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ABSTRAKT  

Bakgrund: Självskadebeteende är ett växande samhällsproblem. Genom att skada 

sig själv försöker individen hantera svåra våldsamma känslor som ett sätt att 

överleva. Självskadehandlingen blir en copingstrategi. Det kan vara svårt för 

sjuksköterskor att förstå och se den inre smärtan. Okunskap bland sjuksköterskor 

leder till frustration och ilska. Genom sitt bemötande kan sjuksköterskor öppna 

vägen till tillfrisknande för den drabbade eller tvärtom framkalla rädsla och misstro 

och på det sättet försvåra återhämtningen. Det är av betydelse att förstå 

sjuksköterskors syn på patienter med självdestruktivt beteende för att kunna se 

bristerna i kommunikationen och vilka förbättringar som kan göras. Syfte: Syftet 

med litteraturstudien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att bemöta 

patienter med självskadebeteende. Metod: I litteraturstudien har vi analyserat och 

granskat 9 kvalitativa artiklar. Sökningar har gjorts i PubMed och Ebsco och en 

manuell sökning har varit aktuell. Resultat: Författarna har kommit fram till ett 

resultat som beskriver sjuksköterskans känslomässiga upplevelser, hur 

sjuksköterskorna kämpar med att upprätthålla gränserna mellan närhet och distans. 

Behov av debriefing och strategier samt behov av kunskap. Slutsats: Att vårda 

patienter med självskadebeteende skapar frustration, vanmakt och ilska hos 

sjuksköterskorna samtidigt som man vill ge stöd, hjälp och en förutsättning för 

återhämtning och tillfrisknande.   

 

Nyckelord: Sjuksköterskor. Sjävskadebeteende. Upplevelser.   

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT  

Background: Self-harm is a growing social problem. By self-harming individuals 

are trying to deal with difficult violent emotions as a way to survive. The self-harm act 

becomes a coping strategy. It can be difficult for nurses to see and understand the 

internal pain. Lack of knowledge among nurses leads to frustration and anger. 

Through their personal treatment, nurses can open the road to recovery for the 

person who self-harm or induce fear and mistrust and thus hamper the recovery. It is 

of great importance to understand nurses' views on patients with self-harming 

behaviors in order to see the flaws in communication and what improvements can be 

made. Objective: The aim of this study is to highlight nurses' experiences of 

personal treatment with patients with self-harming behavior. Methods: The 

literature study we have analyzed and examined 9 qualitative items. A database 

search was made in PubMed and Ebsco as well as a manual search. Results: The 

authors have come up with results that describe nurses' emotional experiences, 

communication, prejudices, need for debriefing and strategies and the need for 

knowledge. Conclusion: Caring for patients with a self-harm behavior creates 

frustration, powerlessness and anger among the nurses when they at the same time 

want to provide support, assistance and opportunities for recuperation and recovery.  

 

Keywords: Nurses. Self-harm. Experiences  
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Bakgrund  
 

Självskadebeteende  
 

Självskadebeteende är en handling där individen skär, rispar eller bränner sig själv, 

och där syftet inte är att ta sitt eget liv utan att framkalla ett kroppsligt lidande. Syftet 

kan variera men oftast vill man överföra den psykiska smärtan till fysisk smärta som 

blir synlig och lättare att hantera. Effekterna av detta beteende är avslappning, eufori, 

depressions lindring, lättnad i ensamhet och utanförskap, frigörande av ilska, känsla 

av trygghet, en unikhet eller manipulering av andra (Favazza 1996, 136).  

Självskadebeteende är ett av de svåraste beteenden inom vården att förstå och 

behandla (Favazza 1996, 116). 

 

Självskadebeteende brukar framträda under senare åren av barndomen eller tidigt 

under ungdomsåren och kan övergå till ett kroniskt beteende. Skam och rädsla för 

missförstånd kan leda till självisolering och utanförskap där, många vägrar att bära 

öppna kläder som baddräkt, kortärmade tröjor och byxor (Favazza 1996, 254).  

Patienter med självskadebeteende kan vara arga på sig själva för att de inte kan leva 

upp till omgivningens förväntningar eller att de känner sig som en belastning för 

föräldrarna eller andra viktiga människorna runt dem. Oftast vill man skydda sina 

närstående och riktar ilskan mot skolan, sjukvården och övriga institutioner, ilskan 

binds med känslan av orättvisa (Favazza, 1996, 276).  

 

Självskadebeteende är starkt kopplat till olika bakomliggande psykiska diagnoser 

som personlighetsstörning, bipolär sjukdom, ångest/depressionssyndrom och 

ätstörningar (Paul et al. 2002).   
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Walsh och Rosen (1988) identifierade fyra tankesätt som leder till 

självskadebeteende: självskadebeteende är acceptabelt, det är min kropp och den är 

äcklig, vidrig och förtjänar att bli straffad, handlingen behövs för att reducera 

obehagliga känslor och den uppenbara handlingen är nödvändig för att förmedla 

känslor till andra medmänniskor.  

 

Personer som lider av självskadebeteende kan ha en tillfällig eller en långvarig 

problematik av en psykisk störning, de utsätts ofta för ensamhet, stigmatisering och 

missförstånd. Sjuksköterskor upplever dem oftast som besvärliga och manipulativa 

(Lindgren 2014, 247).   

 

Historiskt perspektiv  
 

Under många år var självskada förankrat inom kultur och religion och avvikande fall 

uppmärksammades inte. Trots att fenomenet ofta var förekommande fanns det inte 

mycket förståelse för eller behandling av problemområdet. Tystnaden om 

självskadebeteende var oroväckande och ledde till missförstånd och stigmatisering. 

Rapporter om självskadebeteende har dykt upp i den medicinska litteraturen sedan 

början av 1900-talet. Trots det har ämnet börjat studerats vetenskapligt först under 

dom senaste decennierna.  

 

Den äldsta detaljerade beskrivningen om självskadebeteende är av Herodotos 

(Herodotos 2008) från Grekiska mytologin. I ett historiskt perspektiv är självskada i 

olika sammanhang inget nytt fenomen. Kulturellt sett var självskadebeteendet en 

vanlig företeelse men också ett uttryck för psykisk och social problematik, 

uppmuntran till tatueringar, ritualer och piercingar (Favazza 1996, 225-257). 
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Klassifikation  
 

Inom den medicinska världen har det gjorts flera försök att klassificera självskada. 

Enligt ICD-10 är självskadebeteende klassificerad som en extern orsak till morbiditet 

och mortalitet. Där varje typ av självtillfogad skada får en klassificeringskod till 

exempel X78 är "avsiktlig självskada genom vasst föremål", X79 är "avsiktlig 

självskada genom trubbigt föremål" och X76 är “avsiktligt självskada genom att 

bränna sig”(WHO, 1994). Enligt diagnosmanualen DSM-5, är självskadebeteende inte 

en diagnos utan ett symptom som hör samman med många andra psykiska 

sjukdomar som borderline personlighetsstörning, anorexia, bulimia nervosa, 

depression och ångest (American Psychiatric Association 2014). 

 

Favazza och Rosenthal (1993) klassificerade självskadebeteende till tre 

grundläggande nivåer: allvarligt självskadebeteende, stereotypt beteende och ytligt 

eller medelsvårt beteende. En allvarlig självstympning innebär att en betydande 

kroppsvävnad förstörs exempelvis att ögonen plockas ut, kastrering eller amputation 

av en kroppsdel. Dessa handlingar är ofta associerade med psykotiska tillstånd.  

Stereotyp självstympning är vanligast hos utvecklingsstörda, autistiska och 

psykotiska personer, exempel på beteenden är rytmiska huvuddunkningar mot en 

vägg. Ytlig eller måttlig självstympning är den vanligaste formen av 

självskadebeteende som omfattar handlingar som förekommer sporadiskt eller 

upprepade gånger exempelvis hudskärning, hudbränning, sväljning av nålar, rispa sig 

själv eller skära sig själv väldigt ytligt. Den skiljer sig från den stereotypa genom att 

den är symbolisk och ofta kräver användning av redskap som till exempel rakhyvlar  

 

Självmord och självskadebeteende  
 

Den amerikanske psykiatrikern Karl Menninger var den första som valde att skilja 

mellan självmord och självskadebeteende. Enligt honom är “självdestruktivitet en 

form av ofullbordat självmord för att förhindra fullbordat självmord” (Menninger 

1938, 271).  

 

Det är viktigt att klargöra att självmord och självskadebeteende har två olika 

definitioner. Enligt Favazza (1996, 270-271) har en person med självskadebeteende 
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ingen avsikt att ta sitt liv utan snarare ett destruktivt sätt att bevara liv, ett sätt att 

hjälpa sig själv. Åkerman (2009, 24) menar att en patient som försöker ta sitt liv är 

däremot ute efter att finna ett slut. För sjukvårdspersonalen kan det vara svårt att 

avgöra vad som är självskada och vad som är ett självmordsförsök. Problemet ligger i 

att många patienter med självdestruktivt beteende oftast föredrar att dölja 

självskadebeteende bakom ett självmordsförsök för att bli tagen på allvar och få hjälp. 

Situationen försvåras ytterligare genom att personer som skadar sig själva har en 

ökad risk för att begå självmord, en patient som flera gånger kommit i kontakt med 

vården på grund av självskadebeteende kan till slut komma in med ett riktigt 

självmordsförsök.  

 

Åkerman (2009, 29) menar att sjävskadebeteende har blivit ett allt mer accepterat 

sätt att hantera vardagliga problem. Det går inte längre hävda att personer med 

beteendet kommer från dysfunktionella familjer eller med traumatiska bakgrunder 

för att utveckla detta psykiska problem.   

