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Abstrakt 

 

Bakgrund: Ett självskadebeteende har en person som avsiktligt skadar sin kropp 

med syftet att lindra psykisk smärta. Personer med självskadebeteende har ofta lång 

erfarenhet av att få sina upplevelser ogiltigförklarade eller icke bekräftade av 

omgivningen. Det behövs mer kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

personer med självskadebeteende för att få en bild om vilka insatser som behöver 

vidtas för att ge dessa personer en bättre vård.  Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med självskadebeteende. Metod: 

En litteraturstudie som bygger på åtta kvalitativa artiklar, från databaserna Cinahl 

och Psykinfo. Resultat: I resultatet framkom sex kategorier som beskriver 

sjuksköterskors erfarenhet i vårdandet av personer med självskadebeteende:Resurser 

och stöd, kunskap och färdighet hos sjuksköterskan, tillfredsställelse i omvårdnad, 

brist på stöd och resurser, bristande kunskap och färdighet hos sjuksköterskan och 

påfrestande omvårdnad. Slutsats: Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter 

med självskadebeteende karaktäriseras av både positiva och negativa erfarenheter. 

Det finns sjuksköterskor som känner förståelse och empati, men de finns även de som 

har en förutfattad och stigmatiserad bild av personer med självskadebeteende. 

 

Nyckelord: Självskadebeteende, erfarenhet, sjuksköterska, omvårdnad 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Background: A self-injurious behaviour has a person who intentionally harms the 

own body with the aim to alleviate psychological pain. People who self-harm often 

have a long history of getting their experiences annulled or non-confirmed by their 

surroundings. More knowledge is needed about nurses’ experiences of caring for 

people with self-destructive behaviour to get a picture about what measures need to 

be taken as to allow these people a better care. The purpose was to describe nurses' 

experiences of treating patients who self-harm. Method: A literature study based on 

eight qualitative articles from the databases Cinahl and Psykinfo. Results: The result 

showed six categories which describe nurses' experiences in caring for people with 

self-injury: resources and support, knowledge and skills of the nurse, satisfaction in 

care, lack of support and resources, lack of knowledge and skills among nurses and 

stressful nursing. Conclusion: Nurses' experiences of treating patients with self-

harm-is characterized by both positive and negative experiences. There are nurses 

who feel understanding and empathy, but there are also those who have a 

preconceived and stigmatized image of people with self-injury. 
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1.Bakgrund 

 

1.1 Historia 

Fenomenet att skada den egna kroppen är inget som uppkommit nyligen (Lindgren, 

2014). Under de senare årtiondena har självskadebeteende blivit alltmer 

uppmärksammat som ett växande problem, i första hand hos ungdomar (Lundh, 

2016). Karl Menninger var först med att beskriva ett fenomen som kallas för 

“handledskärningssyndrom” redan i slutet på 1930-talet (McAllister, Moyle, Billett & 

Zimmer-Gembeck, 2009). Trots att området och problematiken kring det har belysts 

ses självskadebeteende än idag inte som en sjukdom i den internationella 

diagnosmanualen DSM-5 (American Psychiatric Association [APA], 2014). 

 

1.2 Självskadebeteende 

En person som avsiktligt skadar sin kropp har ett självskadebeteende. Beteendet är 

impulsivt och upprepas där personen genom en handling skadar sig själv på så sätt 

att en hudskada uppstår (Lindgren, 2014). Förekomsten av beteendet är störst hos 

unga individer i åldersgruppen 15 - 24 år (Folkhälsomyndighetens årsrapport, 2014; 

Lundh, 2014). Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2015a) 

rapporterar att självskadebeteende framträder för första gången vanligen vid cirka 12 

till 14 års ålder. Beteendet utförs vanligen genom att personen rispar, skär, bränner, 

biter eller slår sig själv (Åkerman, 2009). Favazza (2011) delar in självskadebeteende i 

tre undergrupper, tvångsmässig, episodisk och återkommande självskadebeteende. 

Gemensamt för alla tre undergrupper är att självskadebeteende har ett annat syfte 

och en annan funktion än suicidala handlingar (Favazza, 2011). Med ett 

självskadebeteende är syftet inte att ta sitt liv, utan att lindra svåra psykiska smärtor 

samt signalera ett rop på hjälp till omgivningen (Dingrha & Ali, 2016). Personer kan 

uppleva att de blir fria från svåra känslor och tankar genom att skada sig själv 

(Favazza, 2011) vidare kan självskadebeteende användas för att kunna kontrollera de 

egna känslorna (Socialstyrelsen, 2004). I en studie av Madge och medarbetare (2011) 

framkom att såväl stressande livshändelser som psykologiska egenskaper kan vara 

utlösande faktorer för att självskadebeteende ska uppkomma. Självskadebeteende är 

ingen egen diagnos utan ingår som kriterium i flera olika diagnoser. Den vanligaste 

förekommande diagnosen hos personer som har ett självskadebeteende är emotionell 

http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=American+Psychiatric+Association&vl(2951191UI0)=creator&vl(389229036UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab_umub&mode=Basic&vid=UmUB&scp.scps=scope%3a(UMUB_DIVA_MODS)%2cscope%3a(UMUB_WEBB_DC)%2cscope%3a(SC_DIVA)%2cscope%3a(UMUB_ALEPH)%2cscope%3a(UMUB_SFX)%2cscope%3a(UMUB_WARC)%2cscope%3a(%22UMUB%22)%2cscope%3a(UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS)%2cscope%3a(UMUB_ARKIV_DC)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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instabil personlighetsstörning (Lindgren, 2014). Beteendet kan även ses hos personer 

med ätstörningsproblematik, depression, ångestsyndrom, ADHD, bipolär sjukdom, 

autism samt missbruk (Jacobson & Gould, 2007). 

 

1.3 Behandling 

Personer med självskadebeteende har ofta lång erfarenhet av att få sina upplevelser 

ogiltigförklarade eller icke bekräftade av omgivningen, vilket bidrar till en risk att 

skadas ytterligare om de bemöts på liknande sätt av vårdpersonal som inte lyckas 

behålla ett professionellt förhållningssätt (Linehan, 1993). En inledande intervention 

inom allmänpsykiatri riktat till personer med självskadebeteende kan innehålla 

information till personen som söker vård och dennes närstående om 

självskadebeteendets funktion och känsloreglering (Jacobson & Gould, 2007). Det 

finns ett flertal olika psykoterapeutiska metoder som kan användas vid behandling av 

självskadebeteende. Dessa är dialektisk beteendeterapi (Linehan, 1993), 

mentaliseringsbaserad terapi (Bateman, Ryle, Fonagy, & Kerr, 2007) samt 

emotionsreglerande gruppterapi (Gratz & Gunderson, 2006). Viktigt att poängtera är 

att läkemedel inte ska erbjudas som specifik behandling mot självskadebeteende 

(Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin [NICE], 2011). I nuläget är den aktuella 

forskningen vad gäller behandling av självskadebeteende otillräcklig och det behövs 

därför ytterligare forskning inom området för att undersöka effekten av behandling 

av icke-suicidalt självskadebeteende (Dhingra & Ali, 2016). 

