. Självskadebeteendet är ett kontroversiellt ämne som väcker dynamiska 

känslor och attityder hos omvårdnadspersonalen som ställs dagligen inför maktkamper och etiska 

dilemmor gentemot denna patientgrupp. Vikten av stöd av vårdteamet samt sökandet efter 

kunskap är viktiga faktorer för att uppnå en patientsäker och kvalitetshöjande omvårdnad. Hur vi 

bemöter människor är en viktig faktor och en viktig förutsättning för ett relationsbyggande samt 

samarbetsallians. För omvårdnadspersonal inom den psykiatriska verksamheten är det viktigt att 

inte bli influerad av stereotypa föreställningar då det kan påverka kvalitén på omvårdnaden samt 

skapa ett vårdlidande. 

Nyckelord: Attityder, borderline, litteraturstudie, omvårdnad, sjuksköterska, självskadebeteende. 
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Abstract in English 

In psychiatric care is self- injury associated with a diagnosis of emotionally unstable personality 

disorder (borderline), where the symptoms are primarily severe instability of self-image, 

impulsiveness and self- destructiveness. Self-injury is used as a defense mechanism for 

emotional regulation of emotions. One of the biggest challenges for nurses in the psychiatric care 

is to give patients safe, quality filled and diligent care for this patient population. The purpose of 

this study is to highlight nurses' attitudes to patients with self-injurious behavior and approach to 

care. The literature review based on articles found in PubMed, Psycinfo and Cinahl. Manual 

search for relevant literature has been performed on Mid-Sweden University library and 

dissertations in the chosen field. The results of the literature review was marked by the need for 

specific skills, experiences and values, the importance of interdisciplinary collaboration, attitudes 

and influencing the processes of care. Self-injury is a controversial subject that evokes dynamic 

feelings and attitudes of nursing staff who are daily facing power struggles and ethical dilemmas 

in relation to this population. The importance of the support of the care team and the search for 

knowledge are important factors for achieving patient safety and quality care. How we treat 

people are a key factor and an important prerequisite for a relationship-building and 

collaborative alliance. For nursing staff in mental activities, it is important not to be influenced 

by stereotypes as it can affect the quality of care and create a health suffering. 
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Bakgrund 

Borderline-personlighetsstörning och självskador 
 

Ett fenomen som uppmärksammats och rapporterats mycket under senaste tiden, framför allt 

bland ungdomar, är det så kallade självskadebeteendet. Ett självskadebeteende innebär att 

personen ifråga utsätter sin kropp för skador där angripandet till stor del är förknippat med ilska 

och aggressivitet (Socialstyrelsen, 2004a). Självskadebeteende syftar till att dämpa ett inre behov 

av att precisera en psykisk smärta som tex ångest, stress och låg självkänsla med hjälp av fysisk 

smärta. Självskada används som en försvarsmekanism för emotionell reglering av känslor. 

Försvarsmekanismer används när situationen ställer högre krav än vad man har resurser och 

strategier för att bemästra. Självskadebeteende är avgränsad till att utsätta sin kropp för skärning 

och rispning av den kroppsliga vävnaden, där avsikten inte är att ta sitt liv (Socialstyrelsen, 

2004b). Självskadebeteendet kan medföra en del negativa konsekvenser som tillslut kan bli en 

dödlig utgång om man inte vid ett tidigt skede uppmärksammar problemet och skapar kunskap 

och förståelse av själva handlingen (Shapiro, 2008). 

 

 Den forskning som finns idag baseras till stor del på två teorier som står i konkurrens med 

varandra, enligt Lundh, Bjärehed & Wångby-Lundh (2011) är den ena teorin att 

självskadebeteendet ”fyller en emotionsreglerande funktion” och den andra teorin att det ”tjänar 

kommunikativa syften”. Men i huvudsak tyder samtliga tolkningar på att självskadebeteendet 

främst fyller funktionen att dämpa eller på annat sätt reglera outhärdliga känslor och därmed 

reducera sitt lidande. Dessa känslor är oftast kopplade till depression, självhat och vägran till 

självacceptans. När det väl har gått så långt att personen börjat angripa sig själv fysiskt tenderar 

beteendet att utge negativa följder, som exempelvis rispning som substitut för ångesten, och 

därmed skapa en ond cirkel som är svår att ta sig ur (Lundh, Bjärehed & Wångby- Lundh, 2011).  
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De självskadehandlingar som förekommer i form av ytliga skador sker utan någon tanke om att 

begå självmord (Beckman, Dahlin, Tidemalm & Runesson, 2010). Inom den psykiatriska 

verksamheten är självskadbeteendet förknippat med diagnosen emotionellt instabil 

personlighetsstörning (Borderline) som är den vanligaste personlighetsstörningen, störningen 

debuterar i tonåren, där symptomen främst är svår instabilitet i självbilden och svårigheter att 

bevara relationer. 

Symptomen kan vara ett resultat av en traumatisk barndom och en uppväxt bland dysfunktionella 

förhållanden som lämnat kvar spår av besvikelse, hopplöshet och självhat. Dessa personer ser sig 

själva som sårbara, sköra och omöjliga att älska (Herlofson, Ekselius, Lundh, Mårtensson & 

Åsberg, 2009). 

Psykologisk behandling 
 

Det finns numera ett omfattande vetenskapligt stöd för ett flertal psykologiska 

behandlingsmetoder vid Borderline- personlighetsstörning.  En behandling som ingår inom 

vården för patienter med självskadebeteende och som visats sig ge god effekt är terapiformen 

dialektisk beteendeterapi (DBT). Det är en behandling som grundar sig på kognitiv 

beteendeterapi med anpassning för personer med diagnosen Borderline-personlighetsstörning. En 

viktig aspekt i DBT är läran om att acceptera sitt lidande utan att finna något substitut 

(Andersson, Waern & Öst, 2006). Att förneka acceptansen om sitt lidande leder till en 

påbyggnad av mer lidande och ångestpåslag där målet att uppnå ett optimalt liv blir distanserat, 

då det i livet ingår motgångar (Kåver & Nilsonne, 2000). En annan psykologisk behandling som 

har visats ge god effekt och har ett starkt stöd är mentaliseringsbaserad terapi (MBT) vilket är en 

psykodynamisk behandlingsmodell. MBT riktar sig främst till individer som fått diagnosen 

emotionell instabil personlighetsstörning (Borderline). Behandlingens syfte är att stärka 

patientens insikt i sina egna och andras mentala tillstånd som finns i ens omgivning, för att på 

detta sätt kunna påverka emotionell reglering av känslor och svårigheter i mellanmänskliga 

relationer (Rydén, 2010).  

Medicinsk behandling 
 

Det finns inga klara riktlinjer för medicinsk behandling för patienter med en 

personlighetsstörningsproblematik. Behandlingen är utformad på symtombasis som är mest 
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angeläget att behandla. De symtomen som kan behandlas med medicinsk behandling är 

karakteriserande drag som förekommer i personlighetsstörningar. Dessa är impulsstörningar 

reglering av affekter och psykotiska episoder (Rinne, van der Bring, Wouters & van Dryck, 

2002). Behandlingen skall vara utarbetad och individanpassad för att motivera patienten och 

skall följas upp med kontinuitet då risken för missbruk kan föreligga (Rýden & Vinnars, 2002).  

Kompetens 

Det är till stor del på grund av bristen på resurser och relevant omvårdnadskompetens som 

vården idag lider av begränsningar gentemot patienter med självskadebeteende. En annan faktor 

som påverkar omvårdnaden av diagnosen är vetskapen om att sjukdomen är svår att behandla. 

Därför krävs det en kompetenshöjande resurs som kan underlätta arbetet och omvårdnaden av 

denna patientgrupp. Psykiatrisjuksköterskan är resursen som genomgår ett pedagogiskt 

utbildningsprogram med syfte att stärka självkänslan och bidra till en mer positiv inställning i 

yrkesrollen inom detta område (Hauck, Harrison & Montecalvo, 2013).  

Omvårdnad 
 

Att vårda patienter med diagnosen Borderline-personlighetsstörning kan vara en stor utmaning 

för vårdpersonalen, speciellt för sjuksköterskor som får utstå kränkningar, förolämpningar och 

fysiskt våld. Detta genererar en viss osäkerhet i yrkesrollen då sjuksköterskan känner sig 

otillräcklig, maktlös och obekväm. Detta skapar ambivalenta känslor hos sjuksköterskan då det 

upplevs som frustration och avsaknad av hopp för denna utagerande patientgrupp (Swift, 2009). 

Enligt Hayward (2007) studie har det påvisats att personal som jobbar inom psykiatriska 

verksamheter blir påverkade i sitt omvårdnadsarbete av stereotypa uppfattningar om patienternas 

diagnos detta tenderar att skapa en distans mellan patient och personal då man inte ser 

människan bakom sjukdomen och handlingen.  