 

Växande samhällsproblem  
 

Under de senaste decennierna har självskadebeteendet ökat frekvent, vilket kan bero 

på en ökad tillgång till medicin, förhöjda stressnivåer under ungdomsåren, förhöjd 

alkohol- eller drogkonsumtion och en förändring av det sociala beteendet. Forskare 

anser att självskador hos ungdomar är ett resultat av ett komplex samspel mellan 

genetiska, psykiatriska, psykologiska, biologiska, sociala och kulturella faktorer 

(Hawton et al. 2012; Burrow 1994). Internationellt sett har självskadebeteende ökat 

bland ungdomar (Brunner et al. 2007). I Sverige är tonårsflickor överrepresenterade 

visar en undersökning som Socialstyrelsen (2004) gjort. Många av dessa ungdomar 

har dessutom upplevt allvarliga kränkningar. Flickornas självskadebeteende har 

uppmärksammats i samhällsdebatter och media under de senaste åren 

(Socialstyrelsen, 2004). En amerikansk studie som gjordes på ett college, visar att 17 

% av ungdomarna hade en eller flera incidenter av självskadebeteenden (Whitlock et 

al. 2011). I en annan studie som gjordes i Tyskland visade resultatet att 11 % av 

gymnasieeleverna hade haft någon form av självskadebeteende (Brunner et al. 2007).  
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Behandling   
 

Pawlicki et al. (1993) föreslår att fokusera på områden som patientbemötande och 

bryta ångesttillståndet innan ett skadebeteende uppstår, ge sårvård samt att skilja 

mellan självmord och självskador. Dialektisk beteendeterapi (DBT) har studerats och 

visat på positiva effekter på patienter med självskadebeteende, både som enskild och 

gruppterapi (Gibson et al. 2014). Antidepressiva läkemedel kan ha en negativ effekt 

på patienter som löper risk att skada sig själva. Studien visar däremot att en 

noggrann dosering och uppföljning kan ha en positiv inverkan på patienter med 

självskadebeteende (Barbui och Patten, 2014). 

 

Den nationella institutionen NICE (2012) i Storbritannien rekommenderar att 

patienter med självskadebeteende involveras i alla aspekter av vården, från planering 

till beslutsfattande. NICE har identifierat en rad utbildningsbehov, som att hjälpa 

personalen att förstå frågor som rör självskadebeteende samt förstå den egna rädslan 

och fördomar. Behandling av självdestruktivt beteende måste vara komplex, ett 

samspel av både terapeutiska, psykologiska och sociala vårdenheter.   

 

Sjuksköterskans roll  
 

Sjuksköterskor som behandlar patienter som skadat sig själva har ofta en känsla av 

hjälplöshet, skräck, skyldighet, ilska, svek och sorg inför beteendet (Favazza 1996, 

116).  

 

Burrow (1994) anser att de allra flesta sjuksköterskor kommer att under sin 

yrkeskarriär träffa patienter med självdestruktiv beteende, det kan vara 

alkoholkonsumtion, bantning eller en faktisk självskadehandling. Vid bemötande av 

denna patientgrupp är det viktigt att vara medveten om att sjuksköterskans 

förhållningssätt kan vara avgörande för patientens återhämtning. Enligt Burrow 

(1994) är sjuksköterskor  ofta otillräckligt förberedda för att möta patienter med 

självdestruktivt beteende, något som kan negativt påverka den terapeutiska 

omvårdnaden av dessa patienter.  
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Karman et al. (2014) menar att sjuksköterskan spelar en central roll vid patients 

omhändertagande och sjuksköterskans bemötande är viktigt för att erbjuda hög 

professionell omvårdnad. Baker et. al. (2013) hävdar att det är en känslomässig 

utmaning för sjuksköterskor att bemöta dessa patienter. Att leva med självdestruktivt 

beteende är svårt. Pawlicki et al. (1993) anser att patienter med självskadebeteende 

har den första kontakten inom vårdkedjan med sjuksköterskor och det binds nära 

relationer mellan patient och sjuksköterska. Omvårdnadens mål är att hjälpa 

patienter att skapa en trygg miljö för sig själva och ta eget ansvar för sitt beteende. 

 

Patienter med självskadebeteende beskriver att det är viktigt att sjuksköterskorna 

visar en öppenhet, tillit och ser en medmänniska i patienten inte bara ett problem. 

Att bli sedd, hörd och uppskattad av sjuksköterskan anses vara hälsofrämjande av 

patienterna (Lindgren et al. 2004).  

 

Motiv och syfte  
 

Sjuksköterskor har en central roll i omvårdnaden som ses ut ifrån ett humanistiskt 

perspektiv, där patientens hälsa är i första rummet och aldrig frångå principen om 

människors lika värde. Sjuksköterskor har en skyldighet att ge patienten lämplig vård 

oavsett förhållanden och ska betrakta individen som fri att göra sina egna val, ta 

ansvar efter den egna förmågan och bemötas efter sina förutsättningar (Svensk 

sjuksköterske- förening 2010).   

 

Omvårdnaden ska ske genom att stärka hälsan, förebygga sjukdom och ohälsa, 

bevara och återställa hälsan utifrån individens möjligheter och behov samt att lindra 

lidande (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterska och patient har nära relation till 

varandra. Lindgren et al. (2004) fann i sin studie att patienter med 

självskadebeteende uppskattade sjuksköterskans omvårdnad och bemötande högt.   

Lilja och Hellzen (2014, 441-443) menar att sjuksköterskor tvingas ofta att 

konfrontera svåra situationer där de utsätts för psykiska och fysiska påfrestningar. 

Stressen som sjuksköterskorna upplever inom psykiatrin kan framkalla missförstånd 

som i sin tur leder till att patienterna upplevs manipulativa och problematiska. 
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Det är viktigt att lyfta fram sjuksköterskors upplevelse av bemötandet med patienter 

med självskadebeteende för att kunna lindra, stötta, vårda och råda på bästa möjliga 

sätt. Patientberättelser och patienters erfarenheter är viktiga och kan ge 

sjuksköterskor omfattande kunskap som kan användas i vården. Vårt motiv till 

studien är att det finns många studier inom området men dessa har oftast fokus på 

hur patienter upplever sig bli bemöta av sjuksköterskor. Det är därför av vikt att 

undersöka sjuksköterskors egna upplevelser och erfarenheter av patienter med 

självskadebeteende för att kunna vidta åtgärder för att förändra och förbättra vården 

ytterligare. Syftet med denna studie är därför att belysa sjuksköterskors upplevelser 

av att bemöta patienter med självskadebeteende.  

Metod  
 

Definition  
 

Psykiska smärta: infattar: oro, depression, ångest, sorg, skuld och ilska.   

Fysisk smärta: berör mer lokalisation, utbredning, varaktighet och karaktär av 

smärtan (Bergh 2009, 495).  

 

Sökmetoder  
 

Datasökningar (Bilaga 1, tabell 2) har utförts i databaser Pubmed och EBSCO. EBSCO 

inkluderar flera databaser: CINAHL, PsycINFO, Medline. Sökord vid sökningarna var 

self-harm, nurses experience, nurses views, attitudes, self-mutilations behavior och 

adolescents i olika kombinationer. Vi har använt trunkering samt de booleska 

termerna AND och OR för att få ett bredare perspektiv att hitta artiklar som svarade 

på vårt syfte och få en mer effektiv sökning (jfr Polit och Beck 2008, 175). En manuell 

sökning i den nordiska tidskriften Vård i Norden gjordes dock med svenska och 

norska sökord som “självskadebeteende”, ”sykepleier” och ”selvskading”. 
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Urval  
 

Eftersom syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter 

med självskadebeteende och för att bredda vår sökning uteslöts åldersgränsen på 

patienter med självskadebeteende och vi valde att inkludera sjuksköterskor från olika 

verksamheter inom vården som psykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatri, allmän 

och akut vård. Vi inkluderade även sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av 

att vårda patienter med självskadebeteende då författarna till denna litteraturstudie 

anser att bemötande är en del av omvårdnaden. 

 

Urvalet av artiklarna har gjorts i flera steg (Bilaga 1, tabell 2). I EBSCO gav sökningen 

1163 artiklar och i Pubmed 127 artiklar. Vi preciserade våra sökningar med flera ord i 

olika kombinationer vilket begränsade sökningen till 18 i EBSCO, 23 i Pubmed. I 

nästa steg filtrerade vi sökningen genom att söka artiklar som var peer-reviewed och 

kvalitativa. Detta gav ett resultat på 8 artiklar i Pubmed och 12 artiklar i EBSCO.  

I nästa steg gjordes en manuell genomgång av artiklarnas titlar. I Pubmed var det 6 

artiklar och i EBSCO 8 som bedömdes gå vidare till nästa urval. Sökningen i journal 

Vård i Norden resulterade i 2 artiklar.  

 

En genomläsning av artiklarnas abstrakt resulterade i 11 artiklar för vidare 

undersökning där vi granskade om artiklarnas resultat svarade mot vårt syfte och 

utvärderade artiklarnas vetenskapliga kvalitet. De vetenskapliga artiklarna 

granskades utifrån en bedömningsmall som presenteras i tabell 3, (Bilaga 2) för 

studier med kvalitativ metod (jfr Olsson och Sörensen 2011, 285). 