 

1.4 Omvårdnad 

Hälso- och sjukvården ska uppfylla de krav som ställs för en god vård, vilket bland 

annat innebär att främja en god relation mellan patient och hälso-sjukvårdspersonal 

(Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 1982:763). Vårdande relationer utgörs av 

ömsesidighet, närhet, sårbarhet, intimitet samt beslutsfattande (Malmsten, 2007). 

En legitimerad sjuksköterska inom psykiatrisk vård har som huvudsakligt uppdrag 

att kunna hjälpa personer att hantera sin psykiska smärta (Psykiatriska 

Riksföreningen för sjuksköterskor, 2008). God omvårdnad av personer med psykisk 

ohälsa kräver engagemang för varje enskild persons berättelse och även de 

bakomliggande orsakerna till beteendet (Johansson, 2006). Skadorna skall tas 

omhand utan att fördöma och skuldbelägga (Lundh et al., 2012., Nationella 

Självskadeprojektet, 2014), samt är det viktigt att parallellt med omhändertagandet 
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av fysiska skador beakta de emotionella, psykologiska och sociala aspekterna (NICE. 

2004.) En negativ och dömande inställning vid omvårdnad av personer med 

självskadebeteende, såsom visad besvikelse från sjuksköterskans sida eller uttryckt 

missnöje över beteendet, kan avskräcka personer med självskdebeteende från att vara 

öppen och ärlig under undersökningen (Dhingra & Ali, 2016). Ungdomar som har 

sökt vård på akutmottagning för sitt självskadebeteende har upplevt att de har fått en 

mindre omsorgsfull vård och bemötande än vad de har förväntat sig, vidare är 

upplevelsen att sjuksköterskor betraktar dem som misslyckade (Lesniak, 2010). 

Personer med självskadebeteende önskar att sjuksköterskor tar sig tid att lyssna på 

dem, för att förstå deras problematik (Lesniak, 2010). I mötet med en person som 

skadat sig själv är det av stor vikt att etablera en god relation, detta kan leda till att 

det byggs en känsla av trygghet hos individen (Lindgren, 2014). En 

omvårdnadsåtgärd som vanligen används för att förhindra självskada är observation, 

vilket syftar till att inte lämna personen med självskadebeteende ensam och på så sätt 

reducera risken för skador (Bowers, Gournay, & Duffy, 2000). Vårdaren ska vara 

respektfull, nyfiken, lyssna aktivt utan att döma samt behålla lugnet i mötet med 

personen med självskadebeteende. Genom att agera på så sätt kan vårdaren få en 

bättre förståelse av vad som ligger till grund för självskadebeteendet (Lindgren, 

2014). Omvårdnad av personer med självskadebeteende har fortfarande stora 

kunskapsluckor att fylla (Lindgren, 2011). 

 

1.5 Genusaspekter 

Enligt Åkerman (2009) visar de flesta studier och böcker inom ämnet 

självskadebeteende att det är mest förekommande hos yngre kvinnor. Brickman 

(2004) nämner att det har det skrivits ett flertal artiklar där självskadebeteende 

betraktas som ett kvinnligt fenomen. Enligt folkhälsa i Sverige (Årsrapport, 2016) är 

debuten av självskada vanligare bland kvinnor och likaså inläggning på sjukhus 

betingat av självskadebeteende. Det är dock av vikt att poängtera att 

självskadebeteende är ett ökat problem hos män och att det troligtvis finns ett högre 

mörkertal bland män jämfört med kvinnor (Åkerman, 2009). Enligt Bjärehed & 

Lundh (2008) är självskadebeteende lika vanligt bland flickor och pojkar i 14–15 års 

ålder, men skillnaden ligger i att flickor rapporterar sitt beteende i större 

utsträckning än pojkar. 
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1.6 Teoretisk referensram: Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård innebär en vård som strävar efter att se hela människan och 

bekräfta personens tolkning av ohälsa och sjukdom, samt arbeta utifrån denna 

tolkning för att främja hälsa (Ekman,Swedberg, Taft, Lindseth, Norberg, Brink, 

Sunnerhagen, 2011). Den drivande kraften i personcentrerad vård är att skapa 

jämvikt mellan vårdare och vårdtagare, i det annars skeva maktförhållandet 

(Santamäki-Fischer, 2010).  Sjuksköterskan ska sätta personen som är i behov av 

vård i centrum framför sjukdomen och värdesätta personen som en jämbördig 

partner i vården (Kristensson-Ekwall, 2009). Den personcentrerade vården ska utgå 

från ett grundläggande etiskt förhållningssätt där varje människa behandlas med 

medkänsla, värdighet och respekt som ligger till grund för en terapeutisk relation 

(Vårdförbundet, 2015; McCormack et al., 2010). Den personcentrerade vården 

förutsätter inte att personer med samma typ av sjukdom behöver likadana åtgärder, 

utan vården ska anpassas efter individens behov(Leplege, Gzil, Cammelli, Lefeve, 

Pachoud & Ville, 2007).  

 

1.7 Problemområde 

Personer som har ett självskadebeteende har allmänt beskrivits som en komplicerad 

grupp att behandla och upplevs av personal inom psykiatrin som ett av de allra 

svåraste problemområden att ha förståelse för (Lundh, 2016). I svenska skolbaserade 

studier (SBU, 2015b) från 2011 rapporterade 35–40 procent av ungdomarna att de 

åtminstone en gång har skadat sig själva. 

 

Sjuksköterskans främsta uppgift är att ge personer vård. I vårdarbetet ska 

sjuksköterskan värna om samt respektera mänskliga rättigheter, värderingar, vanor 

och trosuppfattning hos individen, familjen och samhället (ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor, 2014). Det finns dock undersökning som visar på att personer med 

självskadebeteende har upplevt att de blivit illa behandlade av personal inom vården, 

att de i mötet med vårdpersonal fått erfara att deras självskadebeteende ignoreras 

eller förminskas (Madge, et al., 2011). Personer med självskadebeteende löper 

dessutom stor risk för att begå självmord, vilket gör det angeläget att sjuksköterskor 

har aktuell kunskap om självmordsrisken hos denna patientgrupp (Hawton, et al., 

2015). En litteraturstudie gjord för att undersöka vilka faktorer som är bidragande till 

vårdpersonalens attityder gentemot personer med självskadebeteende visade att det 
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är flera faktorer som inverkar. Det som belystes i studien var brist på utbildning, 

kliniska problem, brist på självförtroende hos personalen samt uppfattningen om 

personens kontroll över sitt självskadebeteende. I studien framkom det även att 

endast ett fåtal studier är gjorda för att belysa den positiva effekten som utbildning 

och klinisk handledning kan bidra till (McHale & Felton, 2010). 