Trots attityden som uppstår hos sjuksköterskan skall vården ges i enlighet med Hälso-och 

sjukvårdslag (HSL, SFS 1982:763), 2§, för personal inom hälso- och sjukvård som definieras av: 

“Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet” (Raadu, 2009, s.115). 

 

Enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori så bygger relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten på en del aspekter, där en central del är kommunikationen 
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Kommunikation är en viktig och avgörande förutsättning i relationen, genom att man har en bra 

kommunikation lär man känna människan bakom sjukdomen och handlingen och får en djupare 

förståelse för patientens svårigheter som utlöser självskadebeteendet för att på sikt kunna 

kartlägga omvårdnadsbehoven. Att tillgodose patientens omvårdnadsbehov innebär att 

sjuksköterskan skall hjälpa patienten att tillgodose dem behov som patienten inte är kapabel till 

eller har förmåga att utföra på egen hand (Travelbee, 1971). Enligt Paris (2011) så är en viktig 

hörnsten i omvårdnaden med självskadepatienter, att personal utarbetar en struktur som har en 

viktig funktion i omvårdnadsbehandlingen.   

Omvårdnaden skall bygga på att hjälpa personen att strukturera och genomföra handlingar som 

hör till det vardagliga livet, detta görs genom att omvårdnadspersonalen hjälper personen att få 

struktur i sin vardag där målet är att förbättra hälsa och förebygga ohälsa (SSF, 2014). 

Omvårdnaden skall syfta i att hjälpa patienten att främja mer lämpliga lösningar till utmaningar 

och motgångar i livet, genom att utveckla och förbättra interpersonella färdigheter samt kunna 

hantera och sätta ord på sina känslor oavsett om dessa är positiva eller negativa (American 

Psychiatric Association Practice Guidelines, 2001). 

 

 Inom den psykiatriska verksamheten skall omvårdnad syfta till att främja sjuksköterskans 

förhållningssätt för att på sikt tillsammans med patienten skapa en omvårdnads- och 

samarbetsallians, där sjuksköterskan i alliansbyggandet skall beakta patientens autonomi och ha 

en humanistisk människosyn. Där den centrala målsättningen skall vara att man bygger upp en 

relation i samspel med patienten som skall kunna balansera maktförhållandet för att patienten 

skall känna tillit och trygghet till sjuksköterskan (PRF, 2014). Individer med Instabil 

personlighetsstörning har ett driv av att få uppmärksamhet och bekräftelse av sin omgivning.  

 

Detta mönster blir ofta tydligt tidigt i den psykiatriska kontakten och det är inte ovanligt att 

individen uppträder förföriskt, provocerande och oberäknelig. I omvårdnaden är det av stor vikt 

att bemöta patienten med respekt, empati och tydlighet även när patienten är utagerande och 

förförisk, för att i själva personlighetsstörningen finns en bristande förmåga att identifiera och 

hantera outhärdliga känslor (Tyrer, 2002). 
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För omvårdnadspersonal är det viktigt att ha i minnet att dessa patienter handskas dagligen med 

en låg självkänsla, skörhet och har ett ständigt driv efter bekräftelsebehov (American Psychiatric 

Association Practice Guidelines, 2001). 

Attityd och inställning 
 

Attityder har en viktig betydelse vid en persons förhållningssätt och inställning till en person och 

kan ge i uttryck som värderande, accepterande eller konkret. Attityder visas genom en persons 

handlingar, grundat på medvetna eller omedvetna uppfattningar (Altmann, 2008). 

Vårdpersonalen i allmänhet finner det obehagligt att komma i kontakt med patienter som har 

diagnosen Borderline-personlighetsstörning. Anledningen till obehagskänslan är att personalen 

känner sig kluvna då uppfattningen är att patienter med ett självskadebeteende har låga 

behandlingsresultat.  Rädslan för att arbeta med denna patientgrupp sprider sig och ger upphov 

till bristande kvalité i omvårdnaden (Johnstone, 1997). Denna uppfattning står därför i kontrast 

med den riktlinjen som sjuksköterskan har, nämligen att kunna känna sig trygga och självsäkra i 

sin yrkesprofession för att kunna bedriva omvårdnaden trots patientens psykiska funktionshinder 

och diagnos (Herlofson, Ekselius, Lundh, Mårtensson & Åsberg, 2009).  

Problemformulering 
 

Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende påverkar både bemötandet och 

omvårdnaden. Det är vanligt att patienter som har utvecklat ett självskadebeetende hamnar på 

psykiatriska avdelningar där sjuksköterskor ofta saknar psykiatrisk specialkompetens och har 

kunskapsluckor för denna patientkategori. Det behövs en fokus på specifik kunskap, 

omvårdnadskompetens och ett genuint intresse att arbeta med självskade patienter, där man ser 

människan bakom handlingen och diagnosen. Vad kan man som sjuksköterska göra för att 

förändra situationen och attityden? 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans attityd till patienter med 

självskadebeteende samt syn på omvårdnaden. 
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Metod 
Med en litteraturstudie kartläggs kunskapsläget inom ett visst valt ämnesområde. 

Litteraturstudien utgår ifrån ett syfte som besvaras genom att identifiera, välja, kritiskt granska 

och analysera relevant forskning (jfr Forsberg & Wengström, 2008). Författaren sammanförde 

sedan sina tolkningar vilket gav studien en större tyngd. Till denna litteraturstudie har tillgänglig 

forskning inom det valda ämnesområdet granskats och analyserats för att samla in kunskap som 

kan vara till nytta för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Analysmetoden som användes är en 

kvalitativ innehållsanalys. Denna analysmetod innebär att författaren söker efter likheter i 

datamaterialet för att kunna bilda olika kategorier.  

Analysen startade med att data lästes upprepande gånger för att få ett helhetsperspektiv av de 

olika studierna. Därefter granskades varje text noga som svarade mot studiens syfte och är 

utifrån sjuksköterskan och omvårdnadspersonalens perspektiv (Graneheim & Lundman, 2003). 

Artikelsökningen inleddes med att kartlägga artiklar på tre olika databaser PubMed, Cinahl och 

Psycinfo då de täcker relevant forskning inom omvårdnad och medicin, med följande 

Meshtermer: Psychiatric Nursing, Nursing, Professional patient relation, Self injurious 

behavior, Borderline personality disorder, Nursing care, Experience, Attitudes. 

 Termerna användes för att få en överblick över det valda ämnesområdet och att det även svarar 

mot syftet. Som komplement till de vetenskapliga artiklarna som inkluderats i studien har även 

en manuell sökning på Mittuniversitetets bibliotek gjorts för att expandera överblicken över det 

valda ämnesområdet. Genom detta finns möjligheten att kartlägga hur mycket övrig information 

det finns inom ämnet. Sökningar har gjorts på databaser över avhandlingar som handlar om 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete med självskadepatienter.  

Kriterierna som ställs i artikelsökningen är att artiklarna ska vara vetenskapliga (peer reviewed) 

och avgränsade till en övre gräns på 15 år. Artiklar som exempelvis handlade om självmord och 

inte var ur vårdpersonalens (sjuksköterskans) perspektiv exkluderades från sökningen då det inte 

svarar mot det valda ämnesområdet. Endast artiklar som publicerades på engelska och svenska 

inkluderades. De granskade artiklarna klassificerades utifrån en tregradig skala (se bilaga 1). De 

artiklar som bedömdes som låg kvalité (III) uppfyllde mindre än 60 % av kriterierna, artiklar som 

bedömdes som medel kvalité (II) uppfyllde mellan 70-90% av kriterierna och artiklar som 

bedömdes som hög kvalité (I) uppfyllde mer än 90 % av kriterierna.  
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Meshtermerna överfördes därefter enligt tabell 1,tidslinjen inför artikelsökningen genomgår 

också i tabell 1. 

 
 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning gjorda 2014-11-25- 2015-03-27. Urval 1: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 2: 

Artiklarnas fulltext lästes, Urval 3: Inkluderade artiklar i resultatet. 

 
 

Databas Datum Mesh term Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed 2015-01-05 Psychiatric 

Nursing And Self 

Injurious 

behavior 

516 18 18 2     

PubMed 2015-02-15 Self-Injurious-

behavior And 

Attitudes And 

Borderline 

personality 

disorder 

121 10 9 2  

PubMed 2015-02-28 Professional-

Patient 

Relations and 

Borderline 

personality 

disorder and 

attitudes 

49 15 11 3 

PubMed      2015-03-05 Borderline 

Personality 

Disorder and 

Nursing   

70 11 8 3   

PubMed 2015-03-27 Self-injurious 

behavior, 

Attitudes And 

Borderline 

personality 

Disorder 

24 10 9 1 

Cinahl 2014-11-25 Borderline 

Personality 

disorder And 

Experience 

  63 15 12 5      

Cinahl 2014-12-22 Borderline 

Personality 

Disorder And 

Nursing care 

52 15 10 2      

Psycinfo 2014-12-28 Self-injurious 

behavior, 

Borderline 

personality 

disorder 

341 14 13 1      
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Bearbetning 
 

Bearbetning har skett enligt SBU/SSF nr 4 ( 199, s. 16-17) i tre faser (se bilaga 1). 