 

 Granskning av artikels vetenskapliga kvalitet gjordes enskilt av författarna till 

arbetet. Enligt Willman (2011, 93) är det en fördel om granskningen utförs av 

författarna oberoende av varandra. I nästa steg sammanställdes resultatet av 

respektive granskning och presenteras i tabell 4, (Bilaga 3). I studien av Slaven och 

Kisely (2002) som granskades deltog tre olika yrkeskategorier men i resultatet har 

endast sjuksköterskors berättelse analyserats. 
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Studier gällande allvarliga och stereotypa självskadehandlingar exkluderades. Som 

inklusionskriterier valdes att de valda artiklarna skulle svara på syfte, vara skrivna på 

engelska, norska eller svenska och utförts mellan åren 2001 till 2014. Vidare 

inklusionskriterier var kvalitativa studier som använt intervjumetoder, 

semistrukturerade intervjuer eller dagboksanteckningar. Artiklar som ingår i studien 

skulle även vara peer reviewed och följa Helsingfors deklarationen (The Code of 

Ethics of the World Medical Association for experiments involving humans).  

 

Analys  

 

Vi har gjort en litteraturstudie som baseras på empiriska vetenskapliga artiklar inom 

ett omvårdnadsrelaterat område. Enligt Polit och Beck (2008, 95) kan en 

litteraturstudie ge en översikt över ett redan studerade område genom en kritisk 

granskning av de valda studierna. Befintlig forskning samlades in och studerades 

genom att skapa en överblick, skapa en beskrivande sammanställning och underlag 

för kritisk granskning (Friberg 2012, 133-135).  

För att komma fram till vårt resultat har vi noggrant analyserat artiklarnas 

resultatavsnitt, genom att bryta ner dem till delar för att sedan bygga upp en ny 

helhet. Vid analysen försökte vi vara kritiska och ha studiens syfte i åtanke hela tiden. 

Vi har inspirerats av Fribergs (2012, 140) beskrivande analysmetod och har gjort vår 

analys i flera steg. 

 

Vi började med att läsa igenom de valda artiklarna för att få en känsla av texten, 

samtidigt lade vi fokus på artiklarnas resultat. Innan vi började läsa artiklarna kom vi 

överens om att dela upp artiklarna och läsa dem enskilt, sedan bytte vi artiklar med 

varandra och läste igen. Detta gjordes enskilt och oberoende av varandra för att 

minska påverkan på studieresultatet av de egna förutfattade meningarna. I nästa steg 

översattes de engelska artiklarna samt den norska artikeln till svenska för att få en 

bättre förståelse och minimera risken för att göra felaktiga tolkningar av studierna. 

När vi läst artiklar flertalet gånger fick vi en uppfattning om vad som var viktigt för 

sjuksköterskor vid bemötande av patienter med självskadebeteende. 

 

Vid en övergripande analys av studierna noterades vad som framkommit i respektive 

studie vilket färgmarkerades i texterna. I nästa steg gjorde vi en detaljerad analys för 
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att minimera risken att missa något viktigt från studierna och för att förstärka vårt 

eget resultat. Vi delade artiklarna i meningsenheterna och identifierade nyckelfynd i 

form av teman och subteman, skrev ner dem och vad som sjuksköterskor från de 

olika studierna säger, både likheter och skillnader. Detta gjorde vi tillsammans under 

ständig dialog. Under arbetet framträdde en helhet i form av fyra teman och sju 

subteman. 

  

Forskningsetisk reflektion  

 

Författare väljer att i litteraturstudier ta med artiklar som har publicerats i 

akademiska tidskrifter inom omvårdnad för att bibehålla hög etisk kvalitet. Enligt 

Wiley et al. (2014) ska alla akademiska omvårdnads tidskrifter ansvara för att deras 

publikationer håller hög vetenskaplig och etisk kvalitet. Genom peer-rewiev process 

expertgranskas alla studier i de akademiska tidskrifter där oberoende experter 

genomför granskningen.  

 

All publicerad forskning måste respektera och upprätthålla värdighet, rättigheter, 

säkerhet och välbefinnande av alla inblandade som beskrivs i 

Helsingforsdeklarationen (Wiley et al. 2014). Helsingfors deklarationen ändrades 

senast 2013 och dess viktigaste punkter om de etiska aspekterna gällande forskning 

på människor lyder: att forskare har en plikt gentemot deltagarna att alltid skydda 

deras liv, hälsa, värdighet, integritet, rätt till självbestämmande samt konfidentialitet 

för personuppgifter för forskningsämnet. Vidare måste forskare som utför forskning 

på människor ha en lämplig etisk och vetenskaplig utbildning och personer som ska 

undersökas måste observeras av kvalificerade läkare eller annan kompetent 

sjukvårdspersonal (World Medical Association 2013).  

 

I de valda artiklarna ska författarna noggrant, tydligt och varsamt beskriva hur deras 

studie har utformats och ha detaljerad beskriven etisk reflektion över utformning och 

genomförande av forskning där man prioriterar värdighet, välbefinnande samt 

rättigheter av alla inblandade. I vissa artiklarna fann vi att artiklarna saknade 

detaljerad beskrivning om etiska värderingar. I dessa fall vände vi oss direkt till själva 

tidskriften och granskade om den hade ett etisk ställningstagande.   



10 
 

Författarna till detta arbete tar kollektivt ansvar och samtidigt tar vi ansvar för att 

använda primära källor istället för sekundära. 

 

  

Resultat  

Efter analys av 9 vetenskapliga artiklar framkom 4 teman och 7 subteman gällande 

sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med självskadebeteende.   

(Tabell 1).  

 

Tabell 1 Översikt av tema och subtema  

 Tema  Subtema  

 

Att bli överväldigad av känslor Att bli känslomässigt påverkad av självskadebeteendet  

Att känna sig osäker  Att känna sig osäker i   

bemötandet  

Att inte känna sig trygg i sin roll  

Att känna sig manipulerad  

Att inte känna sig tillräcklig  Att uppleva en brist på strategier  

Att uppleva kunskapsbrist 

Att försöka förstå  Att försöka förstå beteendet  

 

Att bli överväldigad av känslor 

 

Att bli känslomässigt påverkad av självskadebeteendet  

 

Studierna visar att de flesta sjuksköterskor vid vårdandet av patienter med 

självskadebeteende upplevde starka känslor som maktlöshet, oro, frustration, ångest 

och ilska (Salzmann-Erikson et al. 2014; Sandy et al. 2013; Thomson et al. 2008; 

O´Donovan et al. 2006; Wilstrand et al. 2007; Hopkins 2002; Brodtkorb 2001).  

 

Känslomässiga reaktioner hos personalen kunde placeras längst en skala från antipati 

till sympati där de negativa känslorna tog större plats (Brodtkorb 2001). 
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Sjuksköterskorna i studierna av Hopkins (2002) och Wildstrand et al. (2007) 

upplevde patienter med självskadebeteende som besvärliga. Hopkins (2002) fann att 

sjuksköterskor tolkade patientens beteende som provocerande, orimligt och 

osjälvständigt. 

 

I en studie av Wildstrand et al. (2007) och Salzmann-Erikson et al. (2014) beskrev 

sjuksköterskorna att arbetsuppgifterna var stressrelaterade, i en stressad situation 

kunde sjuksköterskan tappa kontrollen som påverkade omvårdnaden och relationen 

till patienten. Wilstrand et al. (2007) fann att sjuksköterskorna var tvungna att 

stänga av sina känslor eller att använda sig av skämt för att klara den stressiga 

miljön. Sjuksköterskorna var så överbelastade med sina känslor att det påverkade 

deras professionella ansvar att ta hand om patienterna. Ständig oro över patienternas 

liv och negativa känslor av rädsla, frustration och övergivenhet skapade en känsla av 

överbelastning.  

 

Deltagarna i en studie av Slaven och Kisely (2002) beskrev att de inte kände någon 

tillit till patienterna med självskadebeteende och att de kände sig otillräckliga. En 

sjuksköterska från studien uttryckte att patientens beteende strider mot 

sjuksköterskans värderingar, patienten tar droger och skadar sig själva medan 

sjuksköterskor försöker hjälpa patienter inom vården som utsatts för ett trauma eller 

en annan skada. Patienter med självskadebeteende skadar sig själva. Enligt 

sjuksköterskan går det emot vad de flesta sjuksköterskor tror på. O´Donovan et al. 

(2006) och Hopkins (2002) fann att patienter med självskadebeteende upplevdes 

krävande när det gäller tid och resurser, vilket var stressrelaterat för 

sjuksköterskorna.  

 

Sjuksköterskor försökte bortse från sina egna värderingar och attityder när de 

jobbade med patienter med självskadebeteende där vissa hävdade att de inte 

upplevde negativa känslor mot patienter och vissa tvivlade på det och sa att i slutet av 

dagen var det svårt att hantera egna känslor (O`Donovan et al. 2006). Alla 

sjuksköterskor förutom en i studien av Thompson et al. (2008) uttalade att patienter 

med självskadebeteende är svåra att jobba med jämfört med andra patienter. Flera 

sjuksköterskor upplevde en ångestväckande känsla där vissa hävdade att deras 

privatliv påverkades. Sandy (2013) fann att en blandning av känslor som ilska, 
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frustration och rädsla kan leda till spänningar i gruppen, där personalen kan behöva 

ventilera sina känslor och ett behov av total kontroll över situationen kan kännas som 

en enda utväg. I studien av Rissanen (2012) fanns det överengagerade sjuksköterskor 

som hade en personlig erfarenhet av oro, djup sorg, medkänsla och empati vilket 

väckte en stark vilja av att hjälpa och vårda.   