 

Unga personer med självskadebeteende har beskrivit att de ibland upplever att de blir 

dömda eller straffade av vårdpersonalen (McDougall & Brophy, 2006; SBU, 2015a). 

Det negativa bemötandet kan ta sig uttryck på olika sätt och visa sig genom att 

personen som självförvållat sin hudskada får sina skärsår hopsydda utan 

smärtlindring samt att få sitt självskadebeteende beskrivet som ett sätt att söka 

uppmärksamhet, manipulativt beteende eller tidsödslande (McDougall och Brophy, 

2006). Detta står i strid mot hälso- och sjukvårdslagen där respekt, värdighet samt 

främjandet av goda relationer mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient är 

centrala begrepp som ska efterföljas i given vård (HSL, SFS 1982:763). Det behövs 

mer kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med 

självskadebeteende för att få en bild om vilka insatser som behöver vidtas för att ge 

dessa personer en bättre vård. Mot bakgrund av belyst forskning är det därför av 

värde att genomföra en litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter i mötet med 

personer som har ett självskadebeteende. 

 

1.8 Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med 

självskadebeteende. 

 

2. Metod 

 

2.1 Definition av begrepp 

I den här studien definieras självskadebeteende som handlingar där personen skadar 

sin kropp genom att rispa, skära samt bränna huden upprepade gånger utan 

självmordsavsikt. Självskadebeteenden som innebär att personen skadar sig själv 

genom missbruk av läkemedel samt sexuellt destruktivt beteende exkluderas. 

 

2.2 Design 
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För att kunna besvara studiens syfte, utgick studien från kvalitativa artiklar. Syftet 

med en litteraturstudie är att presentera kunskapsläget inom ett valt ämnesområde 

genom att systematiskt söka information från tidigare genomförda empiriska studier 

(Forsberg & Wengström, 2016). 

  

2.3 Datainsamling 

Initialt genomfördes en genomgång av redan existerande översikter inför 

projektplaneringen och därmed också för litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 

2016). Enligt SBU (2014) kan översikter vara bra vid planering och utformning av 

sökstrategier. Polit och Beck (2012) föreslår sökning i databasen Cinahl som 

fokuserar på omvårdnad. För att hitta mer relevanta artiklar som täcker syftet skedde 

sökning i databaserna Cinahl och PsycInfo.  Sökord som användes var Self-

Harm,Harmed, Self- mutilation, Self-Injurious, Deliberate Self Harm, Nursing, 

Caring, Nurses, Health professions och Experiences. Sökorden valdes utifrån 

studiens syfte och fri sökning genomfördes i databaserna.  För att begränsa 

sökområdet men samtidigt få ett relevant informationsunderlag användes booleska 

operatorer för att kombinera begrepp och termer som användes mellan sökorden 

AND, OR, och NO.   

 

2.4 Urval    

Urvalet har bestått av kvalitativa artiklar eftersom dessa beskriver erfarenheter i det 

område som ska studeras och därmed motsvarar studiens syfte. För att få en 

övergripande bild av vilka artiklar som är skrivna inom ämnesområdet, lästes 

abstrakt vars titlar ansågs vara relevanta för studiens syfte, därefter lästes artiklarna 

vars abstrakt kunde kopplas till studiens syfte i fulltext. För kvalitetsgranskning av 

artiklarna användes en mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik (se bilaga 2). Av de artiklar som valdes för att ingå i studien 

bedömdes fem artiklar ha hög kvalitet och tre artiklar ha medelhög kvalitet. Artiklar 

som lästes i fulltext var nitton stycken, men elva av dem uteslöts på grund av låg 

kvalitet eller att de inte motsvarade studiens syfte. Slutligen valdes åtta artiklar för att 

ingå i denna litteraturstudie (se bilaga 1). Inklusionskriterier var att de skulle vara 

skrivna på svenska eller engelska och handla om personer med självskadebeteende. 

Samtliga artiklar skulle innehålla sjuksköterskornas erfarenhet eller upplevelse av att 

vårda personer med självskadebeteende. Artiklarna skulle även bedömas ha hög eller 
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medelhög kvalitet. De artiklar som exkluderades var kvantitativa artiklar och de som 

beskrevs ur patientens perspektiv eller sjuksköterskestudenter samt artiklar som 

innehåller sjuksköterskors upplevelser av personer med Suicide eller förgiftning.   

 

2.5 Dataanalys 

Analysen av artiklarna skedde med inspiration av Friberg (2012). Utgångspunkten 

under hela analysarbetet var studiens syfte. Samtliga artiklar lästes igenom ett flertal 

gånger för att få en god förståelse för innehållet. Texterna, det vill säga artiklarnas 

resultatdel, sorterades utifrån likheter och/eller skillnader och presenterades sedan 

under lämpliga rubriker i uppsatsen. De meningsbärande enheterna i resultatdelen 

kondenserades, kodades och sorterades utifrån likheter och skillnader i 

innehåll.  Därefter skapades huvud-respektive subkategorier utifrån likartat innehåll 

och dessa har sedan kritiskt granskats innan de sammanställts till en resultatdel.  

 

2.6 Forskningsetik 

Ett krav vid litteraturstudier är att ta ett ställningstagande till forskningsetiska 

aspekter i andras studier (Kristensson, 2014). De fyra etiska principerna som 

omvårdnadsforskning styrs av är rättviseprincipen, autonomiprincipen, 

nyttoprincipen samt inte skada-principen (Northern Nurses’ Federation NNF, 2003). 

Principen om rättvisa innebär att alla deltagare ska behandlas på lika villkor och inte 

utnyttjas.  Med autonomiprincipen menas att alla deltagare ska ge samtycket till 

forskningen och att deltagarnas värdighet, sårbarhet samt självbestämmande ska 

skyddas. Nyttoprincipen syftar till att forskningen ska vara till potentiell nytta för 

omvårdnad av de grupper forskningen avser. Principen att inte skada innebär att 

utesluta eller minimera de risker som finns för deltagarna i studien. En människas 

säkerhet går före vetenskapens behov (NNF, 2003). För att få förståelse för de etiska 

principer som ligger till grund för medicin- och omvårdnadsforskning togs 

Helsingforsdeklarationen (2013)  del av. De artiklar som används i resultatet är för 

att anses som etiskt försvarbara granskade och godkända av etisk kommitté. Under 

granskningen av de valda artiklarna togs hänsyn till forskningsetiska frågeställningar 

samt om ett etiskt resonemang fanns beskrivet i artiklarna. 