Fas 1 

Det första steget i kvalitetsbedömningen var att söka artiklar med hjälp av Mesh-termer. 

Sökningen resulterade i 108 lästa titlar och abstrakt för att kunna välja ut 40 artiklar som handlar 

om det valda ämnesområdet för bearbetning och artikel granskning.  

Fas 2 

De 40 artiklar som gick vidare i artikelgranskningen och kvalitetsbedömning, lästes upprepande 

gånger i sin helhet för att kunna välja ut de artiklar som svarade på studiens syfte. Artiklar som 

exkluderades var inte relevanta för syftet, var inte skrivna på engelska eller ett nordiskt språk, 

handlade om självmord samt inte var från sjuksköterskan eller omvårdnadspersonalens 

perspektiv.  

Fas 3 

De 40 vetenskapliga artiklar valdes vidare till kvalitetsgranskning(se bilaga 1) enligt tabell 2 och 

3 SBU/SSF nr 4 (1999). De studier som bedömdes av låg kvalité och uppfyllde mindre än 60 % 

av kriterierna exkluderades. Av de 40 vetenskapliga artiklar inkluderades 19 stycken efter 

kvalitetsgranskningen enligt tabell 2och 3, där 11 artiklar var av kvalitativ metod och 6 stycken 

artiklar var av kvantitativ metod, 2 artiklar var av både kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod. Samtliga artiklar är av medelhög kvalitet (II). 
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Tabell 2. Visar kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, enligt 

SBU/SSF nr 4 ( 1999, s. 49).  

 
Tabell 3. Visar kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, enligt 

SBU/SSF nr 4 (1999, s.48). 

 

Analys 

 
Artiklarna är analyserade med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans 

(2004). Friberg (2006) menar att klarlägga en text innebär att analysera, tolka och förklara den 

samt visa hur den hänger ihop med annan text. 

 
 

 I: Hög II: Medel II: Låg 

K Studie med kvalitativ metod, väldefinierad 

frågeställning, relevant urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. Metod och analys 

väl beskriven och genomförd, resultatet är logiskt och 

begripligt, god kommunicerbarhet. 

 

- 

 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven 

metod/analys ej tillräckligt beskriven 

eller bristfällig resultatredovisning.  

 I= hög II= medel III= låg 

C Prospektiv randomiserad studie. Större 

väl planerad och genom-  

förd multicenterstudie med ade- kvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive  

behandlingsteknik. Antalet  

patienter tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

 

 

- 

Randomiserad studie med för få 

patienter, och/ eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter, otillrcäkligt berskrivet 

eller stort bortfall 

P Prospektiv studie utan randomi- 

sering. Väldefinierad frågeställning,  

tillräckligt antal patienter,.adekvata 

statistiska metoder. 

 

- 

 

Litet antal patienter, brister i 

genoförande, tveksamma statistiska 

metoder 

R Retrospektiv studie. Stort konse- kutivt 

patientmaterial väl beskrivet och 

analyserat med adekvata  statistiska 

statistiska metoder (t ex multi- 

variantanalys, fall kontrollmetodik 

etc). Lång uppföljningstid. 

 

 

- 

 

Begränsad patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför kort 

uppföljning eller inadekvata 

statistiska metoder 
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Artiklarna lästes enskilt för att få en uppfattning och en överblick av innehållet. Samtliga artiklar 

var skrivna på engelska och dessa lästes upprepade gånger för att undvika språkliga 

missförstånd. Därefter översattes varje artikel från engelska till svenska. En sammanställning av 

över artiklarna framställdes för att få en helhetsbild över valda artiklar till litteraturstudien 

(se bilaga 2). Text som var relevant till syftet togs ut som meningsbärande enheter, det är 

meningsinnehåll från artiklarna som stämmer överens med syftet (Graneheim & Lundmans 

2004). Författaren delade upp artiklarna i kronologisk disposition efter likheter i varje innehåll 

för att kunna strukturera de centrala delarna. Under artikelbearbetningen har författaren tagit 

hänsyn till att undvika att blanda in egna åsikter då det är ett kontroversiellt ämnesområde samt 

att texten skall smalna av mot syftet för att läsaren skall få en överblick och helhetsintryck över 

det valda ämnesområdet. Enheterna delades sedan upp i meningsenheter som därefter skapade 

kategorier (Forsberg & Wengström, 2003; Friberg, 2006; Polit & Beck, 2010). De inkluderade 

artiklarna som användes bedömdes vara av medelhög (II) kvalité. Det kategoriserade materialet 

resulterade i fem kategorier som presenteras i resultatet. 

Etiskt övervägande 
 

Artiklarna har analyserats och redovisats på ett objektivt sätt utan någon anknytning till egna 

åsikter och synpunkter (jfr Forsberg & Wengström, 2008). God etisk övervägande är en viktig 

faktor inom vetenskaplig forskning, för att inte vinkla studierna till egen fördel. Det ska framgå 

på ett tydligt sätt i artikeln att samtliga deltagare i studien blivit välinformerade om villkor på ett 

grundläggande sätt, det vill säga både skriftligt och muntligt. Information om studien skall ges i 

god tid innan studien för att begrunda deltagandet och samtidigt ge möjlighet att hoppa av 

studien utan förbehåll. Enligt autonomiprincipen skall forskaren ha respekt och ta hänsyn till 

personens självbestämmande (Olsson & Sörensen, 2007). 

I de vetenskapliga artiklarna där ett etiskt resonemang inte existerar, kommer dessa artiklar att 

inkluderas i studien för överväganden men efter artikelbearbetning exkluderas från resultatet då 

det ger artikeln förminskad tillförlitlighet och kvalité. Artikelbearbetningen sker enligt en 

granskningsmall (se bilaga 1) som syftar till att forma ett underlag. Bearbetningen av artiklarna 

sker med en öppen inställning till datainsamlingen. 
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Resultat 

Denna litteraturstudie inkluderade 19 vetenskapliga artiklar, 11 kvalitativa, 6 kvantitativa och 2 

artiklar var av både kvalitativ och kvantitativ metod. Alla dessa artiklar är av medelhög (II) 

kvalitet. Sammanställning över de vetenskapliga artiklarna redovisas i bilaga 2. Resultatet 

presenteras utifrån de kategorier som framkom vid analysen. I resultatet av litteraturstudien 

redovisas fem kategorier: Behov av specifik kompetens, Upplevelser och värderingar, Betydelsen 

av ett tvärvetenskapligt samarbete, Attityder samt  Påverkan av processer i relationsbyggandet . 

Nedan redovisas resultatet som belyser sjuksköterskors attityder till patienter med 

självskadebeteende. 

Behov av specifik kompetens 
 

Sjuksköterskorna ansåg att arbetet med patienter med ett självskadebeteende är både utmanade 

och psykiskt stressande, då det finns stora kunskapsluckor i hur man skall utforma den 

psykiatriska omvårdnaden och bemötandet (Hayter, Hsiao, Ma, Shih & Shih, 2009). De 

svårigheterna som psykiatrisjuksköterskorna upplever i omvårdnaden av denna patientgrupp 

ligger i det utagerande beteendet och de självdestruktiva handlingarna, där patienterna utsätter 

kroppen för skador (Berk, Giannouli, Perogamvros, Svigos & Vatlamatzis, 2009). Bristen på 

specifik kompetens och kunskap bland sjuksköterskor var ett hinder för att kunna ge en god och 

optimal omvårdnad. Kunskapsluckor kunde råda i vissa situationer tex när en patient tog initiativ 

för att få hjälp med sin impulsivitet eller att hantera/reglera känslor som är ångestframkallade 

negligerade man patienten och hänvisa till en extern profession som t.ex. psykolog. Anledningen 

var att sjuksköterskorna saknade specifik kompetens för att bemöta patienterna i deras 

problematik. Dessa känslor skapar en frustration hos sjuksköterskorna som vill hjälpa, men 

samtidigt undvika och fly problemet. En stark allians i personalgruppen bygger man upp genom 

träning och utbildningsprogram i bemötandet. Utbildningsprogrammen skall hjälpa personalen 

att ha en empatisk förhållning där man ser människan bakom sjukdomen och handlingen. Man 

kunde se att ju mer förståelse man har för patienten och den bakomliggande orsaken till 

patientens svårigheter desto mer ökade empatin och engagemanget (Commons Treloar & Lewis, 

2008). 
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Bristen på kunskap och resurser var roten till dem negativa attityderna och ett dåligt arbetsklimat 

där cirka 29 % av de tillfrågade sjuksköterskorna i studien hade varken utbildning eller 

erfarenhet av patienter med ett självskadebeteende (Cleary, Siegfried & Walter, 2002). En stor 

andel av sjuksköterskorna, cirka 80 % kom fram till att patienter med diagnosen emotionellt  

instabil personlighetsstörning är den svåraste och utmanade patientgruppen jämfört med patienter 

med diagnoserna depression och schizofreni. Sjuksköterskorna som deltog i studien efterfråga ett 

behov av träning och utbildning och är villiga att spendera några timmar i månaden i hanterandet 

av patienter med en Instabil personlighetsstörning (Cleary, Siegfried & Walter, 2002; Cowman 

& James, 2007). Markham (2003) studie kom fram till att omvårdnadspersonalen var mer  

avvisande gentemot patienter med diagnosen emotionellt instabil personlighetsstörning än mot 

patienter med diagnoserna  schizofreni och depression då personalen upplevde patienterna som 

oberäkneliga, farliga och har mindre hopp om förbättring i sitt psykiska mående. 