 

Att känna sig osäker  

 

Att känna sig osäker i bemötandet  

 

Studierna visade att de viktigaste delarna vid bemötande av patienter med 

självskadebeteende är kommunikation och interaktion mellan sjuksköterska och 

patient. (Thomson et al. 2008; Rissanen et al. 2012; Slaven och Kisely 2002; 

Salzmann-Erikson et al. 2014; Hopkins 2002). Sjuksköterskor som intervjuats i 

Rissanen et al. (2012) studie beskrev att kontinuiteten i vården är ett av de 

grundläggande elementen. Att skapa kontakt på det personliga planet är betydande 

och delvis skyddande. Sjuksköterskorna ansåg det viktigt att göra 

självskadehandlingen synlig vilket underlättar vården.   

 

Slaven och Kisely (2002) fann att självskadehandling skapade rädsla hos 

sjuksköterskor trots att de insåg att handlingen inte var riktad mot dem personligen. 

I en stressad situation upplevde sjuksköterskor en barriär mellan patient och 

sjuksköterska och att det var omöjligt att nå patienten. Viljan att flytta patient till en 

annan avdelning var stark trots att sjuksköterskorna var medvetna om vikten att 

stanna hos patienten när lidandet och behovet var som störst. Sjuksköterskorna som 

deltog i studien av Sazmann-Erikson et al. (2014) beskrev vikten av att inte låta 

känslorna ta över utan att vara saklig, visa mod, våga vara tydlig i bemötandet samt 

sträva efter bättre vård för patienten trots negativa känslor. Hopkins (2002) fann i 

sin studie att sjuksköterskor jobbade i en stressad miljö och att känsla av stress kunde 

leda till objektifiering av patienterna. Sjuksköterskor som deltog i studien berättade 

att patienter med självskadebeteende anses vara en blockering för en välfungerande 

avdelning på grund av att deras behov medför en komplex omvårdnad både 

medicinskt och psykologiskt. Sjuksköterskorna beskrev många faktorer som hade en 

negativ inverkan på vården som ges till patienter med självskadebeteende som 
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otillräckliga stödstrukturer, brist på konsekvens hos sjuksköterskorna, brist på 

självständighet, och brist på tjänster och resurser vilket de ansåg påverkade 

bemötandet av patienterna och den form av vård de ville ge. Dominans av den 

medicinska vårdmodellen stred mot en personcentrerad strategi.  

 

Sjuksköterskorna hade svårt att i detalj beskriva sin inställning till omvårdnad av 

patienter med självskadebeteende. Deltagarna uttryckte sig osäkra med den 

nuvarande omvårdnaden och trodde att det var lite de kunde göra för att förbättra 

och påverka den, vilket en sjuksköterska förklarade genom att under press av tid och 

resurser är det omöjligt att ge en bra omvårdnad (O´Donovan et al. 2006). Wilstrand 

et al. (2007) fann i sin studie att det krävs ett “känsligt öra” av sjuksköterskan för att 

kunna balansera gränserna mellan distans och närhet.   

 

Att inte känna sig trygg i sin roll  

 

Vid analys av studierna framkom det att sjuksköterskorna upplevde svårigheter att 

definiera var gränsen för ansvaret i yrkesrollen går. Wilstrand et al. (2007) fann att 

det är viktigt att upprätthålla en tydlig gräns mellan patient och sjuksköterska för att 

inte en splittring av personalgruppen skulle ske och att tydligheten är satt från start 

och att hela personalgruppen är informerad och medveten om regler och rutiner.  

 

Brodtkorb et al. (2001) fann att otydliga gränserna mellan ansvar och handling väckte 

en känsla av rädsla hos sjuksköterskor som gjorde att patienterna hölls på avstånd 

vilket försvårade vården då patientens inte gavs möjlighet till återhämtning. Både 

förmåga och initiativ hos patient begränsas. En del sjuksköterskor belastade 

patienten med hela ansvaret medan en del sjuksköterskor tog på sig hela ansvaret.  

 

Sjuksköterskorna i Thompson et al. (2008) studie fann att när en patient dog av sin 

självskadehandling skuldbelade sig sjuksköterskorna sig själva. En del sjuksköterskor 

kände ett personligt ansvar för att patienten skulle må bättre, ett misslyckande ledde 

till negativa känsloreaktioner. Sjuksköterskorna i en studie av Salzmann-Erikson et. 

al (2014) upplevde både osäkerhet och otrygghet i sin sjuksköterskeroll. De upplevde 

den dubbla rollen som både sjuksköterska och handledare speciellt svår efter det att 

en incident inträffat där de ansvarade för patientens hälsa, personalgruppens behov 
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av stöd och hantering av den egna känslan som skulle bearbetas. Sjuksköterskor 

påstod att vårda patienter med självskadebeteende innebar stort ansvar för 

sjuksköterskan som inte kunde bäras ensam, vårdandet krävde teamarbete som 

skapade trygghet i yrkesrollen.  

 

Att känna sig manipulerad  

 

Sjuksköterskorna upplevde att de blev manipulerade av patienterna (Sandy 2013; 

Brodtkorb 2001; Wilstrand et al. 2007). Sandy (2013) fann att majoriteten av 

sjuksköterskorna betonade att patienterna skadar sig för att få uppmärksamhet och 

manipulera sin vårdare på grund av deras oförmåga att muntligt be om hjälp, de 

flesta deltagarna i studien ansåg att självskadebeteende kan användas som ett medel 

för att "locka vård”. Sandy (2013) fann att sjuksköterskans uppmärksamhet är viktig 

för patienter eftersom sjuksköterskan oftast tillbringar mycket tid med patienten 

efter en skadehandling. Ett effektivt sätt för att få sjuksköterskans uppmärksamhet är 

självskadehandling som är svåra att ignorera. Sjuksköterskor i sin tur anser att  

det är en manipulation från patienternas sida.  

 

Brodkorb et al. (2001) fann att negativa känslorna som ilska och frustration var starkt 

kopplade till känslan av att bli manipulerad. Sjuksköterskorna i Slaven och Kisely 

(2002) ansåg att patienterna missbrukar systemet genom att använda 

självskadebeteende som ett hot för att få en sängplats över natten.  

Sjuksköterskorna kände sig utsatta för patientens manipulationer, det upplevdes som 

en börda vilket väcker känslor av ilska och frustration (Wilstrand et al. 2007).   

 

Att inte känna sig tillräcklig  

 

Att uppleva brist på strategier  

 

I de flesta artiklarna framkom det brist på riktlinjer och strategier vilket försvårade 

vården (Hopkins 2002; Wildstrand et al. 2007) Sjuksköterskor från flera studier 

hävdade att det skulle kunna hjälpa mer i omvårdnaden om det fanns en struktur 

gällande gränssättning (Wildstrand et al. 2007; Thompson et al. 2008; O`Donovan et 

al. 2006). Sjuksköterskorna i en studie av Slaven och Kisely (2002) visste inte hur de 

skulle handskas med patienter med självskadebeteende.  
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Hopkins (2002) fann att sjuksköterskor hade dåliga erfarenheter av att vårda 

patienter med självskadebeteende som kommer in gång på gång. Avsaknaden av 

tydliga strategier som att följa upp patienten och förhindra en ny självskadehandling 

ledde till att sjuksköterskor upplevde känslor av frustration och misslyckande i sitt 

arbete.  

 

O´Donovan et al.(2006) fann att bristen på tydliga strategier och riktlinjer ledde till 

att det inte fanns entydiga mönster i praktiken. Deltagare i studien av O`Donovan et 

al. (2006) föreslog en rad olika insatser som stresshantering, självsäkerhets 

utbildning, utveckling av problemlösningsförmågan. Metoderna är individualiserade 

snarare än en samordnad strategi för omvårdnad. O´Donovan et.al (2006) fann 

också att deltagarna saknade en enhetlig strategi på individnivå, det fanns ingen 

enhetlig strategi på enhetsnivå vilket resulterade i motsägelser samt spänningar 

bland personalen. 

 

Sjuksköterskorna ansåg att det rådde brist på tid och resurser vilket belastade 

personalen som jobbade med patienter med självskadebeteende (Thompson et al. 

2008).  Även sjuksköterskorna i studien av Wilstrand et al. (2007) ansåg att de inte 

blev tagna på allvar när det gällde arbetsbelastningen. Sjuksköterskorna var tvungna 

att sjukskriva sig själva för att kunna få en återhämtning. Studien visade att 

bekräftelse från medarbetare och ledning var viktigt för sjuksköterskorna. En stark 

och sammansvetsad arbetsgrupp gav positiva förutsättningar att klara 

arbetsuppgifterna. Wilstrand et al. (2007) och Thompson et al. (2008) fann att 

använda sig av strategier, såsom att få dela personliga känslor och inte behöva känna 

sig ensamma, var nödvändigt efter en självskadehandling.  

 

Enligt deltagarna i en studie av Salzmann-Erikson et al. (2014) var det positivt att 

kunna använda strategier såsom att samtala, stötta och handleda varandra. Däremot 

saknade de extern handledning som ledde till dåliga och ansträngda relationer mellan 

kollegor. Wilstrand et al. (2007) fann att sjuksköterskor saknade stöd för 

handledning. Sjuksköterskorna från studien ansåg att när rädsla, frustration och 

övergivenhet inte behandlades kunde det bli svårt att ta hand om patienterna. I flera 

av studierna framkom det att sjuksköterskorna använde copingstrategier, bland 
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annat samtal i arbetsgruppen och delade svåra emotionella händelser mellan 

varandra (Wilstrand et. al 2007; O`Donovan et. al 2006; Thomson et. al 2008).  