 

3. Resultat 
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Under analysprocessen formulerades sex kategorier och tio subkategorier som berör 

sjuksköterskans erfarenhet av att vårda personer med självskadebeteende (se tabell 

1). I resultatet kommer följande kategorier att presenteras; Resurser och stöd, 

kunskap och färdighet hos sjuksköterskan, tillfredsställelse i omvårdnad, brist på 

stöd och resurser, bristande kunskap och färdighet hos sjuksköterskan och 

påfrestande omvårdnad, under varje kategori presenteras även tillhörande 

subkategorier. 

 

Tabell 1. Översikt över kategorier & subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Resurser och stöd Arbete i team 

 

Riktlinjer och rutiner i vårdandet  

Kunskap och 

färdighet hos 

sjuksköterskan 

Ökad förståelse för bättre samarbete 

Tillfredsställelse i 

omvårdnad  

Engagemang i vårdandet 

Brist på stöd och 

resurser 

Riktlinjer saknas 

Ensam i vårdandet 

 

Brister i arbetsmiljö 

Bristande kunskap 

och färdighet hos 

sjuksköterskan 

Osäker i vårdandet 

 

Krävande patientgrupp 

Påfrestande 

omvårdnad 

Vårdande som väcker negativa känslor 
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Tabell 2. Kategorier i studiens resultat och deras fördelning i artiklarna 

 

     Kategorier 

 

 

Artiklar 

Resurs 

och 

stöd 

Kunskap och 

färdighet hos 

sjuksköterskan 

 

Tillfredsställelse 

i omvårdnad 

Brist på 

stöd 

och 

resurser 

Bristande 

kunskap och 

färdighet hos 

sjuksköterskan 

 

Påfrestande 

omvårdnad 

Salzmann 

et al., 2014 

X X X X X X 

Tofthagen 

et al., 2014 

 X X X X X 

Sandy & 

Show, 

2012 

X X X X X X 

Thompson 

et al., 2008 

X X X X X  

O'Donovan, 

2007 

X   X  X 

Wilstrand 

et al., 2007 

  X X X X 

O'Donovan 

& Gijbels, 

2006 

  X X  X 

Hopkins, 

2002 

   X X X 
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3.1 Resurser och stöd 

Denna kategori beskriver resurser och stöd som har en inverkan för skapandet av 

trygghet hos sjuksköterskan. Faktorerna som framställs är teamarbete och riktlinjer i 

vården. 

 

3.1.1 Arbete i team 

I studier framkom teamets betydelse i arbetet med personer med självskadebeteende, 

det bidrog till att skapa trygghet hos sjuksköterskorna i deras yrkesroll (Salzmann., 

Persson & Fallquist, 2014; Thompson, Pouis & Carradice, 2008). För att bearbeta 

känslor som uppkommit under arbetsdagen var samtal med varandra i 

personalgruppen viktigt, att stötta och handleda varandra bidrog till en mer positiv 

arbetsmiljö (Salzmann et al., 2014). Ett stödjande och inte dömande arbetslag 

var  avgörande för sjuksköterskan och att atmosfären i arbetslaget var trygg 

(Thompson et al., 2008). Sjuksköterskorna beskrev att de har möjlighet att ta kontakt 

med specialister och kan dela ansvaret för personer med självskadebeteende med 

andra yrkeskategorier (O’Donovan, 2007). 

 

3.1.2 Riktlinjer och rutiner i vårdandet 

Sjuksköterskorna uttryckte att olika riktlinjer eller rutiner används vid vård av 

personer med självskadebeteende (Salzmann et al., 2014; Sandy & Show, 2012; 

O'Donovan, 2007). Ett av de verktyg som användes för att upprätta 

omvårdnadsplaner var dokumentation (Salzmann et al., 2014) och observation som 

syftar till att förhindra självskadebeteende (Sandy & Show, 2012). Sjuksköterskorna 

uttryckte att observation av personer som skadar sig själv förekom i olika grad 

beroende på svårighetsgrad av självskadebeteende (O'Donovan, 2007). 

Sjuksköterskorna hade goda erfarenheter av att använda visitation, vilket innebär att 

personalen identifierar och tar bort potentiellt farliga objekt (Sandy & Show, 2012). 

 

3.2 Kunskap och färdighet hos sjuksköterskan 
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Under denna kategori beskrivs sjuksköterskans sökande efter bättre förståelse och 

deras kunskap om vikten av ett gott samarbete med personer som har ett 

självskadebeteende. 

 

3.2.1 Ökad förståelse för bättre samarbete  

Sjuksköterskorna framhävde patientens autonomi, att få välja själv vilken terapi de 

ville delta i (Thompson et al., 2008; Sandy & Show, 2012). De uttryckte att vård och 

behandling tillhandahålls i enlighet med grad och allvarlighet på skador. 

Tillsammans med läkare bedömde sjuksköterskan huruvida mediciner kunde hjälpa 

patienterna att minska sin psykiska smärta eller inte (Tofthagen, Talseth & 

Fagerström,  2014). För att kunna erbjuda en god vård sökte sjuksköterskorna 

kunskap och förståelse för självskadebeteendet, de ansåg att det var viktigt att veta 

bakomliggande orsaker till beteendet (Sandy & Show, 2012; Tofthagen et al., 2014).  

Sjuksköterskorna hävdade att det behövs professionellt engagemang när det gäller 

personer med ett självskadebeteende. Enligt sjuksköterskorna visade acceptans inte 

att de godkänner deras beteende, utan hur värdefull personen är oavsett deras 

prestationer (Sandy & Show, 2012). Sjuksköterskan utförde ett konsekvent arbete och 

hade kunskap om olika arbetssätt och strategier, vilket gjorde att det blev lugnare för 

personal och patientgruppen (Salzmann et al., 2014; Wilstrand, Lindgren, Gilje &, 

Olovsson, 2007). Sjuksköterskan hade kunskap om möjlighet att minimera risken för 

skada hos personer med självskadebeteende. De var medvetna om vikten av ett gott 

samarbete, att våga överlämna ansvaret till personer med självskadebetende och 

deras valmöjligheter när det gäller olika behandlingar (Thompson et al., 2008). 

 

3.3 Tillfredsställelse i omvårdnad 

Denna kategori innehåller sjuksköterskans förhållningssätt i vården av personer som 

skadar sig själv och de positiva känslor som väcks i vårdandet. 