 

Som sjuksköterska har man utbildat sig i att lindra och hjälpa dem hjälplösa oavsett vårdform, 

men i mötet med denna patientgrupp innebar det ett misslyckande i sin yrkesprofession. 

Anledningen var att det saknades specifik utbildning och kompetenshöjande resurser i 

hanterandet av ett självskadebeteende. Behov av handledning och utbildning motiverar för att 

omvårdnadspersonalen är behov av kunskapsmässig förstärkning i sitt omvårdnadsarbete 

(Hopkins, 2002). 

Upplevelser och värderingar 
 

Resultatet från studien rapporterade att majoriteten av sjuksköterskorna upplevde känslor som 

ilska, frustration och hjälplöshet i bemötandet av patienter med ett självskadebeteende. När 

känslor som frustration och ilska förekom upplevde sjuksköterskorna att man kunde förlora 

tålamodet och kontrollen av sina känslor och handla på ett oprofessionellt sätt, detta kunde vara 

att skrika på patienterna eller att förödmjuka och förnedra patienterna offentligt (Wilstrand, 

Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007). 

Rädsla var också en känsla som sjuksköterskorna kunde uppleva, där sjuksköterskorna gick runt 

med en ständig oro över att få skulden om en patient som står under ens vård skulle gå så långt 

och använda en dödlig utgång i sitt självskadebeteende (Anderson, Standen & Noon, 2003). 
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Enligt Hellzén (2004) kunde patienternas handlande av provocerande beteenden och kränkande 

handlingar skapa ett lidande hos omvårdnadspersonalen.  

Relationen till en patient med ett självskadebeteende kunde pendla oerhört från 

”smekmånadsfasen” då patienten är stabil i sitt psykiska mående och är motiverad till 

omvårdnaden dock så kan ”smekmånadsfasen” vara kortvarig och omvandlas till en kaotisk 

period som består utav manipulativa åtgärder, testa personalens gränser och vara verbalt 

provocerande. Den kaotiska perioden kunde vara ihållande och ju längre perioden höll i sig så 

upplevde sjuksköterskorna en hopplöshet, uppgivenhet samt att personalen blev oengagerade i 

patienterna och slutade att bry sig då dem ansåg att patienterna inte var värdig personalens tid 

och energi (Hayter, Hsiao, Ma, Shih & Shih, 2009). Ett återkommande mönster i alla relationer 

var problem med maktkamper, gränssättande och bollandet mellan makt och kontroll (Fish, 

2000). Bristen på framgångsrikt behandlingsresultat påverkade sjuksköterskornas motivation och 

engagemang, då man som sjuksköterska vill kunna se och mäta resultat i behandlingen och 

kunna se tendenser på en positiv utveckling (Hixenbaugh & Woolaston, 2008). Sjuksköterskorna 

i studien rapporterade att känslor som avsaknad av hopp och optimism är återkommande känslor 

i arbetet med självskadepatienter. Dessa känslor är kopplade till att personalen är övertygande 

om att patienterna har kontroll över deras beteende och väljer istället att inte ta ansvar för deras 

handlingar. Bristen på framgångsrikt behandlingsresultat påverkade sjuksköterskornas 

motivation och optimism kan pendla mellan hög och låg när man kommer i kontakt med 

patienter med ett självskadebeteende. Vid upprepande misslyckanden med att hjälpa- och 

motivera patienten gav upphov till frustration och ett personligt misslyckande i rollen som 

sjuksköterska (Markham & Trower, 2003). 

” If  i am with her when she´s got something or done something, it makes you feel… guilty I suppose, in a 

way. Not guilt-ridden about it but you think “ Why couldn´t I stop her?.. but at back of my mind, I know 

that I´d never be able to stop her anyway.. perhaps at that time you could, just by removing the things 

around her you could stop it, but she will do it later on that say, she ´ll do it that night, she ´ll do it the 

day after. I know that she ´ll do it.. it´s just a case of delaying it as long as possible ” (Fish,2000). 

 

”…They have been here that often. You think, ‘why did you come in anyway...It’s ‘I’m going 

home.’ You think, who rang for help?’ ” support worker, urban hospital (Hopkins, 2002). 

 

Genom att sjuksköterskor har en negativ bild om denna patientgrupp påverkar det vårdkvaliten 

samt att vård på lika villkor fallerar då man väljer att göra skillnad på patienter utifrån vad dem  
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har för diagnos och vad för vård dem förtjänar (Markham & Trower, 2003).  Istället för att se 

människan bakom diagnosen och handlingen och inte bli påverkad av Borderline stereotypen 

(Fish, 2000). 

 

Betydelsen av ett tvärvetenskapligt samarbete 

En viktig del i personalteamet var att komma överens och utarbeta strategier för att undvika 

negativa aspekter som ambivalens. Strategierna var att komma överens och sätta upp konkreta 

riktlinjer som vårdteamet skulle sträva efter. Sjuksköterskorna efterfråga ett stort behov av 

personalhandledning i bemötandet av denna patientgrupp samt vilka strategier man skulle 

använda sig utav i bemötandet för att kunna handla professionellt (Wilstrand, Lindgren, Gilje & 

Olofsson, 2007). Att skapa utrymme för att ventilera och prata med varandra var viktigt i 

omvårdnadsvårdteamet där man kan ha en dialog för att kunna hantera och bedriva det 

vardagliga omvårdnadsarbetet. Vårdteamet hjälpte till att bearbeta psykisk stress, frustration och 

ambivalenta känslor. En positiv inställning förbättrar arbetsklimatet och kunde motivera 

omotiverad och uppgiven personal att stärka varandra i sin yrkesprofession. Den positiva 

inställningen är viktig för att ge en bra och kvalitetsfylld omvårdnad (Hayter, Hsiao, Ma, Shih & 

Shih, 2009). 

 

Engagerad personal öka motivationen för att hjälpa och stötta varandra i vårdteamet samt att 

bekräfta varandra (Fish, 2000; Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007). Där klart 

ledarskap, riktlinjer och konkreta krav i omvårdnaden för att ha struktur och undvika ambivalens 

om persongemensamma ställningstaganden (Bergman, Eckerdal, 2000; Fallon, 2003). Ett strakt 

vårdteam med enade åsikter, mål och gränssättande är en viktig förutsättning när man behandlar 

patienter med ett självskadebeteende, dessa komponenter skapar trygghet och en sammansvetsad 

grupp (Commons Treloar & Lewis, 2008; Fish, 2000; Bergman & Eckerdal, 2000). En stark 

samarbetsallians i personalgruppen hjälper både patient och personal, där personalen får 

självförtroende för att växa i sin professionella roll och ha ett professionellt förhållningssätt för 

att motverka barriären av negativa attityder och istället vara empatisk och jobbar för patienten 

(Commons Treloar & Lewis, 2008). 
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Inom psykiatrisk omvårdnad kan en maktrelation mellan personal och patienter ta sig i olika 

uttryck. Att vara utsatt för makt oavsett om den är medveten eller omedveten kan det leda till 

lidande hos både patient som personal (Hellzén, 2004). En lugn och trygg miljö motverkar 

eventuella stressorer eller ”triggers” som leder till självskadebeteende. För att kunna förse 

patienterna med en trygg miljö och lugn miljö innebär det att sjuksköterskorna har ett bra 

samarbete i vårdteamet, är självsäkra i sin profession, har ett konstruktivt förhållningssätt med 

gränssättandet samt hjälper patienten att ta ansvar för deras handlingar (Bergman & Eckerdal, 

2000). Samtidigt så menar psykiatrisjuksköterskorna att vårda flera patienter med ett 

självskadebeteende på samma enhet kunde innebära konsekvenser, då man under upprepande 

gånger kunde se att patienterna triggar igång varandra i deras självskadebeteende. 

Detta skapar en ond cirkel och en stressor för patienterna som är svår att bryta då man inte har 

tillräckligt med kompetenshöjande strategier (Anderson, Standen & Noon, 2003). 