 

Att uppleva kunskapsbrist  

 

Behov av personalutbildning betonades i flera av studierna som granskats (Thomson 

et al. 2005; Wildstrand et al. 2007; Hopkins 2002; Sandy et al. 2013; Slaven et al. 

2002; Brodtkorb et al. 2001; Salzmann-Erikson et al. 2014; O´Donovan et al. 2006).  

 

Sjuksköterskor i studien av Hopkins (2002) menade att patienter med 

självskadebeteende krävde en speciell vård och att sjuksköterskor var otillräckligt 

utbildade för att utföra arbetet. Salzmann-Erikson et al.(2014) fann i sin studie att 

personalen saknade rätt kompetens för att ge evidensbaserad och psykiatrisk 

omvårdnad. Deltagarna i studien av Hopkins (2002) ansåg att patienter med 

självskadebeteende är i behov av specialiserad vård och att sjuksköterskor inte kunde 

erbjuda detta eftersom de arbetade på en medicinska avdelning och saknade 

utbildning för att bemöta denna patientgrupp. Hopkins (2002) fann att 

sjuksköterskor som dagligen möter denna patientgrupp på vårdavdelningar bör 

erbjudas möjlighet att öka sin kunskap genom utbildning.  

 

Sjuksköterskorna noterade att faktorer som brist på kunskap eller utbildning är ett 

hinder i behandlingen av patienter med självskadebeteende. Sjuksköterskorna 

menade att det borde finnas mer resurser i vården för att ingripa och ta hand om 

patienter så tidigt som möjligt. Enligt deltagarna var information om 

självskadebeteende viktigt och borde offentliggöras mer i samhället med hjälp av 

media (Rissanen et al. 2012). 

 

Sjuksköterskorna från studierna saknade underlag för att kunna skilja på om 

patienten var självmordsbenägen eller utfört en självskadehandling (O´Donavan et. 

al 2006; Slaven och Kisely, 2002; Hopkins, 2002). I studien av Slaven och Kisely 

(2002) berättade deltagarna att det var svårt att avgöra skillnaden mellan 

självmordsförsök och falska påstående om självmordstankar. 
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Deltagarna i studien av Hopkins (2002) uttryckte att okunskap var en betydande 

faktor när det gällde omvårdnaden av patienter med självskadebeteende och 

uttryckte ett behov av att anställa mer personal med kompetens för att kunna skilja 

mellan självmordsförsök och självskadehandling. O`Donovan et al. (2006) fann att 

sjuksköterskorna hade svårt att skilja mellan självmordsförsök och självdestruktivt 

beteende trots att sjuksköterskor trodde att de kunde.   

 

Att försöka förstå  

 

Att försöka förstå beteendet  

 

Thomson et al. (2008) och Wilstrand et al. (2007) fann att sjuksköterskorna 

verkligen kämpade för att kunna förstå patienter med självskadebeteende och de var 

väl medvetna om att förståelse och acceptans behövs för att kunna känna empati och 

för att hjälpa patienter med självskadebeteende. Vissa sjuksköterskor försökte förstå 

och hjälpa medan andra trodde att problemen var oändliga.  

 

I studien av Rissanen (2011) framkom det att sjuksköterskorna var medvetna om att 

självskadebeteendet handlade om psykisk lidande och var ett sätt att hantera oro och 

ångest. Sjuksköterskorna betonade att det är oerhört viktigt att vårdpersonalen har 

förståelse för beteendet för att känna empati mot denna patientgrupp.  

 

Deltagarna i studien av O`Donovans et al.(2006) berättade att de försökte förstå 

beteendet och förklarade det som ett “rop på hjälp”, ett sätt att “hantera och frigöra 

känslor” samt ett sätt att “hantera ångest”. Sandy (2001) fann att många av 

sjuksköterskorna saknade eller hade en begränsad förståelse för beteendet och motiv, 

kände ilska och oro över att patienten försökt ta sitt liv eller utfört en 

självskadehandling.   
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Diskussion  
 

Resultatdiskussion   

 

Syfte med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter 

med självskadebeteende. Genom att analysera 9 kvalitativa artiklar har författarna 

kommit fram till fyra teman: att blir överväldigad av känslorna, att känna sig osäker, 

att känna sig otillräcklig och att försöka förstå. Det här har tolkas som att 

sjuksköterskorna, när de möter patienter med ett självskadebeteende balanserar 

mellan närhet och distans. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att de flesta sjuksköterskor upplever sig bli 

överväldigad av negativa känslor vid möte med patienter med självskadebeteende. 

Känslor som frustration, ilska, oro, maktlöshet och ångest upplevdes av 

sjuksköterskor. 

 

Dessa fynd är samstämmigt med Burrow (1994) som anser att sjuksköterskor ofta 

kände sig lurade, nedstämda och inkompetenta när deras insatser för att hjälpa 

patienten inte gav resultat. Han menar att sjuksköterskor behöver påminnas om att 

självdestruktivt beteende är en yta för en djupare emotionell aktivitet. Även Martin et 

al. (2014) fann att sjuksköterskor upplevde sig frustrerade, speciellt om patienter 

återkom gång på gång. Wheatley et al. (2009) menar att negativa känslor bland 

sjuksköterskor är starkt kopplad till oro. De fann ett samband mellan negativa 

känslor hos sjuksköterskor och deras oro över att bemöta denna patientgrupp. 

 

Conlon et al. (2012) anser att sjuksköterskor på en akutmottagning upplevde känslor 

av frustration och maktlöshet då patienter inkom med självskadehandling och 

frustration ökade om patienterna återvände till sjukhuset på grund av nya skador. I 

en studie av Dickinson et al. (2011) framkom det att sjuksköterskor hade högre nivåer 

av antipati mot ungdomar med självskadebeteende gentemot andra ungdomar. 

Cleaver et al. (2014) anser att sjuksköterskor har en tvetydig inställning till 

ungdomarna med självskadebeteende fast sjuksköterskors attityder mot ungdomar 

med självskadebeteende var sympatiska på grund av patientens ålder och omognad 

ungdomar hölls inte ansvariga för sin beteende. Dessa fynd och samtidigt 
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litteraturstudiens resultat påvisar, enligt studiens författare, att sjuksköterskor bör 

vara medvetna om att patienter med självskadebeteende är en komplicerad 

patientgrupp som kan väcka varierande och oftast plågsamma känslomässiga 

reaktioner och att sjuksköterskor kan vara i behov av att ventilera negativa känslor 

gentemot patienterna.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskorna saknade kompetens att jobba 

med patienter med självskadebeteende. Det finns stora brister i nationella riktlinjer 

och strategier samt behov av utbildning. Conlon et al. (2012) rekommenderar att 

sjuksköterskor som arbetar med denna patientgrupp får handledning och utbildning. 

De menar att utbildning påverkar hur sjuksköterskorna kommunicerar med 

patienterna. Utbildning, handledning och stöd för sjuksköterskor är nödvändiga för 

att motverka patientens utanförskap av systemet. En djupare förståelse fås genom 

utbildning där sjuksköterskorna ser beteendet med öppna ögon och lättare kan känna 

sig säkrare i sin yrkesroll. Därigenom kan hen stötta patienterna till att finna 

strategier. Lindgren (2012) anser att sjuksköterskorna efterlyser mer kunskap om 

beteendet för att aktivt kunna hjälpa patienten i omvårdnaden och inte enbart se till 

det medicinska behovet.  

 

McAllister et al. (2009) intervjuade sjuksköterskor som genomgått en utbildning och 

fann förbättringar i kunskap, förståelse, förmåga att bedöma patientens tillstånd och 

kände sig mindre skuldbelagda. Genom att stärka sjuksköterskornas självförtroende 

förbättrades vården för patienterna. De kunde lättare erbjuda kontakter och resurser 

som skulle bidra till den långsiktiga återhämtningsprocessen. Positiva effekter och 

positiva attityder, högre tolerans hos sjuksköterskorna bidrog till att de lättare kunna 

hantera patientens olika situationer och beteenden. 

Litteraturstudiens författare tolkar detta som att ytterligare insatser såsom 

utbildning, riktlinjer och strategier kan behövas sättas in och i vissa fall förstärkas, 

detta kan leda till ökad kunskap och förståelse hos sjuksköterskor för patienter med 

självskadebeteende. Vi anser att ökad kompetens och förståelse skulle hjälpa 

sjuksköterskorna att hantera negativa känslor mot denna patientgrupp och samtidigt 

uppleva mindre skuldkänslor. 
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Studiens resultat visade att sjuksköterskor upplevde att de blir manipulerade av 

patienter med självskadebeteende och uttalade sig nedlåtande. “Manipulerande”, 

“jobbiga” och uppmärksamhetsökande” var de vanligaste negativa kommentarer som 

uttalades. Dickinson et al. (2009) fann i sin studie att 67 % av deltagarna hade uttalat 

”manipulatorer”, ”uppmärksamhetssökande”, ”svåra patienter” och 

”personlighetsstörning” under intervjuerna. Friedman et al. (2006) kom fram till 

liknande resultat där 80 % av sjuksköterskor menade att patienter med 

självskadebeteende var manipulativa och uppmärksamhetsökande. 

Författarna till litteraturstudien fann det märkligt att uppmärksamhetsökande 

uppfattades negativt av sjuksköterskorna för att alla patienter oavsett diagnos är i 

ständigt behov av uppmärksamhet från sjuksköterskans sida. 