 

3.3.1 Engagemang i vårdandet 

Sjuksköterskorna visade på ett professionellt förhållningssätt genom att besitta 

empati och medkänsla i vårdandet av personer med självskadebeteende och beskrev 

vikten av förståelse för att kunna få mer empati (Thompson et al., 2008; Salzmann et 

al., 2014; Wilstrand et al., 2007). De var engagerade i vården och hade viljan att 

hjälpa, sjuksköterskorna spenderade tid med patientgruppen och engagerade dem i 
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vården, vilket är avgörande för att utveckla en terapeutisk allians (Tofthagen et al., 

2014; Sandy & Show, 2012). Det fanns ett engagemang och en hoppfullhet om att 

vara hjälpsam hos sjuksköterskorna (Wilstrand et al., 2007). Sjuksköterskorna ansåg 

att de klarar av att hantera sina känslor i mötet med patientgruppen, men menade att 

det är omöjligt att vara icke-dömande (O'Donovan & Gijbels, 2006; Sandy & Show, 

2012). En konsekvens av engagemanget hos sjuksköterskorna blev känslan 

av  stolthet över deras insatser och det resultat de hade uppnått i vården av personer 

med självskadebeteende (Thompson et al., 2008). Trots utmaningar kände 

sjuksköterskorna att personer med självskadebeteende är en givande patientgrupp att 

arbeta med (Wilstrand et al., 2007; Thompson et al., 2008) 

 

3.4 Brist på stöd och resurser  

Under denna kategori framhävs sjuksköterskans erfarenheter av brist på stöd och 

resurser. De beskrev en brist på riktlinjer, känslan av att vara ensam ansvarig och 

faktorer som leder till en bristande arbetsmiljö. 

 

3.4.1 Riktlinjer saknas 

Enligt sjuksköterskor rådde det en brist på riktlinjer i vårdandet av personer med 

självskadebeteende (Thompson et al., 2008) samt att riktlinjerna skiljer sig mellan 

olika avdelningar (O’Donovan, 2007; Tofthagen et al., 2014). Sjuksköterskorna 

upplevde att bristande rutiner kunde leda till att patienten inte fick en ordentlig 

bedömning av en psykiatriker (Hopkins, 2002).  De uppgav att det råder delade 

meningar om vilka strategier som ska användas till personer med självskadebeteende 

(Sandy & Show, 2012). De ansåg även att patientgruppen har mångsidiga behov som 

kräver bättre resurser än vad som finns att tillgå, det behövs högre kompetens i 

omvårdnad och bemötande(Hopkins, 2002).  

 

3.4.2 Ensam i vårdandet                                                                                  

Sjuksköterskorna beskrev många utmaningar med att arbeta med personer med 

självskadebeteende, de “blockerar” flödet av patienter på avdelningen vilket gjorde 

arbetet ineffektivt (Hopkins, 2002) samt att det var en utmaning att förhindra 

patientgruppen från att skada sig själv (Sandy & Show, 2012). Sjuksköterskorna 

upplevde att hela ansvaret gällande patientgruppen låg på deras axlar, de fick inte 

stöttning från andra lagstadgade tjänster, vilket gjorde att det kände sig ensamma i 
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vårdandet (Salzmann et al., 2014; Thompson et al., 2008).När arbetet kändes 

övermäktigt för sjuksköterskan och svårt att hantera, fanns det en önskan om att 

flytta personen med självskadebeteende till en annan avdelning för att få avlastning 

och återhämtning (Salzmann et al., 2014). Känslorna blev till slut så starka och 

ansträngande att de blev övermäktigt och sjuksköterskan behövdes sjukskrivas 

(Wilstrand et al., 2007). 

3.4.3 Brister i arbetsmiljön 

Det rådde en brist på utbildade handledare som hade kompetens från 

rättspsykiatriska slutenvården och brist på handledning ( Salzmann et al., 2014) . 

Sjuksköterskorna kände sig övergivna från medarbetare och ledning och beskrev en 

bristande psykosocial arbetsmiljö som upplevs osäker, inte förutsägbar samt 

skrämmande (Wilstrand et al., 2007). Om en sjuksköterska gick iväg med en patient 

till en undersökning ledde det till en betydande förlust av personalresurser (Hopkins, 

2002).  

 

3.5 Bristande kunskap och färdighet hos sjuksköterskan 

Denna kategori beskriver sjuksköterskans erfarenhet av kompetens, utbildning och 

förståelse för patientgruppen. Sjuksköterskans brister visar sig genom osäkerhet och 

åsikten att personer med självskadebeteende är krävande att vårda.  

 

3.5.1 Osäker i vårdandet   

Sjuksköterskorna bekräftade deras brist på förståelse, kompetens och utbildning om 

denna patientgrupp och att det hindrade dem från att utföra en god omvårdnad 

(Wilstrand et al., 2007; Salzmann et al., 2014; Sandy & Show, 2012). Det fanns en 

osäkerhet i bemötandet och omvårdnaden av personer med självskadebeteende, 

vilket kan leda till att sjuksköterskorna undviker att vårda patientgruppen( Salzmann 

et al., 2014 & Tofthagen et al., 2014; Hopkins, 2002; Sandy & Show, 2012). De kände 

sig osäkra i behandlingen av sår, det rådde skilda meningar om huruvida de bör 

uppmärksamma sår eller skada och hur de skulle samtala med patientgruppen 

(Tofthagen et al., 2014). Sjuksköterskorna rapporterade att beteendet väcker rädsla, 

vilket gjorde det svårt att förstå personen och dess beteende, samt att de har 

misslyckats med att visa respekt (Salzmann et al., 2014; Sandy & Show, 2012). Synen 

på vilket ansvarsområde sjuksköterskan har varierade, en del sjuksköterskor hävdade 
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att personer med självskadebeteende är utanför deras ansvarsområde, några tog 

ansvaret personligt medan andra ansåg att ansvaret var kopplat till rollen som 

sjuksköterska (Thompson et al.,2008; Hopkins, 2002). Sjuksköterskorna tyckte att 

det fanns en brist i sjuksköterskeutbildningen som kan leda till att sjuksköterskor 

utvecklar en negativ och dömande attityd (Thompson et al., 2008). 

 

3.5.2 Krävande patientgrupp 

Sjuksköterskorna upplevde att personer med självskadebeteende är svårare och mer 

krävande att vårda än andra patientgrupper samt svårare att samarbeta med. Det var 

svårt att inspirera hopp i en person som självskadar, bygga en relation och förstå 

personen (Thompson et al.,2008; Tofthagen et al., 2014; Salzmann et al., 

2014).  Känsla av stress och att vara upptagen kunde leda till att objektifiering skedde 

av personer med självskadebeteende, vilket gjorde att de behandlades som en grupp 

istället för individer (Hopkins, 2012; Sandy & Show, 2012). Diskriminering av 

patientgruppen utfördes av sjuksköterskorna, personer med självskadebeteende 

ansågs ha mindre rätt till vård än personer som har somatiska sjukdomar (Hopkins, 

2002). Patientgruppen ansågs vara mycket tidskrävande, det fanns inte tid att 

engagera sig i vården av personer med självskadebeteende och att använda strategier 

i den utsträckning som de önskade (O'Donovan & Gijbels, 2006; Salzmann et al., 

2014). I en annan studie rapporterade sjuksköterskorna attityder av att inte bry sig 

om personer som självskadar, de benämndes som uppmärksamhetssökande och 

tidsödslande (Sandy & Show, 2012). Sjuksköterskorna förlorade kontrollen över sina 

känslor, skrek, tog tag i personens arm och kränkte personen med 

självskadebeteende (Wilstrand et al., 2007). I motsats till att inte bry sig kunde en del 

sjuksköterskor bli för involverad i vårdtagarens känslor, det gick ut över arbetslaget 

och gjorde det svårt att släppa taget om en person med självskadedeteende som 

lämnat avdelningen (Thompson et al., 2008; Sandy & Show, 2012; Wilstrand et al., 

2007).   