Attityder  
 

Den andel sjuksköterskor med negativ attityd upplevde att det saknades resurser och struktur i 

bemötandet och detta gav upphov till brist på förtroende för ledningen och frustration kunde 

influera i personalgruppen då dem ansåg att patienterna använder självskadebeteendet för att 

söka uppmärksamhet och bekräftelse (Anderson, Standen & Noon, 200 ; Hayter, Hsiao, Ma, Shih 

& Shih, 2009). Sjuksköterskor med en psykiatrisk bakgrund eller hade flera års erfarenheter av 

att jobba med denna patientgrupp var generellt positiva till uppmuntrande behandlingsresultat 

(Anderson, Standen & Noon, 2003). 

"Talking with experienced nurses helped me learn how to care for these patients. I 

asked experienced nurses about patients’ behavioral and emotional patterns. From 

their stories, I understood better how to think and judge patients’ needs." (Hayter, 

Hsiao, Ma, Shih & Shih, 2009). 

 

En positiv inställning hjälpte sjuksköterskorna att få en förståelse för patientens 

omvårdnadsbehov och svårigheter. Att vården var givande stärkte sjuksköterskornas 

självuppfattning och deras professionalitet för att kunna ge kvalitets- och patientsäker 

vård trots utmaningar och hinder i omvårdnaden (Hayter, Hsiao, Ma, Shih & Shih, 

2009). 
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En stor del av de tillfrågade sjuksköterskorna som jobbar på psykiatriska avdelningar delar en 

gemensam åsikt, denna åsikt är att man inte vill jobba med patienter med ett självskadebeteende 

och gör allt för att inte arbeta med denna patientkategori (Commons Treloar & Lewis, 2008). 

Sjuksköterskorna ansåg att patienterna har kontroll över deras negativa och självdestruktiva 

handlingar och inte upplever psykisk ohälsa (Hixenbaugh & Woolaston, 2008). 

Ju mer kontroll en patient hade över sitt beteende ju mindre sympati och empati fick dem från 

omvårdnadspersonal då den generella åsikten var att dem inte förtjänar personalen tid och energi 

och väljer att lägga ner engagemang på andra patientgrupper (Markham & Trower, 2003; 

Bodner, Cohen-Fridel & Iancu, 2011; Hixenbaugh & Woolaston, 2008). Enligt Commons 

Treloar & Lewis (2008) kan de sympatilösa och negativa attityden i bemötandet och i 

omvårdnaden tenderar att öka patientens instabila störning och ett vårdlidande kan uppstå. 

Självskadebeteendet är en komplex handling som kan ge upphov till dynamiska och intensiva 

känslor. När patienterna bröt mot reglerna eller hade ett avvikande beteende uppfattades de som 

”dåliga” eller ”onda” och detta påverkade relationen mellan sjuksköterska och patient (Fish, 

2000). Där psykiatrisjuksköterskan demoniserade dessa patienter och upplevde dem som ”elaka 

monster” (Berk, Giannouli, Perogamvros, Svigos & Vatlamatzis, 2009).  

 

Relationen mellan sjuksköterska och patient är en viktig och central aspekt inom den 

psykiatriska omvårdnaden där sjuksköterskornas attityder har en avgörande effekt på 

relationsbyggandet. Relationsbyggandet är en växande process som är tidskrävande och 

tidsgående (Lilja, Ordell, Dahl & Hellzen, 2004). Acceptansen är en viktig aspekt i 

förhållningssättet då det speglar att man har respekt för patienten och inte använder sig utav 

härskarteknik (Fish, 2000). Enligt Lilja, Ördell, Dahl och Hellzén (2004) är en ökad förståelse 

för patienter med ett självskadebeteende och dess svårigheter ett första steg för vad som kan vara 

betydelsefullt för ett bra bemötande. Tillit är en viktig grund i en dynamisk relation, där det är 

viktigt att vara tillgänglig, närvarande, engagerad och ha ett empatiskt förhållningssätt. 

 

 Ett empatiskt förhållningssätt kan vara en lätt beröring, hålla om eller ha ögonkontakt där 

patienten kan känna sig trygg. Att ha ett etiskt och empatiskt förhållningssätt i 

omvårdnadsarbetet visar en genuin medvetenhet om respekt för människors lika värde och en 

medmänsklighet (Langley & Klopper, 2005). 
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Att vara närvarande i ett samtal innebär mer än att lyssna på patienten det innebär att vara 

observant på tonen och kroppsspråket och det underliggande budskapet i patientens meningar, då 

patienter har svårigheter att sätta ord på sina känslor och väljer istället strategier för att provocera 

och vara utagerande i samband med negativa känslor och upplevelser (Bland, Williams, Scharer, 

& Manning, 2004, Langley & Klopper, 2005).  

Påverkan av processer i relationsbyggandet 
 

Sjuksköterskorna var tvungna att vara observanta och vara på sin vakt då man var medveten om 

risken för en självskadehandling kunde förekomma och att patienterna skulle använda 

manipulativa åtgärder för att reglera och styra personalgruppen. Dem manipulativa åtgärden 

skapa frustration hos sjuksköterskorna då man varken har verktygen eller kompetensen för hur 

man skulle övervinna detta samt att personal upplevde sig som offer som kämpar med 

maktlöshet (Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007; Hixenbaugh & Woolaston, 2008). Det 

manipulativa beteendet kunde manifestera sig i att patienterna kunde hota personalen med att 

skada sig eller avvika från vårdenheten om inte dem fick sin vilja igenom, detta var en 

stressfaktor för personalen då dem upplevde att andra patienter på enheten blev lidande 

(Hopkins, 2002; Hixenbaugh & Woolaston, 2008).  

 

En försvarsmekanism som patienterna använde sig utav var ”splitting” i personalgruppen. 

Splitting innebär att patienten delar in personalgruppen i ”onda” och ”goda”. Patienterna 

kommunicera enbart med dem ”goda” i personalgruppen och hade som mål att vända dem 

”onda” emot varandra genom att använda manipulativa åtgärder med dolda intentioner. Splitting 

kunde leda till misshällighet bland personalgruppen och är en utmanande och svår aspekt att 

arbeta emot då det förekommer. För att undvika splitting i persongruppen är det viktigt med ett 

bra samarbete i vårdteamet där alla jobbar mot samma mål och är konsekventa och håller en 

kontinuitet i deras förhållningssätt och gränssättandet för att begränsa vad patienterna får och 

inte göra under vårdtillfället. Gränssättning syftar till att hjälpa patienten bygga upp en struktur 

och ordning i sin vardag för att förebygga och reglera utagerande beteenden och försämring i sitt 

psykiska mående (Hixenbaugh & Woolaston , 2008).   
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Målet med litteraturstudien har varit att få en djupare förståelse för sjuksköterskors attityder till 

patienter med självskadebeteende och vad man som sjuksköterska kan göra för att förändra 

attityden. Att genomföra en litteraturstudie innebär att söka, granska, analysera och sammanställa 

material från redan genomförda studier (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

 Under arbetets gång besöktes databaser med jämna mellanrum och sökning efter aktuell 

information inom det valda ämnesområdet. Artikelsökningen bygger på engelska Mesh- termer. 

För att minska förförståelsens inflytande har forskaren haft ett reflekterande och kritiskt 

förhållningssätt. Urvalet av artiklar innehåller både kvalitativa och kvantitativa studier, där 

majoriteten är av kvalitativ innehållsanalys detta ses som en fördel, då begreppet attityder är 

komplext och svårdefinierat. Artiklar som var av hög (I) och medel (II) vetenskaplig kvalitet 

inkluderades för att detta ökar litteraturstudiens tillförlitlighet. 

 

 Att vara ensam författare har betraktas som en svaghet då det finns svårigheter i att förhålla sig 

objektiv i artikelbearbetningen utan att bli influerad av egna värderingar och attityder. 

Författaren har på ett tillfredställande sätt försökt redovisat sina egna åsikter och tankegångar om 

det valda ämnesområdet. Trovärdigheten stärks i samtal med handledaren i analysen . 

 En annan svaghet i databassökningen har varit att definitionen av begreppet självskadebeteende 

inte är enhetlig. Definitionen är ofta diffus mellan självmordsförsök och självmordshandling. 

Detta betraktas som en svaghet och kan ha påverkat databassökningen. I studien har Graneheim 

& Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys använt som en grund för analysen av 

artikelbearbetningen då den går ut på att med ett strukturerat sätt analysera och reflektera över 

insamlat datamaterial för att få fram den centrala kärnan i texten och förståelse av begreppet 

attityder som syftar till att skapa förståelse för individens och dennes situation.  
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Den kvalitativa metoden ansågs lämpligast för denna litteraturstudie då forskaren ville fånga 

sjuksköterskors samt omvårdnadspersonalens upplevelser och attityder av att vårda 

självskadepatienter (Friberg, 2006). Fem teman utformades utifrån artikelbearbetningen och 

analysen. Analysen av valda vetenskapliga artiklar belyste och utgick från litteraturstudiens syfte 

på ett tillfredställande sätt. Ett genomgående mönster i artiklarna var att negativa upplevelser 

beskrevs oftare bland sjuksköterskorna och omvårdnadspersonalen än positiva upplevelser.  