 

Litteraturstudien visade även att handledning och stöd från arbetskollegor var viktigt 

för sjuksköterskorna. I arbetsgruppen möts personal med olika erfarenhet, kunskap 

och personligheter. Att känna sig trygg, respekterad och att kunna visa tårar, ilska, 

glädje och även att få bekräftelse från medarbetare vilka vet hur det är att jobba med 

svåra patienter kan betyda oerhört mycket för sjuksköterskan. Blomberg et al. (2005) 

har gjort en studie på sjuksköterskor som handskas med svåra situationer genom att 

balansera mellan närhet och distans och hennes studie bekräftar att sjuksköterskorna 

värderade högt klinisk handledning och möjligheten för reflektion i teamet för att 

hantera stressiga situationer. Utifrån detta anser litteraturstudiens författare att 

teamarbete och handledning är positivt och främjar nära relationer mellan patient 

och sjuksköterska. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskorna hade svårt att kommunicera 

med patienter med självskadebeteende. Att kännas sig otrygg i sin roll och ha otydliga 

ansvarsgränser påverkade relationen till patienterna. Sjuksköterskorna visste inte 

hur nära de skulle förhålla sig till patienten på grund av rädsla, vilket tenderade till 

att hålla distans och objektifiera patienterna.  

 

Bemötandet av patienter med självskadebeteende handlar inte om 

självskadehandlingen utan att sjuksköterskan ska se patienten och dess känslor 

(Åkerman 2009, 28 ). Lindgren et al. (2004) anser att ett bra bemötande för 

patienterna med självskadebeteende innebär att de blir förstådda, sedda och hörda. 
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Hon menar att de känslomässiga upplevelserna som ligger bakom symptomen bör 

uppmärksammas av sjuksköterskorna. För patienter var det viktigt att känna en tillit 

och få bekräftelse från sjuksköterskan.  

 

Studiens resultat pekar på att personalens förhållande och patienternas 

förväntningar inte möts. Studiens resultat kan tolkas som att sjuksköterskorna 

ständigt balanserar mellan närhet och distans. Detta kan förklaras i ljuset av Bubers 

filosofi om det mellanmänskliga samspelet. Buber menar att så fort “Jag” möter en 

individ och ser “Du” i den uppstår en relation mellan dem. I en verklig relation blir 

“Jag” påverkat av “Du” lika som “Du” blir påverkad av “Jag”. Enligt Buber är allt 

verkligt liv ett möte, ett möte som bara uppstår om allt hinder faller bort. Mellan 

“Jag” och “Du” finns ingen förkunskap, ingen fantasi, inget syfte, inget begär och 

inget föregripande. När “Jag” uttalar “Jag och Det” innebär att i “Det” finns mycket 

“innehåll”, Det är ett föremål och den existerar i det som har varit. Tillvaron är 

relationslös, stillastående och avstannande. Enligt Bubers filosofi kan det tolkas som 

att sjuksköterskan har ett ”Jag-Det” förhållande till patienter med 

självskadebeteende. Patienter ses som en resurs och inte ett mål i behandlingen där 

denne är en viljelös undersöknings och behandlingsobjekt. Sjuksköterskan intar en 

auktoritär roll där patienten kan berövas på självständighet och respekt och patienten 

tilldelas en passiv roll där hen är inte delaktig och därmed känner sig meningslös. 

Buber anser att varje relation är unik och exklusiv men relationernas privilegier är 

upphävda i Det-världen. Sjuksköterskor ser patienter med självskadebeteende som 

ett “ting” där är det omöjligt att bygga verkliga relationer, personalens beteende kan 

förklaras som “ den falska självhändelsedriften, som driver människan att fly in i 

ägandet av tingen, fly från relationens farliga värld som saknar tillförlitlighet, 

fasthet, varaktighet och överskådlighet” (jfm Buber 2013, 102-132).   

 

Genom att objektifiera patienten distanserar sig sjuksköterskan från denne men 

genom att se patienten som ett subjekt håller hon sig nära patienten. Buber (2013, 

130) anser att i subjektifiering finns både risk och lidande för Jaget medan 

objektifiering är riskfri. Viljan att bevara sig själv driver sjuksköterskan till distans 

och den naturliga medkänsla och engagemang leder till närhet. Utifrån detta menar 

litteraturstudiens författare att sjuksköterskor bör vara medvetna om att det egna 

förhållningssättet kan ha stor betydelse för patientens tillfrisknande. Författarna 
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menar att sjuksköterskor bör se det individuella hos varje enskild patient och 

samtidigt att ha mod att bemöta varje patient som en individ med egen vilja och sina 

egna förutsättningar. 

 

Carlsson (2003, 47) menar att mötet mellan patient och sjuksköterska kan delas in i 

positiva och negativa möten. Det positiva mötet kännetecknas av sjuksköterskans 

närvaro där uppstår en dialog med patienten. Patienten ses som ett subjekt och möts 

utifrån sina förutsättningar, där sjuksköterskan inte har någon förutfattad mening. 

Det negativa mötet kännetecknas av sjuksköterskans frånvaro där hen på grund av 

rädsla inte kan hantera kunskapen som är viktig i situationen utan flyr från 

problemet. Patienten ses som ett objekt.  Det är nödvändigt för sjuksköterska att 

kunna upprätthålla gränsen mellan medkänsla, engagemang och självbevarande 

känsla för att kunna erbjuda effektivt vård. 

 

Faktorer som gör det svårt att upprätthålla gränsen mellan närhet och distans är 

okunskap och otrygghet i yrket men även arbetserfarenheten kan påverka 

sjuksköterskans förhållningsätt. Blomberg et al. (2005) bekräftar att de 

sjuksköterskor som hade lång arbetserfarenhet tenderade att hålla distans genom att 

inte låta sig bli berörda psykiskt eller fysiskt för att “bevara sig själva”. Ansvaret ligger 

inte bara på sjuksköterskorna utan även på vårdorganisationen, vårdkulturen, 

arbetsgruppen och utbildningen. Även litteraturstudiens resultat styrker detta. 

Litteraturstudiens författare menar därför att sjuksköterskor har en viktig roll i 

omvårdnaden genom att uppmärksamma, tolerera och bekräfta patienters ohälsa 

samtidigt kunna se och samtala om de bakomliggande orsakerna.  

 

Metoddiskussion. 
 

Denna litteraturstudie baseras på kvalitativa studier eftersom målet var att få en 

uppfattning och uppnå en förståelse för sjuksköterskors upplevelser. Sökningen 

begränsades genom att endast ett begränsat antal databaser användes; CINAHL, 

PsycINFO, Medline och Pubmed. En bredare sökning skulle kunnat resultera i flera 

artiklar men författarna anser ändå att de har fått ett – för studien – tillräckligt 

material.  
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Styrkan i litteraturstudien är att författarna har arbetat tillsammans och kommit 

fram till resultat genom ingående diskussioner samt återkopplat till primärkällor.  

Författarna är väl medvetna om sina egna förutfattade meningar  och anser att det är 

en svaghet med studie där bland annat feltolkning och generalisering av fakta kan ha 

påverkat resultatet. Dessutom kunde en begränsad kunskap i engelska språk leda till 

feltolkning. För att minimera det inleddes en ständig dialog mellan författarna vid 

översättningen och resultatsammanställningen.  

Författare till arbetet tror att användande av både kvantitativa och kvalitativa studier 

skulle kunna påverka och samtidigt förstärka resultat i litteraturstudien. Den 

kvalitativa forskningsmetoden presenterar kunskap om kvalitet, innebörd och 

karaktär medan den kvantitativa presenterar fördelning, utsträckning och liknelser 

mellan grupper. I litteraturstudien med både kvalitativa och kvantitativa studier 

tillämpas oftast en metodologisk triangulering som ger en breddare bas med flera 

olika vinklar.  En triangulering är både komplex och tidskrävande (Olsson och 

Sörensen 2011, 97).  

 

En styrka i denna litteraturstudie var att de studier som analyserades inkluderade 

sjuksköterskor från olika verksamheter då deras erfarenheter och upplevelser av att 

bemöta patienter med självskadebeteende kan skilja sig åt. Eftersom många av 

artiklarna hade undersökt sjuksköterskans upplevelse av att bemöta patienter med 

självskadebeteende fick vi en stor variation i data. 

  

Litteraturstudiens författare finner att sjuksköterskor som jobbade inom psykiatrin 

hade en bättre förståelse och relation till patienter jämfört med sjuksköterskor inom 

allmän och akut vård. Det här kan påverka litteraturstudiens överförbarhet. 

Författarna anser dock att det resultat som framkommit är trovärdigt och giltigt och 

är överförbart till verksamheter med likartat kontext, dvs. verksamheter med ett 

psykiatriskt kontext. Däremot bör fortsatt forskning ske inom t.ex. allmän och akut 

vård för att få en bättre förståelse för hur sjuksköterskor inom denna kontext 

hanterar fenomenet. 

 

Studierna som ingår i litteraturstudien är gjorda i England, Australien, Irland, Norge 

och Sverige. Det framkom inga större skillnader i de olika studiernas resultat vilket 

stärker resultatets överförbarhet för omvårdnad inom utvecklade länder. Däremot 
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tror författare att studiens resultat bör överföras med försiktighet i svagt utvecklade 

länder på grund av kulturella skillnader och olika stadier i den medicinska 

utvecklingen.  