 

3.6 Påfrestande omvårdnad 

Under denna kategori beskrivs sjuksköterskans negativa känslor i samband med 

vårdandet av personer med självskadebeteende. Känslornas inverkan på 

sjuksköterskan och vilken konsekvens de får för omvårdnaden framställs.  
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3.6.1 Vårdande som väcker negativa känslor 

Sjuksköterskorna upplevde flera negativa känslor i samband med vårdandet av 

personer med självskadebeteende (O’Donovan, 2007; Tofthagen et al., 2014; 

Wistrand et al., 2007; Sandy & Show, 2012; Thompson et al.,2008; Salzmann et al., 

2014). Nyanställda sjuksköterskor hade mycket empati gentemot personer med 

självskadebeteende, men efter några år blev sjuksköterskorna cyniska och trötta på 

beteendet. Sjuksköterskorna upplevde att de inte fick bekräftelse från patientgruppen 

när de utförde ett bra arbete (Hopkins, 2002). I arbetet med patientgruppen 

upplevde sjuksköterskorna känslor av hopplöshet och sorg när personen inte 

tillfrisknade från sitt beteende eller när de såg de fysiska effekterna av 

självskadebeteendet hos personerna (Thompson et al, 2008; Salzman et al., 2014).  

 

Sjuksköterskorna kände sig otillräckliga på grund av tidsbrist i arbetet, att inte kunna 

ge det stöd som personen som skadar sig själv är i behov av och att främja 

återhämtning hos personen (Hopkins, 2002; Tofthagen et al., 2014). De beskrev 

vanmakt i att kunna förhindra att personen skadar sig själv (Salzmann et al., 2014; 

Wilstrand et al., 2007), vilket väcker känslan av att vara lurad samt ilska gentemot 

patientgruppen och deras manipulativa beteende (Thompson et al., 2008; Salzmann 

et al., 2014; Wilstrand et al.,2007). Sjuksköterskor upplevde att personer med 

självskadebeteende använde sitt beteende som ett vapen för att styra omgivningen 

(Thompson et al., 2008). Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde obehag och 

rädsla vid omvårdnad av personer med självskadebeteende (O’Donovan, 2007; 

Tofthagen et al., 2014; Wistrand et al., 2007; Salzmann et al., 2014). Känsla av rädsla 

upplevdes hos sjuksköterskan när personerna med självskadebeteende blev 

våldsamma på grund av missbruk av giftiga ämnen (Hopkins, 2002). Det fanns en 

rädsla hos sjuksköterskorna att skuldbeläggas för sina handlingar om en person med 

självskadebeteende dör (Thompson et al., 2008).  

 

Sjuksköterskorna uttryckte oro över personer med självskadebeteende i den akuta 

fasen och när de var på permission (Hopkins, 2002; Tofthagen et al., 2014). De kände 

oro över att behöva använda tvångsmässiga åtgärder (Sandy & Show, 2012). 

Personernas oväntade beteende väckte oro och ångest, vilket spred sig i 

sjuksköterskornas privata liv. En känsla av misslyckande återfann sig hos 

sjuksköterskan när personen skadade sig upprepade gånger trots förebyggande 
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insatser (Salsman et al.,2o14). Sjuksköterskorna som hjälpte personer med 

självskadebeteende i den akuta fasen upplevde känslan av trötthet och tomhet när 

situationen blev stabil igen (Salzmann et al.,2014). Sjuksköterskor ansåg att 

patientgruppen var skrämmande och framkallade känslor av frustration. Det var 

också frustrerande för sjuksköterskorna att observera personen på nära håll, men 

samtidigt försöka bevara deras integritet (Wilstrand et al., 2007). Sjuksköterskorna 

beskrev frustration när personer med självskadebeteende inte blev friska eller fick 

återfall (Thompson et al.,2008; Salzmann et al., 2014; O’ Donovan & Gijbels, 2006; 

Hopkins, 2002). 

 

4. Diskussion 

 

4.1 Metoddiskussion 

En litteraturstudie är en passande metod för att få en bred kunskapsöversikt över 

aktuell forskning om det valda ämnet (Friberg, 2012).  Litteraturstudien bygger på 

kvalitativa artiklar, eftersom de ger ett inifrånperspektiv och fångar upplevelser 

(Henricson, 2012a), vilket var passande eftersom syftet med studien var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenhet. Ett annat alternativ hade varit att genomföra en empirisk 

studie, men då hade erfarenheterna blivit begränsade till ett fåtal sjuksköterskor på 

samma geografiska plats. Genom att utföra en litteraturstudie belystes ett flertal 

sjuksköterskors erfarenheter från olika geografiska områden. Studierna är endast 

utförda i västerländska länder, vilket gör att litteraturstudien täcker sjuksköterskors 

erfarenheter och attityder i västerländska samhällen. Det skulle vara av intresse att se 

om fler skillnader skulle uppdagas om artiklar från resten av världen inkluderats. En 

styrka med studien kan dock vara att den går att applicera på samhällen med 

liknande förhållanden som i de västerländska länderna. 

 

Arbetet bygger på åtta artiklar. Dataanalysen kvalitetssäkras genom att alla artiklar 

först lästes individuellt och sedan gemensamt, därmed ökades pålitligheten, då 

samstämmighet uppnåddes vid gemensam analys och individuellt arbete inte 

påverkas av andra (Henricson, 2012). Av de valda artiklarna var en skriven på 

svenska och resterande på engelska. Översättning av artiklar skrivna på engelska kan 

bidra till eventuella feltolkningar, därför lästes artiklarna upprepade gånger och 

diskuterades sinsemellan för att minska risken för snedvridet resultat. Sökprocessen 
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begränsades från år 2000 - 2016, den äldsta artikeln är från 2002 (Hopkins, 2002) 

och de senaste från 2014 (Salzmann et al., 2014 & Tofthagen et al., 2014).  Det fanns 

inte någon misstanke om att attityder och erfarenheter kring personer med 

självskadebeteende förändrats avsevärt under 2000-talet, därför inkluderades även 

äldre artiklar. Databaserna som användes för sökning var CINAHL och PsykInfo, 

dessa värderades som relevanta till självskadebeteendetområdet eftersom de 

innehåller vetenskapliga artiklar inom medicin och beteendevetenskap samt hälso-

och vårdvetenskaper. Fritextsökning genomfördes och en artikel (Sandy &  Show, 

2012) valdes att ingå i resultatet. Ifrågasättande av sökorden kan anses rimligt 

eftersom antalet artikelträffar i databaserna inte ansågs vara tillräckligt och 

fritextsökning användes som komplement. Sökorden valdes utifrån syftet och 

uppskattades som relevanta. 