Skillnaden mellan positiva och negativa upplevelser var anmärkningsvärt då sjuksköterskors 

attityder till denna patientgrupp visade sig vara etiskt problematiskt och en dömande inställning 

och förhållningssätt påverkade sjuksköterskornas yrkesprofession. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans attityd till patienter med 

självskadebeteende samt syn på omvårdnaden. Resultatet delades in i fem kategorier; Behov av 

specifik kompetens, Upplevelser och värderingar, Betydelsen av ett tvärvetenskapligt samarbete, 

Attityder samt Påverkan av processer i relationsbyggandet. I resultatet framkom det att varje 

människa har en stadig grund och mönster av upplevelser, attityder och olika personlighetsdrag 

och det är först när personlighetsdragen skapar instabilitet i individens sociala livsyttring och 

leder till fysiska eller psykiska symtom som man pratar om personlighetsstörning. 

Personlighetsstörningar kan manifestera på en rad olika sätt, där individer är sårbar för olika 

påfrestningar och löper en stor risk för att utveckla självdestruktiva beteenden i form av 

självskadebeteende och ett vårdlidande kan uppstå. Enligt Hayter, Hsiao, Ma, Shih & Shih 

(2009) innebär detta utmaningar för sjukvården och ställer stora krav på omvårdnadspersonlens 

professionalitet och specifika kompetens. Bland, Williams, Scharer & Manning (2004) menar att 

patienter med ett självskade beteende inte har förmågan att fungera i sociala samspel, gör sociala 

övertramp och är oförmögna att utveckla stabila relationer.  

Kunskap och erfarenhet av att vårda självskadepatienter är av vikt för sjuksköterskan men även 

acceptansen att omvårdnaden ibland inte uppnår sina ändamål.  

 

En genomgående attityd som genomsyra litteraturstudien var att patienter med ett 

självskadebeteende ansågs vara omottagliga för omvårdnaden och inte förtjänar vård, då skadan 

var självförvållad och patienten medvetet saboterar omvårdnaden (Markham & Trower, 2003; 

Westwood & Baker, 2010).  
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När patienten upplever att den inte blir sedd och får den uppmärksamhet och hjälp som de 

behöver skapas ett vårdlidande och värdigheten kränks. Commons Treloar & Lewis (2008) 

menar att när värdigheten kränks kan det leda till att patienten känner sig negligerad och att 

personalen förminskar patientens mående och symtom och inte tar dem på allvar.  

Ansvaret för att skapa en relation och vårdallians med patienten ligger på sjuksköterskans 

professionella roll, oavsett diagnos och symtom, där omvårdnaden är sjuksköterskans primära 

professionsområde och skall bygga på en humanistisk människosyn. Enligt hälso- och 

sjukvårdslag (SFS 1982:763) bär sjuksköterskan det primära ansvaret för att underlätta 

mellanmänskliga relationer i omvårdnaden. 

 

Enligt Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson (2007) visade det sig att omvårdnadspersonalen 

var i behov av att ventilera när en akut situation uppstod samt att det var viktigt att alla i 

vårdteamet strävade mot personalgemensamma mål för att förebygga ambivalens och splitting. 

Hellzén (2000) menar att när vårdteamet använder sig av personalgemensamma mål kan det 

spegla och ge uttryck för makt och härskarteknik gentemot patienterna. Det är av vikt för 

omvårdnadspersonalen och sjuksköterskan att ha i sitt förhållningssätt när man hamnar i 

maktkonflikter med patienterna att man inte använder sig utav makt eller uppvisar en hierarkisk 

överlägsenhet för att bedriva omvårdnaden för att undvika att en distansering i relationen 

gentemot patienten.  

Konsekvenserna av att använda sig utav maktutövning kan innebära att personal kränker 

patientens personliga integritet och autonomi. 

Självskadebeteendet gav upphov till intensiva och dynamiska känslor hos sjuksköterskan och 

omvårdnadspersonalen. De genomgripande känslorna som uppstod var ilska, frustration, en 

upplevelse av att arbeta i motvind och en upplevelse av misslyckande i sin yrkesprofession 

(Socialstyrelsen, 2004 ; Hopkins, 2002 ; Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007).  Dessa 

blandade känslor skapar och efterlyser ett behov av att få ventilera då man inte är kapabel till att 

härbärgera sina känslor som blir en psykisk belastning. 
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 Känslorna kan också ge upphov till negativa attityder vid bristande stöd och hämma 

sjuksköterskornas utvecklingsmöjligheter att sträva mot sina yrkesmässiga skyldigheter samt 

påverka den psykiatriska omvårdnaden i att erbjuda en kvalitetsfylld vardag för patienterna. 

Sjuksköterskorna hamna oftast i situationer där risken för en självskadehandling kunde 

förekomma, där patienterna använder sig av manipulativa åtgärder för att reglera och styra 

personalgruppen. Det blir svårt för vårdpersonalen att vara ett stöd för patienten om de anser att 

omvårdnaden är ett slöseri med tid och resurser och ser patienterna som ”obotbara” och 

demoniserar dem (Berk, Giannouli, Perogamvros, Svigos & Vatlamatzis, 2009). 

 

De manipulativa åtgärderna skapade frustration hos sjuksköterskorna då man varken har 

verktygen eller kompetensen för hur man skall övervinna dessa samt att personal upplevde sig 

som offer som kämpar med maktlöshet enligt Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson (2007). 

Sjuksköterskor som besitter denna inställning om denna patientgrupp kommer att ge uttryck för 

detta i bemötandet med patienten och hindrar utvecklingen för att bygga upp en relation med 

patienten där vården kommer att bli lidande.  

Utgår sjuksköterskan från att patienten endast söker uppmärksamhet, ges en bristfällig 

omvårdnad (Hixenbaugh & Woolaston, 2008).  

 

Osäkerheten kring hur mycket uppmärksamhet och bekräftelse patienten skall få samt rädsla för 

att driva beteendet gör sjuksköterskan ambivalent och hamnar ofta i etiska dilemman.  

 

Patienten kan se detta som ett straff och känna sig negligerad och ett vårdlidande kan uppstå. 

Vårdlidandet kan på sikt ge upphov till en ond spiral av självdestruktivitet och låg självkänsla, 

vilket är en utav faktorerna till själva självskadebeteendet (Wilstrand, Lindgren, Gilje & 

Olofsson, 2007). Behovet av utbildning i bemötandet av denna patientgrupp är avgörande för att 

kunna erbjuda optimal omvårdnad, vilket sjuksköterskorna i resultatet efterfråga (Cleary, 

Siegfried & Walter, 2002; Commons Treloar & Lewis, 2008). Där patienten och dess känslor har 

en betydelse och ses av värde för personalen. Shapiro (2008) motiverar med att inte ha tydliga 

riktlinjer som angriper kärnproblemet leder det till ambivalens och misshällighet, detta i sin tur 

påverkar vårdkvalitén och ett vårdlidande kan uppstå. 
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Hur vi bemöter människor är viktigt, genom vårt sätt att bemöta är avgörande för ett 

relationsbyggande samt en samarbetsallians (Travelbee, 1971). I bemötandet med 

självskadepatienter är det viktigt för omvårdnadspersonalens och i synnerhet sjuksköterskan att 

etablera en empatisk och förtroendefull mellanmänsklig relation sinsemellan patienten. För detta 

krävs att sjuksköterskan i mötet med patienten har en empatisk inställning och inte bli påverkad 

av stereotypa föreställningar av denna patientkategori, där man istället ser patienten som en unik 

och värdefull människa. 

 

 Det är viktigt att stärka en god, stödjande och mellanmänsklig relationen mellan personal och 

patient, för att kunna framhäva och uppnå ett uppmuntrande omvårdnadsresultat.  

För att sjuksköterskan skall kunna stärka en god relation med patienten är det av vikt att man ger 

patienten utrymme för att ventilera sina känslor och tar sin tid att lyssna och vara närvarande i 

samtalet detta hjälper patienten att samla mod och ta initiativ för att inleda en kontakt. 

Sjuksköterskan skall medvetandegöra och vidmakthålla relationen där patientens resurser har ett 

värde (Langley & Klopper, 2005; Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007). 

 

En fungerande kommunikation präglas av att stärka, närvara för att skapa tillit, trygghet och 

bygga patientens jagkänsla samt motivation hos patienten i den mellanmänskliga relationen. 