 

Forskningsetisk diskussion   
 

Författarna har granskat artiklar som publicerats i akademiska 

omvårdnadstidskrifter som håller hög etisk kvalitet. Författarna var medvetna om det 

egna ansvaret gentemot forskningsvärlden. Vi granskade artiklarnas etiska 

resonemang och ställningstagande. Alla tidskrifter utom en hade etiskt resonemang i 

artikeln eller på tidskriftens hemsida. Författarna mejlade till tidningen och frågade 

om etiskt resonemang - tidskriften har dock ännu inte svarat på mejlet. Författarna 

behöll artikeln då landet som publicerat artikeln följer Helsingforsdeklarationen.  

För att öka litteraturstudiens trovärdighet har författare varit noggranna med 

källhanteringen för att undvika fusk. Forskningsfusk förekommer i 

forskningsvärlden, men genom att medvetet öka den vetenskapliga moralen hos 

tidskrifterna, forskarna, etiska kommittéer och myndigheter kan fusket avvärjas 

(Olsson et al. 2011, 91).  
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Betydelse för omvårdnad  
 

För att vården och återhämtningens ska lyckas runt patienter med 

självskadebeteende är det viktigt att sjuksköterskan är närvarande i sitt möte med 

patienten. Att vara förstående, visa respekt och icke dömande i kommunikationen är 

en del i omvårdnadsprocessen. Att aktivt stödja patienten, göra en kartläggning över 

patientens sociala nätverk, identifiera utlösande faktorer för beteendet. 

Sjuksköterskan ska arbeta både med kortsiktiga och långsiktiga mål för att hjälpa 

patienten och hantera situationer som akuta ångesttillstånd och utlösande faktorer 

och hjälpa patienten att hitta strategier. Sjuksköterskans åtgärder ska utgå från ett 

holistiskt perspektiv och präglas av att stödja patienten i aktiviteter, strategier för att 

minska destruktivt beteende och främja egenvård. Resultatet pekar även på att en 

sjuksköterska som vårdar denna patientgrupp är i behov av stöd och fortbildning då 

arbetet kan upplevas som mycket belastande och orsaka en osäkerhet. 

 

Fortsatt forskning 
 

Självskadebeteendet är ett växande problem och författarna efterlyser fler 

evidensbaserade studier inom området. I dag finns väldigt få studier inom 

behandling, riktlinjer och bemötande av patienter med självskadebeteende vilket 

resulterar i en osäkerhet hos sjuksköterskorna. Genom att studera ämnet närmare 

skulle osäkerheten kunna minskas hos sjuksköterskorna. Fortsatt forskning inom 

annan kontext än den psykiatriska är också av intresse. 

 

Slutsats  
 

Precis som många av artiklarnas resultat anser många att patienter med 

självskadebeteende är svåra att förstå och bemöta och är rädda för att säga eller göra 

fel och därmed öka risken för en självskadehandling som en utväg trots att syftet var 

det motsatta. Att visa medmänsklighet genom att vara närvarande med patienten 

som uttrycker sina känslor, ber om hjälp eller försöker lämna självskadebeteendet 

bakom sig är dock av stor vikt. Författarna anser att det ofta glöms bort att patienten 

har “friska” vänner och att vården domineras av medicinskbehandling.   
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Det kan kanske vara en tröst att veta att det räcker många gånger med 

medmänsklighet som kan förklaras på många sätt: tonfall, empati, kroppsspråk, 

beröring, aktivt lyssnande, vilja att ge av sin tid och sig själv.  
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  Bilaga 1.  
  Tabell 2 Översikt av artikelsökning 

Databaser Datum Sökord som 

fritext 

Antal 

träffar 

Urval 1 

Peer-

reviewed 

och 

kvalitativa 

Urval 2 

Artikelns 

titel 

Urval 3 

Artikelns 

abstrakt 

 

Urval 4 

Kvalitets

granskni

ng 

Pubmed 2014.11.04 Self-harm* 

AND nurs* 

127     

Pubmed 2014.11.04 Self harm, 

nurs* 

experience 

OR nurs* 

views 

23 8 6 3 3 

EBSCO 

(CINAHL, 

PsycINFO, oc

h Medline) 

2014.11.06 Self harm* 

AND nurs* 

1163     

EBSCO 

(CINAHL, 

PsycINFO, 

och Medline) 

2014.11.06 Self harm, 

nurs* 

experience 

AND nurs* 

views 

18 10 8 6 (1 

dubblett) 

5 

EBSCO 

(CINAHL, 

PsycINFO, oc

h Medline) 

2014.11.13 Self 

mutilation*, 

nurs* 

experience* 

OR nurs* 

views 

3 2    

Manuel 

sökning 

2014.11.17 Självskadebet

eende 

selvskading 

 sykepleie 

4 3 3 2  2 

Totalt   1360 23 17 11 10 



 
 

Bilaga 2. 
Tabell 3 Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod.   

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, 

metod, resultat = 3 

p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydlig Medel Tydlig 

Metod     

Metodval adekvat 

till frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, 

beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

 

Patienter med t.ex. 

lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20 % 5-20 % < 5 %  

Bortfall med 

betydelse för 

resultat 

Analys 

saknas/Ja 

Nej   

Kvalitet på 

analysmetod 

Saknas Låg Medel  Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställningen 

besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, 

tabell) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av 

resultatet  

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 



 
 

Diskussion av 

egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till 

tidigare forskning 

Saknas Låg  Medel  God 

Slutsatser     

Överensstämmer 

med resultat  

Slutsats saknas Låg  Medel God 

Ogrundade 

slutsatser 

Finns Saknas   

Total poäng(max 

48 p) 

    

Hög 80 %     

Medel 70 %     

Låg 60 %      

 



 

Bilaga 3  

Tabell 4 Artikelöversikt 

Författare, 

år,tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Etik 

Brodtkorb, K. 

2001 

Nordic Journal 

of Nursing 

Research & 

Clinical Studies, 

Vård i Norden, 

21 (2) 11-15 

Norge 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nursing and 

self-mutilation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte: hur ssk:s 
jobb kan 
begränsa eller 
främja regression 
hos patienter 
som skadar sig 
själva. 
Frågeställningar:
Hur ssk förstår 
självskadebeteen
de? Vilka 
reaktioner? Hur 
bemöter ssk  
patienter med 
självskade-
beteende? Hur 
menar ssk att den 
existerande 
praktiken 
påverkar 
patientens 
regression? 

 

 

Kvalitativa 

forsknings 

intervjuer från 

60-90 minuter. 

Implemen-

tering och 

analys av 

intervjuerna 

gjordes inom 

konstruk-

tivistisk 

paradigm, då 

både forskare 

och respondent 

är aktiva och 

får ökad 

kunskap i 

processen.   

 

 

 

12 st 

sjuksköterskor, 

inget krav på 

specialist-

kompetens men 

viss erfarenhet 

eftersträvades. 

Åldersgräns och 

bortfall anges ej. 

Rekrytering 

skedde genom 

att skriftlig 

information 

skickades ut till 

6 institutioner.  

 

 

 

 

 

Upplevelser och 

förståelse: ssk 

förstår att 

handlingen inte 

är att dö utan de 

är medvetna om 

att det kan sluta 

med dödsfall. 

Handlingen är  

ett rop på hjälp, 

reaktion på att 

bli avvisad. 

Lindra den 

psykiska 

smärtal fysisk 

smärta, känsla 

av existens och 

självbestraffning

Ssk:s 

följemässiga 

reaktioner: från 

avsky till 

medkänsla. 

36 p = 75 % 

Etisk granskad 

och prövad.  

Journalen följer 

Helsinkforsdekla

rationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Författare, 

år,tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Etik 

Hopkins, C 

2002 

Journal of 

Psychiatric & 

Mental Health 

Nursing, 9 (2) 

147-154 

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte med 

studien var: hur 

sjuksköterskor 

upplever att ha 

patienter med 

självskadebeteen

de på 

vårdavdelning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien 

genomfördes 

under 1 månad. 

Forskaren 

använde 3 

metoder: 

Observationer, 

semistrukturer

ade intervjuer 

som varade 

mellan 30-60 

min. 

Reflekterande 

journal 

anteckningar. 

Data 

insamlingen 

analyserades 

med hjälp av 

deskriptiv 

analys och 

konstant 

gemförande 

metod 

inspirerad av 

Hammersley.  

4 st 

sjuksköterskor 

intervjuades och 

observationer 

har genomförts 

på 2 olika 

enheter. Ingen 

åldersgräns, 

erfarenhet eller 

bortfall anges.  

Rekrytering av 

sjuksköterskor 

anges ej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krävande 

patienter. Brist 

med tid och 

resurser. 

Kraschar ner 

sjuksköterskans 

välfungerande 

arbetsrutiner på 

vårdavdelning 

Negativa 

känslor: 

Progressiv 

försämring av 

relationerna 

mellan personal 

och patient. 

Okunskap i 

området. 

Avsaknad av 

kompetens. 

 

 

41 p = 85 % 

Etisk granskad 

och prövad av 

etisk kommittén. 

Tidskriften följer 

Helsingfors 

deklarationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Författare, 

år,tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Etik 

O'Donovan, A. 

Gijbels, H. 

2006 

Archives of 

psychiatric 

nursing, 20 (4) 

186–192 

Irland 

 

 

 

Understanding 

psychiatric 

nursing care 

with nonsuicidal 

self-harming 

patients in acute 

psychiatric 

admission units: 

the views of 

psychiatric 

nurses 

 

Syftet med 

studien var att få 

en förståelse om 

psykiatriska 

sjuksköterskors 

förhållande till 

patienter med 

självskadebeteen

de. 

Data samlades 

in genom 

semistrukturer

ade intervjuer. 

Data 

analyserades 

med hjälp av 

innehållsanalys 

och 

temaanalys. 