 

Ett etiskt godkännande från etisk kommitté för forskningen fanns i alla inkluderade 

artiklar. Granskning utifrån ett etiskt perspektiv och ett etiskt resonemang fördes 

under arbetsprocessen vilket gör att kvaliteten och trovärdigheten höjs (Henricson, 

2012b) 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med 

självskadebeteende. Utifrån insamlade data framkom sex kategorier: Resurser och 

stöd, kunskap och färdighet hos sjuksköterskan, tillfredsställelse i omvårdnad, brist 

på stöd och resurser, bristande kunskap och färdighet hos sjuksköterskan och 

påfrestande omvårdnad. Resultatet diskuteras i förhållande till personcentrerad vård.  

 

Resultatet tyder på både positiva och negativa erfarenheter hos sjuksköterskorna.  I 

resultatet framkom att det finns en brist på kunskap, utbildning och förståelse hos 

sjuksköterskorna, men resultatet visar även att sjuksköterskan besitter värdefull 

kunskap om hur personer med självskadebeteende ska vårdas.  I en studie (Karman, 

Kool, Gamel, & Van Meijel, 2015) som utvärderade effekten av ett 

utbildningsprogram, framkom att sjuksköterskorna efter genomgången utbildning 

använder mindre restriktiva åtgärder och är mer empatiska samt patientnära i sin 

inställning till patientgruppen . Utbildningen minskade även konflikter mellan 

vårdgivare och vårdtagare. Detta är ett hoppfullt fynd, eftersom personer med 
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självskadebeteende ofta känner sig missförstådd av sjuksköterskor, vilket leder till 

konflikter i vårdrelationen(McHale & Felton, 2010; Kool, Van Meijel, Koekkoek, Van 

Der Bijl & Kerkhof, 2014). Flera studier (Fish, 2000; Wheatley & Austin-Payne, 

2009) betonar att utbildning som fokuserar på bakomliggande orsaker till 

självskadeteende kan leda till minskad oro och ångest hos sjuksköterskorna vid vård 

av denna patientgrupp. Utbildning leder till positivt förändrade attityder och bättre 

vård, men löser inte alla problem vid vård av personer med självskadebeteende 

(McHale & Felton, 2010; Kool et al, 2014). Utifrån detta skulle även slutsatsen kunna 

dras att utbildning påverkar sjuksköterskan i omvårdnaden i en riktning mot en mer 

personcentrerad vård. Utbildning ökar sjuksköterskans förståelse samt leder till en 

bättre relation mellan vårdare och vårdtagare, vilket är en viktig del i 

personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Sjuksköterskornas sökande efter förståelse för personer med självskadebeteende 

tydliggörs i studiens resultat. Svårigheterna med att finna förståelse för 

patientgruppens situation bekräftas av Karman et al (2015) som hävdar att det krävs 

mer än formell utbildning för att öka sjuksköterskans förståelse. Sjuksköterskor i 

studien har beskrivit att de prioriterar och fokuserar på personens fysiska skador och 

uppmärksamhet ges inte till själen, eftersom de känner sig okunnig att vårda det 

psykiska lidandet. Denna bristande professionella kunskap strider mot 

personcentrerad vård som beskriver vikten av att vårda hela människan, med 

betoning på respekt och värdighet gentemot vårdtagaren(Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016; Vårdförbundet, 2015).  En strategi som kan användas 

för ökad förståelse är att en handledare med personlig upplevelse av 

självskadebeteende delar med sig av sina erfarenheter, detta skulle leda till att 

sjuksköterskor ändrar sitt bemötande gentemot personer med självskadebeteende, 

vilket leder till en bättre vård (Karman et al, 2015). 

 

Sjuksköterskorna upplevde både negativa och positiva känslor  i mötet med 

patientgruppen, dock övervägande negativa. De positiva känslorna som framkom i 

resultatet var att sjuksköterskan känner sig stolt över sina insatser samt att arbetet 

var givande, detta leder troligen till en bra vårdrelation i motsats till negativa känslor 

som påverkar sjuksköterskans handlingar och bemötande negativt (McHale & Felton, 

2010; Sandy, 2013). Sjuksköterskorna beskrev personer med självskadebeteende som 
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tidsödande, uppmärksamhetssökande och krävande, detta styrks även av Patterson, 

Whittington och Bogg (2007) där vården av denna patientgrupp beskrevs som ett 

slöseri på resurser. Denna syn kan orsaka onödigt lidande för personen med 

självskadebeteende (Sandy, 2013). Sjuksköterskornas attityd och kompetens kan 

ifrågasättas eftersom det är forskning som visat att uppmärksamhetssökande ofta 

inte är det huvudsakliga syftet med självskadebeteende, utan snarare en metod för att 

hantera problem och känslomässig stress (Anderson, Standen & Noon, 2003). 

 

I studiens resultat framkom att sjuksköterskor kan ha en diskriminerande attityd 

gentemot patientgruppen. Även i en studie av Lindgren, Wilstrand, Gilje och 

Olofsson (2004) framkommer att personer med självskadebeteende upplever en 

diskriminering av personer med självskadebeteende där de ses som onödigt 

upptagande av vårdplatser. Detta bekräftas av McAllister (2oo1) där sjuksköterskor 

beskriver en person med självskadebeteende som personlighetsstörd som bör 

ignoreras, vilket leder till att sjuksköterskorna avstår från att ge god vård. Detta 

beteende från sjuksköterskorna går inte i linje med personcentrerad vård och strider 

mot hälso-och sjukvårdslagen, där det är av stor vikt att bemöta vårdtagaren med 

värdighet och respekt (McHale & Felton, 2010; SFS 1982:763; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

 

I studiens resultat framkom att en del sjuksköterskor upplever att de har ett bra 

teamarbete och stöttning från kollegor, men mest framhävande är det bristande 

stödet och upplevelsen av att vara ensam i vårdandet. Ett steg mot att minska 

ensamhet i vårdandet och komma fram till ett erkännande av de problem som 

personalen möter, skulle vara att formalisera ett system som innebär att alla 

sjuksköterskor som arbetar med personer som skadar sig tilldelas en 

stödgrupp.  Där  kan personalen få relevant stöd som är anpassat till deras behov 

samt diskutera sina känslor och få stöd från sina kollegor (Fish, 2000). Vidare 

betonar Karman et al (2015) vikten av en fungerande arbetsmiljö, behovet av extra 

stöd från kollegor samt ledningen för att kunna ta självständiga yrkesbeslut.  