Detta motiverar för att Travelbees teoretiska omvårdnadsram lämpar sig när det handlar om 

betydelsen relationsbyggandet och kommunikation har mellan patient och sjuksköterskan i 

omvårdnaden. Travelbee anser att sjuksköterskan skall i sin yrkesprofession besitta god 

självkännedom tillsammans med kompetens, reflektion och empati i bemötandet med patienten  

(Travelbee, 1971). Det attitydstyrda handlandet i bemötandet kan leda till till en rad 

konsekvenser och ett vårdlidande hos patienterna och det gäller att hitta en balans mellan attityd 

och handlingsnivå där attityder behöver synliggöras för att sjuksköterskan ska kunna vara 

medveten om dem i mötet med patienten med självskadebeteende.  

Enligt Lilja, Ördell, Dahl och Hellzén (2004) har attityden en central aspekt i relationsbyggandet 

med patienter. Den är också viktig för hur omvårdnadspersonalen och sjuksköterskan vill 

förmedla och bedriva omvårdnaden och möjligheten till utveckling i sin yrkesprofession. 
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 För att sjuksköterskan skall bedriva god och omsorgsfull omvårdnad behöver man ha 

självkänsla och självkännedom. När sjuksköterskorna har självkänsla kan de förmedla en 

trygghet i kunskap och insikt, för att kunna utvecklas i sin yrkesprofession och tillgodose att 

patienterna uppnår livskvalité och välbefinnande. 

 

Slutsats 
 

Sjuksköterskor som arbetar i den psykiatriska verksamheten skall vara mentalt beredda på att 

stötta på olika sorters patienter i sin kliniska vardag med en rad olika diagnoser, symtom där de 

kan ställas inför svåra etiska ställningstaganden i omvårdnaden. Resultatet visade dock att 

sjuksköterskor med bristande specifik kunskap och kompetens gav en otillfredsställd omvårdnad. 

Brist på reflektion och specifik kompetens i mötet med självskadepatienten skapade rädsla, oro, 

frustration och maktlöshet hos sjuksköterskan. 

Att skapa ett forum i personalgruppen och ventilera om det medvetandegör man sina känslor och 

därmed kan man se vilka attityder man präglas av för att kunna erbjuda den optimala vården och 

inta ett professionellt förhållningssätt. Specifik kunskap om självskadeproblematiken är av stor 

vikt i vården av dessa patienter, då sjuksköterskor och omvårdnadspersonal belyste behovet av 

handledning i bemötandet och hanterandet av denna patientkategori men arbetade istället i 

motvind. Det borde satsas mer tid och resurser för att handleda personal då kunskapen främjar 

både personalen och patienten där sjuksköterskan utgör en central roll samt har ansvaret för hur 

omvårdnaden skall utformas. 

Denna litteraturstudies kan ligga till grund för utvecklingen av framtida studier eftersom den 

belyser läsaren att det finns brister i den psykiatriska omvårdnaden och att sjuksköterskan och 

omvårdnadspersonalen upplever patienter med ett självskadeproblem som utmanande. Det är 

viktigt med mer forskning där man belyser hur patienter med ett självskadebeteende upplever 

den psykiatriska omvårdnaden utifrån deras diagnos och funktionsförmåga och eventuella 

negativa attityder? 
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……………………………………………………………………………………………….. 

            

 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

…………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart?                       Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 
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Bilaga 2. Sammanställning över urval av kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Författare  

Årtal  

Land  

Studiens syfte  

 

Design/ 

Intervention/ 

Instrument  

 

Deltagare  

(Bortfall)  

Analysmetod 

 

Huvudresultat  

 

Studiedesign 

(Kvalitet) 

Andersson, 

M., 

Standen,P., & 

Noon,J.(2003). 

Storbritanien 

Undersöka sjuksköterskors 

uppfattningar och 

upplevelser om unga vuxna 

som ägnar sig åt 

självdestruktiva handlingar. 

Kvalitativ och 

kvantitativ, 

grounded theory 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

45 Den 

halvstrukturerad 

intervjuguide 

baserades på 

8 kliniska skalor 

som anges i 

Suicide yttrande. 

Enkät utvecklat 

av Domino 

(1996) 

Upplevelser av frustration i 

mötet med de unga vuxna 

som ägnar sig åt 

självdestruktiva handlingar. 

Sjuksköterskorna efterlyser 

specialkompetens för att 

kunna relatera och få en 

förståelse för de 

självdestruktiva 

handlingarna. Det behövs 

handledning och utbildning 

för ett relationsbygge samt 

en samarbetsallians 

C II 

Bergman, B., 

& Eckerdal, 

A.(2000). 

Sverige 

Att undersöka 

omvårdnadsvårdpersonalens 

erfarenheter och 

uppfattningar av patienter 

med diagnosen borderline 

personlighetsstörning 

Kvalitativa 

intervjuer, grounded 

theory 

29 De transkriberade 

intervjudata 

undersöktes 

lineby- 

linjen och delas 

upp i enskilda 

delar och 

materiella koder 

identifierades 

Resultatet kom fram till att 

sjuksköterskor känner sig 

ambivalenta i sin 

yrkesprofession, detta blir 

ett hinder i den psykiatriska 

omvårdnaden eftersom 

sjuksköterskorna vill ge en 

god och optimal vård. Detta 

blev ett hinder då faktorer 

som tidsbrist, frustration 

och brist på specifik 

kompetens 

K I 

Berk, 

Giannouli, 

Perogamvros, 

Svigos & 

Vatlamatzis. 

(2009). 

Grekland 

Undersöka 

psykiatrisjuksköterskornas 

attityd och kompetens 

gentemot patienter med 

diagnosen Borderline 

personlighetsstörning 

Kvantitativ 

Frågeformulär 

69 SPSS, version 13 Omvårdnadspersonalen 

hade tillfredställande 

komptens om diagnosen, 

men efterlyste brist på 

handledning och utbildning 

i bemötandet med denna 

patientkategori. 

P II 

Bland, A., 

Williams, C., 

Att undersöka samband 

mellan förmågan att 

Kvalitativ,deskriptiv 

forskning 

35 stycken 

kvinnor 

Lewis & 

Michalson (1983) 

Hypoteser relaterade till 

skillnader i kroppsspråket 

K II 
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Scharer, K., & 

Manning, 

S.(2004) USA 

påverka och affektiv 

intensitet hos kvinnor med 

borderline 

personlighetsstörning 

påverka relationen med 

patienten samt ytterligare 

prospektering indikerade att 

negativa känslor och 

attityder stod för en 

statistisk signifikans 

Bodner, E., 

Cohen-Fridel, 

S., & Iancu, 

J.(2011). 

Att utveckla 2 inventeringar 

för mätning av kognitiva 

och emotionella attityder till 

patientern med en Instabil 

personlighetsstörning 

Kvantitativ 

forskning 

25 

sjuksköterskor, 

13 psykologer 

och 19 

psykiatriker 

SPSS 

( Chicago, IL) 

version 15 

Benämningen Borderline 

gav upphov till negativa 

kognitioner och känslor. 

Patienternas återkommande 

självdestruktivitet är roten 

till omvårdnadspersonalens 

frustration och hopplöshet. 

Trots att denna patientgrupp 

är en utmaning så efterlyser 

personalen ett behov av 

träning och specifik 

kompetens i bemötandet. 

P II 

Cleary, 

Siegfried, & 

Walter. 

(2002). 

Australien 

Att undersöka personalens 

erfarenhet och attityder 

angående bemötandet  av  

patienter med en 

emotionellt instabil 

personlighetsstörning 

Kvantitativ 

Frågeformulär 

229 SPSS (1998) Majoriteten av 

sjuksköterskorna upplevde 

att patienterna innebar en 

utmaning jämfört med andra 

patientgrupper. En stor 

andel av sjuksköterskorna 

cirka 95% var villiga att 

delta i utbildningsprogram i 

bemötande av denna 

patientkategori. 

P II 

Commons 

Treloar & 

Lewis. (2008). 

Australien & 

Nya Zeeland 

Jämföra psykiatrisk och 

akutvårds personals attityd 

gentemot patienter med ett 

självskade beteende. 

Kvantitativ 

Kohortstudie 

140 SPSS, version 9.0 

 

Personal inom den 

psykiatriska verksamheten 

hade mer positiv attityd  

jämfört med akutvårds 

personalen.  Anledning till 

den positiva attityden och 

inställningen var 

komponenter av erfarenhet, 

empati och förståelse för 

patientens svårigheter. 

P II 

Cowman & 

James. (2007). 

Irland 

Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser och attityder i 

arbetet med patienter med 

diagnosen emotionellt 

instabil 

personlighetsstörning 

(Borderline) 

Både kvalitativ och 

kvantitativ, 

deskriptiv design 

65 SPSS (Version 

11) 

Studien påvisade att cirka 

81 % av sjuksköterskorna 

upplever att den 

psykiatriska omvårdnaden 

inte är individanpassad och 

optimal. De negativa 

attityderna gentemot 

patienter med en Instabil 

personlighetstörning är 

kopplat till bristande 

kompetens i omvårdnaden 

och en osäkerhet i 

yrkesprofessionen. 