8 st 

sjuksköterskor 

(6 kvinnor och 2 

män) med 

arbetserfaren 

het mellan 6 

mån upp till 15 

år. Åldersgräns 

och bortfall 

anges ej. 

Rekrytering 

anges ej. 

  

Svårt att se egen 

roll i 

omvårdnaden. 

Svårt att se 

skillnaden 

mellan 

självmords 

försök och 

självskade-

beteende.   

Ingen strategi 

på enhetsnivå 

 

43 p = 90 % 

Etisk prövad och 

godkänd. 

Tidskriften följer 

Helsingfors 

deklarationen 

Rissanen, M. L. 

Kylma, J. 

Laukkanen, E. 

2012 

Issues in mental 

health nursing, 

33 (4) 251-262 

Finland 

 

Helping self-

mutilating 

adolescents: 

descriptions of 

Finnish nurses 

 

 

 

 

Syfte att belysa 

Finska 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

hjälpa ungdomar 

med själv-

skadebeteende. 

 

 

 

Individuella 

intervjuer från 

45-75 minuter. 

Data 

analyserades 

med hjälp av 

induktiv 

innehållsanalys 

 

 

9 st ssk   med 

arbetserfaren 

het > än 5 år. 

Åldersgräns och 

bortfall anges ej. 

Rekrytering 

skedde genom 

att chefen fick 

skriftlig info. 

om studien / 

delgav ssk. 

Sjuksköterskor 

känner sig 

hjälplösa. 

Brist på 

förtroende 

mellan 

sjuksköterska 

och patient 

 

44 p = 91 %  

Etisk prövad och 

godkänd. 

Tidskriften följer 

Helsingfors 

deklarationen 

Etiskt 

resonemang 

finns 

 



 

Författare, 

år,tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Etik 

Salzmann-

Erikson, M 

Persson, J 

Fallqvist, C 

2014 

Vård i Norden, 

34 (113)  48-52 

Norge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

They are crying 

out for help, we 

are powerless: 

The care of 

patients with 

self-injurious 

behavior in 

forensic 

psychiatric care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

erfarenheter av 

att vårda 

Patienter med 

självskadebeteen

de inom 

rättspsykiatrisk 

vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data samlades 

in genom semi-

strukturerande 

intervjuer från 

13- 45 minuter. 

Fokus lades på 

sjuksköterskor

nas 

erfarenheter. 

Data 

analyserades 

utifrån en 

induktiv och 

manifest 

innehållsanalys

. 

 

 

 

 

 

 

8 st 

Sjuksköterskor, 

arbetserfaren 

het mellan 5-24 

år och samtliga 

hade erfarenhet 

av att bemöta 

patienter med 

självskadebetee

nde. Ålder och 

bortfall anges ej. 

Rekrytering 

skedde genom 

att 

avdelningschef 

ger tillåtelse att 

dela ut en 

skriftlig 

information till 

ssk på avd. Vid 

intresse fick 

sjuk-

sköterskorna 

kontakta 

forskarna. 

  

Vårdande som 

väcker känslor: 

maktlöshet, 

rädsla, 

osäkerhet, oro, 

frustration, ilska 

och ångest. 

Missförstånd. 

Förstår ej motiv. 

Viljan att gå 

framåt. 

Stressrelaterade 

arbete: sjuk-

sköterskorna 

beskriver att de 

kan tappa 

kontroll som 

påverkar vård. 

Vårdande som 

kräver 

teamarbete 

Dubbla roller 

Svårt att veta 

var går 

gränserna för 

ansvar. 

41 p = 85 % 

Artikeln har 

genom gått etisk 

granskning och 

forskarna utgick 

från 

Helsingforsdekla

rationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Författare, 

år,tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Etik 

Sandy, P. T. 

2013 

International 

Nursing Review, 

60 (3) 358-365 

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

Motives for self-

harm: views of 

nurses in a 

secure unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte att 

identifiera och 

förstå 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

motiv till 

självskada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data samlades 

in genom semi 

strukturerade 

intervjuer från 

45-60 min.. 

Alla intervjuer 

bandades. Data 

analyserades 

enligt IPA  

ramverk 

inspirerad av 

Smith. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 st 

sjuksköterskor

Minst 2 års 

arbets-

erfarenhet. 

Ålder och 

bortfall anges ej. 

Rekrytering 

skedde genom 

att forskarna 

kallade ssk från 

2 olika 

avdelningar till 

ett möte där de 

fick muntlig och 

skriftlig info.om 

studien. Vid 

intresse skulle 

ssk kontakta 

forskarna.   

 

 

 

                                                                   

Sjuksköterskors 

begränsade 

förståelse för 

motiv och 

beteendet. De 

flesta ssk ansåg 

att ungdomar 

vill ha deras 

uppmärksamhet 

Svårt att skilja 

mellan 

självmords 

försök och 

självskade 

beteende 

 

 

 

 

 

 

46 p = 96 % 

Etisk prövad och 

godkänd 

Tidskriften följer 

Helsingfors 

deklarationen. 

Etisk 

Resonemang 

finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Författare, 

år,tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Etik 

Slaven, J. 

Kisely, S. 

2002 

The Australian 

journal of rural 

health, 10 (5) 

233-238 

Australien 

 

Staff 

perceptions of 

care for 

deliberate self-

harm patients in 

rural Western 

Australia: a 

qualitative study 

Sjuksköterskors 

inställning till 

patienter med 

självskadebeteen

de samt åtgärder 

i Västra 

Australien 

Data samlades 

in genom 

semistrukturer

ade intervjuer 

på 30 minuter.  

Tre yrkes 

kategorier 

deltog i studie. 

Endast ssk:s 

resultat 

användes. Alla 

intervjuer 

bandades. Data 

analyserades 

enligt 

innehållsanalys 

inspirerad av 

Brickwell.  

25 st ssk med 

erfarenhet 1-18 

år. Ålder och 

bortfall anges ej. 

Rekrytering 

skedde genom 

att forskarna 

kontaktade 3 

distrikt sjukhus 

och sjuk 

sköterskorna 

fick 

informations 

blad om 

studien. 

 

Negativa 

upplevelser av 

sjuksköterskor 

ökar risken för 

självmord och 

självskadebetee

nde hos 

patienterna 

Ingen 

gemensam 

handlingsplan 

på enhetsnivå 

Föreslår 

effektiva 

åtgärder. 

38 p = 79 % 

Etisk prövad och 

godkänd. Etiskt 

resonemang 

finns.  

Tidningen har 

inte svarat på 

mejl 



 

Författare, 

år,tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Etik 

Thompson, A. 

R. 

Powis, J. 

Carradice, A. 

2008 

International 

Journal of 

Mental Health 

Nursing, 17 (3) 

153-161 

England 

 

 

Community 

psychiatric 

nurses' 

experience of 

working with 

people who 

engage in 

deliberate self-

harm. 

 

Psykiatriska 

sjuksköterskors 

upplevelser 

av att arbeta med 

människor med 

självskadebete. 

Data samlades 

in genom 

semistrukturer

ade intervjuer 

från 45-60 

minuter.  Data 

analyserades 

enl. IPA, 

inspirerad av 

Smith och 

Osborn. 

8 st 

sjuksköterskor, 

4 kvinnor och 4 

män. 

Medelåldern var 

40 år, 

arbetserfarenhe

ten var minst 18 

månader. 

Bortfall anges 

ej. Rekrytering 

anges ej. 

Sjuksköterskor 

upplever att det 

är svårt att 

förstå, svårt att 

veta var gränsen 

för ssk går och 

ansvar. Svårt att 

bygga relationer 

med patienter. 

Viktigt att 

använda coping 

strategier. 

Negativa 

känslor. Känsla 

av hjälplöshet. 

Känsla av att bli 

manipulerad. 

Finns inga 

tydliga 

strategier. 

33 p = 69 % 

Etisk prövad och 

godkänd. 

Etiskt 

resonemang 

finns. 

Tidskriften följer 

Helsingfors 

deklarationen 



 

Författare, 

år,tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Etik 

Wilstrand, C. 

Lindgren, B. 

Gilje, F. 

Olofsson, B. 

2008 

Journal of 

Psychiatric & 

Mental Health 

Nursing, 14 (1) 

72-78 

Sverige 

Being burdened 

and balancing 

boundaries: a 

qualitative study 

of nurses' 

experiences 

caring for 

patients who 

self-harm. 

Sjuksköterskors 

erfarenheter om 

att vårda 

patienter med 

självskadebeteen

de. 

6 st narritativa 

interjuver från 

40-50 minuter. 

Data 

analyserades 

med kvalitativ 

innehållsanalys 

inspirerad av 

Graneheim och 

Lundman. 

Tolknings 

processen har 

fokuserats på 

ämnet, 

sammanhang 

och likheter och 

skillnader inom 

tema och 

kategorier.  

 

6 st 

sjuksköterskor. 

Åldersgräns 27-

53 år, 

erfarenhet från 

1-18 år. Bortfall 

anges ej. 

Rekrytering 

skedde genom 

att 

avdelningschef 

fick dela ut både 

muntlig och 

skriftlig 

information om 

studien till ssk  

på avdelningen. 

Negativa 

känslor, 

frustration, 

hjälplöshet och 

utmattning.  

Avsaknad av 

tydliga gränser 

och struktur. 

Copingstrategier 

för att kunna 

hantera 

situationen som 

att stänga av 

känslor, 

använda ironi. 

41 p = 85 % 

Artikeln har 

genom gått etisk 

granskning, 

tillstånd av den 

etiska kommittén 

som följer 

Helsingfors 

deklarationen. 

 