 

I resultatet av denna studie framkom att en av strategierna och riktlinjerna som 

sjuksköterskorna använder sig av i vårdandet av personer med självskadebeteende är 

observation.  Detta bekräftar James, Bowers och Van Der Merwe (2011) är en 
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traditionell metod som används för att stoppa självskador hos patientgruppen. Detta 

strider dock mot Cardell och Rogers-Pitulas (1999) forskning som visar att 

observation kan ha en oväntad effekt, leda till att personen men självskadebeteende 

känner sig instängda och får begränsad integritet, samt i vissa fall försämrades deras 

symtom genom ökad ångest och irritabilitet. Av detta kan slutsatsen dras att 

sjuksköterskorna har brist på kunskap gällande vilken effekt observation har, 

eftersom de i studiens resultat ansåg att observation har en positiv effekt och leder till 

minskat självskadande hos patientgruppen.  

 

Sjuksköterskan som leder omvårdnadsarbetet förväntas följa riktlinjer och etiska 

värderingar, det etiska ansvaret innebär att fatta beslut utifrån ödmjukhet och 

förståelse(Kihlgren et al, 2000). En ökad kunskap om personcentrerad vård och ett 

reflekterande förhållningssätt från sjuksköterskan är viktigt om en förändring ska 

ske, där personer får möjlighet att bli mer delaktiga i sin vård. Det är viktigt att 

sjuksköterskan vågar utmana traditionellt rutinbeteende samt att ledningen har en 

positiv inställning till personcentrerad vård. Enligt centrum för personcentrerad vård 

(GPCC) skulle ett personcentrerat förhållningssätt kunna leda till att patienter känner 

sig tryggare, samhällets resurser används mer effektivt eftersom vårdtiderna blir 

kortare och medicinska komplikationer minskar. 

 

4.3 Betydelse för omvårdnad 

Flera studier (Lindgren, 2014; SBU, 2015a) har visat att personer med 

självskadebeteende känt sig illa bemötta av vårdpersonal. Detta exemplifierar de 

brister som kan finnas hos vårdpersonalen, vilket kan leda till ökad risk för mer 

tragiska händelser hos personer med självskadebeteende. Vården behöver förbättras i 

bemötandet av personer med självskadebeteende eftersom bemötandet av dessa 

personer är ett problemområde (McDougall & Brophy, 2006).  Genom att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter i mötet med personer som skadar sig själva är 

förhoppningen att det leder till att stärka sjuksköterskor i deras framtida möten med 

dessa personer. Detta eftersom kunskap om sjuksköterskors erfarenheter i vården av 

personer med självskadebeteende i framtiden kan leda till att de resurser som krävs 

för en bättre vård av dessa personer verkställs, att sjuksköterskor får det stöd som de 

behöver för att kunna utföra en god vård. 
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4.4 Slutsats 

Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda personer med självskadebeteende 

karaktäriseras av både positiva och negativa erfarenheter. Det finns sjuksköterskor 

som känner förståelse och empati, men de finns även de som har en förutfattad och 

stigmatiserad bild av personer med självskadebeteende. Många av sjuksköterskornas 

attityder som finns i dagsläget är inte i enlighet med ett personcentrerat 

arbetssätt.  En utmaning är avsaknad av kunskap och kompetens i vården, samt att 

arbeta under stress och tidsbrist, vilket leder till försämrad omvårdnad av personer 

med självskadebeteende. 

 

4.5 Fortsatt forskning 

Det finns ett behov av mer forskning kring fenomenet självskadebeteende och vilka 

förändringar som kan ske om sjuksköterskor får mer utbildning inom området. 

Förhoppningsvis skulle det innebära minskat lidande för patientgruppen, en bättre 

vård och därmed vinster på individ-, grupp- och samhällsnivå. Mer forskning kring 

hur relationen mellan patientgruppen och sjuksköterska kan stärkas skulle även vara 

av betydelse. Ett annat forskningsområde som anses vara av intresse är 

skolsköterskors erfarenheter av ungdomar och barn med självskadebeteende. De 

kommer i kontakt med en stor riskgrupp för utvecklande självskadebeteende och 

därför är deras förebyggande arbete av stor betydelse. 
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för hur 

sjuksköterskorna 

upplever 

omvårdnaden av 

patienter som skadar 

sig själva. 

Data samlades in 

med hjälp av 

djupgående 

semistrukturerade 

Intervjuer. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

sedan. 

Data analyserades 

med hjälp av 

innehålls 

analys och tema 

analys. 

Detta innefattade 

läsning av transkript 

och utvecklingen av 

kategorier baserat 

på de ord och fraser 

som används av 

deltagarna. 

Åtta sjuksköterskor 

som jobbar inom 

psykiatri på Irland 

intervjuades. Sex 

kvinnor, två män, i 

åldern mellan 25 

och 

55 år. Deras 

erfarenheter av akut 

psykiatrisk 

avdelning varierade 

från 6 månader till 

15 år. 

Resultatet visar på att 

sjuksköterskorna upplever: 

• Det svårt att 

klargöra sin 

funktion i arbetet 

med patienter som 

skadar sig själva. 

• Det svårt att skilja 

på patienternas 

behov då denna 

patientgrupp har 

olika 

bakomliggande 

problem. 

• Ville engagera sig i 

patienterna men 

hindrades av olika 

faktorer. 

Medelhög 

kvalitet. 



 
 

 

Bilaga 3. Artikelöversikt och bedömd kvalitet. 

Författare, 

År, Tidskrift, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 



 
 

Hopkins, C. 

2002 

Journal of 

Psychiatric & 

Mental Health 

Nursing 

Storbritannien 

‘But what about the 

really ill, poorly 

people?’ (An 

ethnographic study 

into what it means 

to nurses on 

medical admissions 

units to have 

people who have 

harmed themselves 

as their patients). 

Få en förståelse för 

vad det innebär för 

sjuksköterskor på 

medicinska 

vårdavdelningar att 

ha patienter som 

skadat sig själva. 

Kvalitativ metod. 

Datainsamling: studien 

utfördes under en 

månadsperiod och 

baseras på 

observationer, 

semistrukturerade och 

transkriberade 

intervjuer samt 

noteringar. 

Fyra 

sjuksköterskor 

arbetandes på 

två medicinska 

avdelningar. 

Resultatet visar att: 

• Sjuksköterskorna har svårt att 

förstå varför dessa patienter 

försöker att  skada sig själv. 

Då patienter med 

självskadeproblematik har 

komplexa behov. 

• Sjuksköterskorna upplever att 

de inte har tillräcklig kunskap i 

att vårda patienter med 

självskadebeteende och att det 

inte är ”deras område”. Detta 

leder ofta till att 

sjuksköterskorna undviker 

dessa patienter så fort de blir 

medicinskt färdigbehandlade. 

Hög 

kvalitet. 

 