P II 

Fallon, 

P.(2003). 

Storbritanien 

Identifiera "Hur individer 

med diagnosen Borderline 

personlighetsstörning 

Kvalitativ, 

ostrukturerade 

intervjuer  

7 stycken 

deltagare, 

varav 4 

(Strauss & 

Corbin 

1990,p.62). 

Studien fann att personer 

med BPD anser att 

kontakten med psykiatrin är 

K II 
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(BPD) upplever den 

psykiatriska omvårdnaden. 

stycken var 

kvinnor och 3 

stycken var 

män 

betydelsefull och värdefull 

trots negativa erfarenheter, 

där patienterna upplevde sig 

objektifierade samt de 

negativa attityder i 

bemötandet. Att övervinna 

dessa paradoxer uppnåddes 

genom långsiktigt 

engagemang med erfaren 

personal som använder sig 

av ett empatiskt 

förhållningssätt 

Fish, R. 

(2000). 

Storbritanien 

Undersöka 

omvårdnadspersonalens 

upplevelser som arbetar 

med människor som ägnar 

sig åt självdestruktiva 

handlingar 

Kvalitativa 

djupintervjuer. 

Fyra 

vårdbiträden, 

tre 

sjuksköterskor 

och två 

kliniska 

gruppledare. 

Hycners  

riktlinjer för 

fenomen 

analys. 

Omvårdnads personal 

rapporterade kraftfulla 

känslomässiga reaktioner på 

incidenter av självtillfogade 

skador, alltifrån känslor 

av ilska till känslor av 

otillräcklighet och skuld. 

Personal upplevde att 

patienterna 

manipulera dem. Detta 

väckte frågor om balansen 

mellan patientens autonomi 

och risk. 

Utbildning och handledning 

i bemötande efterfrågades 

för att kunna applicera i den 

psykiatriska omvårdnaden 

K I 

Hayter, Hsiao, 

Ma, Shih & 

Shih. (2009). 

Taiwan 

Att undersöka de 

bidragande faktorerna och 

effekterna av 

psykiatrisjuksköterskornas 

beslutsfattande runt 

patienternas vårdresultat. 

Kvalitativ 

explorativ 

deskriptiv design 

15 Kvalitativ 

innehållsanalys. 

De tillfredställande och 

uppmuntrande 

vårdresultaten erhölls 

genom sjuksköterskornas 

positiva attityder, 

ansträngningar att ge en 

optimal och individanpassad 

omvårdnad, empati samt 

genom kontinuerlig stöd och 

stöttning från 

omvårdnadsteamet 

K II 

Hellzén, O. 

(2004). 

Sverige 

Identifiera faktorer som 

påverkar sjuksköterskors 

beslut om att vara med eller 

vara frånvarande i sin 

relation med patienten 

Kvalitativ, 

fokusgrupper. 

28 stycken 

tjänstgörande 

sjuksköterskor 

med en 

psykiatrisk 

erfarenhet 

Intervjuer med 

två stycken 

fokusgrupper. 

Resultatet kom fram till att 

det fanns två faktorer som 

påverkade sjuksköterskans 

relationsbyggande med 

patienten. Där den ena 

faktorn var hur mycket tid 

dem spenderade 

tillsammans med patienten, 

där ju mer tid man avsatte 

för patienten ju mer 

engagerad var man. Den 

andra och viktigaste faktorn 

var vad sjuksköterskorna 

ansåg om den enskilda 

K I 
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patienten. Ju mer dem fick 

ut av patienten desto mer 

tycke fick dem. Patienter 

blev dömande utifrån sina 

handlingar och inte deras 

omvårdnadsbehov. 

Hixenbaugh & 

Woollaston. 

(2008). 

England 

Att undersöka 

sjuksköterskornas 

erfarenhet av patienter med 

diagnosen Instabil 

personlighetsstörning  

Kvalitativ, 

halvstrukturerad 

intervjuer 

6 Tematisk analys 

(Ezzy, 2002) 

Sjuksköterskorna uppfattar 

patienterna som farliga och 

oberäkneliga. Studien visar 

också att sjuksköterskorna 

vill förbättra relationen och 

skapa en samarbetsallians 

med patienterna 

K II 

Hopkins, C. 

(2002) 

Storbritanien 

 

Undersöka vad det 

betyder för 

sjusköterskor på en 

medicinsk avdelning att ta 

hand om patienter 

med ett självskadebeteende 

Kvalitativ 

etnografisk ansats. 

4 Tesch (1990 

quoted in 

Creswell 1994, 

pp. 153-155). 

Sjuksköterskor upplever att 

självskadepatienter 

blockerar flödet i akuta 

avdelningar. 

Sjuksköterskorna har 

svårigheter att förstå 

beteende och syftet med  

självdestruktiviteten. 

Bristen på kunskap blev ett 

hinder för att kunna erbjuda 

optimal omvårdnad för 

dessa patienter 

K I 

Langley, G., & 

Klopper, 

C.(2005). 

Sydafrika 

Att utveckla en modell på 

praxis nivå för att underlätta 

den psykiska hälsan hos de 

patienter med diagnosen 

borderline 

personlighetsstörning och 

relationsbyggandet med 

patienten. 

Kvalitativ, 

beskrivande och 

kontextuell studie 

6 Data 

analyserades med 

hjälp av ett 8 

stegs program för 

systematiskt 

analysera data 

beskriven av 

Tesch 

Resultatet kom fram till att 

alla deltagare i studien 

identifiera förtroende som 

avgörande för inrättandet 

och upprätthållandet av en 

samarbets allians med 

patienten. Där tillit var den 

viktigaste faktorn för ett 

relationsbyggande 

 K II 

Lilja, L., 

Ordell, M., 

Dahl, A., & 

Hellzén, O. 

( 2004). 

Sverige 

Att identifiera 

psykiatrisjuksköterskors 

attityder till psykiatriska 

patienter. 

Kvalitativ 2436( 9,8% 

,264) 

Asplund & 

Norberg (1993). 

Resultatet visa att relationen 

mellan sjuksköterskan och 

patienten har alltid betraktas 

som en central del i den 

psykiatriska  omvårdnaden. 

Sjuksköterskans attityd har 

en avgörande effekt för att 

kunna etablera en relation. 

Sjuksköterskors attityder 

var kopplade till en negativa 

upplevelser och 

erfarenheter. Där 

sjuksköterskorna 

kategoriserar patienterna 

som ”goda” och ”onda”. 

K II 

Markham. 

(2003). 

Storbritannien 

Undersöka om 

omvårdnadspersonalen var 

mer avvisande mot patienter 

med en instabil 

personlighetsstörning 

Kvantitativ, 

Frågeformulär 

65(6) Student t test och 

två-vägs 

ANOVA 

Personalen uttryckte mindre 

avvisande och utstötning 

gentemot patienter med 

diagnoserna schizofreni och 

depression. Avsaknad av 

P II 
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jämfört med patienter som 

har diagnostiserats med 

Depression och Schizofreni. 

optimism och en hopplöshet 

för uppmuntrande 

behandlingsresultat var 

också en avgörande faktor. 

Markham & 

Trower. 

(2003). 

Storbritannien 

Hur diagnosen 

”Personlighetsstörning” 

påverkar personalens 

uppfattning, attityder och 

bemötande i den 

psykiatriska omvårdnaden 

Kvantitativ, 

Frågeformulär 

 

50 Student t test och 

en-vägs ANOVA 

Studien rapporterade mindre 

sympati och hopplöshet för 

uppmuntrande 

behandlingsresultat 

gentemot patienter med en 

personlighetsstörning 

jämfört med patienter med 

diagnoserna depression och 

schizofreni. Motiveringen 

var att sjuksköterskorna 

upplevelser och erfarenheter 

i arbetet med denna 

patientgrupp var generellt 

negativa 

P II 

Wilstrand, C., 

Lindgren, B., 

Gilje, F., & 

Olofsson, B. 

(2007)  

Sverige   

Beskriva sjuksköterskornas 

upplevelser att ta hand om 

patienter med ett 

självskadebeteende. 

 

Kvalitativ 

metod baserad 

på intervju. 

Sex 

sjuksköterska 

i norra 

Sverige. 

 

Halvstrukturerade 

intervjuer. 

Majoriteten av 

sjuksköterskorna upplevde 

frustration och  

rädsla över att någon av 

patienterna skulle använda 

en dödlig utgång i sitt 

självskadebeteende. Ett fåtal 

sjuksköterskor kände sig 

övergivna av ledningen på 

grund av bristande stöttning. 

Utbildning och specifik 

kompetens efterfrågades i 

bemötandet samt 

mindre enheter och färre 

patienter. 

Skulle tendera till att ge en 

optimal och individanpassad 

omvårdnad. 

K II 
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