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Abstract 

 

Background: Self-injury in non-suicidal purposes are common, especially between 

the ages of 15-24. Creating ruptures in the skin can be a way to deal with unbearable 

emotions. Those seeking treatment for self-harm are sometimes met with negative 

attitudes from health professionals. Patients are legally entitled to good healthcare 

on equal terms, but in reality it is not always that way. Aim: The aim of this 

literature study is to highlight health professionals experiences of and attitudes to 

caring for patients with self-injurious behavior. Method: A literature study was 

conducted and nine scientific articles with qualitative approach was included. 

Articles were reviewed, analyzed and put together to form a result using Friberg's 

model for literature review and with inspiration from content analysis. Results: The 

results were compiled into 5 categories that where; carers attitudes to patients, 

carers emotional reactions, carers coping strategies, the complicated relationship 

and organizational factors of significance. Conclusion: Lack of knowledge about 

self-injury among nurses can lead to poorer patient treatment. Education about self-

injury among nursing staff could reduce the patients' care suffering that they may be 

exposed to. 

 

Keywords: Nurses, caregivers, self-injury, experiences, attitudes. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt 

  

Bakgrund: Självskadebeteende i icke-suicidalt syfte är vanligt, speciellt i åldrarna 

15-24 år. Att på egen hand skapa ruptur i huden kan vara ett sätt att hantera de 

jobbiga känslor personen känner. De som söker vård för ett självskadebeteende blir 

ibland bemötta med negativa attityder från vårdpersonal. Patienter har enligt lag rätt 

till god vård på lika villkor men det är inte alltid detta sker. Syfte: Syftet med 

litteraturstudien är att belysa vårdpersonals upplevelser av och attityder till att vårda 

patienter med självskadebeteende. Metod: En litteraturstudie genomfördes där 9 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats inkluderades. Artiklarnas resultat 

granskades, analyserades och sammanställdes till ett resultat med hjälp av Fribergs 

modell för litteraturöversikt samt med inspiration av innehållsanalys. Resultat: 

Resultatet sammanställdes i 5 kategorier som var, vårdares attityder till patienter, 

vårdares känslomässiga reaktioner, vårdares hanteringsstrategier, den 

komplicerade relationen samt organisatoriska faktorer av betydelse. Slutsats: 

Bristande kunskap om självskadebeteende hos sjuksköterskor kan leda till ett sämre 

patientbemötande. Utbildning om beteendet skulle kunna öka förståelsen för 

patienter vilket skulle kunna minska det vårdlidande de kan utsättas för. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, vårdpersonal, självskadebeteende, upplevelser, 

attityder 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

 

Bakgrund           1 

Syfte            4 

Metod           4 

Sökmetoder           4 

Urval            5 

Analys            5 

Forskningsetik          6 

Resultat           7 

Vårdares attityder till patienter       8 

Dömande attityder          8 

Icke-dömande attityder         9 

Vårdares känslomässiga reaktioner      9 

Ilska och frustration         9 

Otillräcklighet, maktlöshet och utmattning      10 

Oro, ångest och sorg         10 

Vårdares hanteringsstrategier       10 

Distansering           11 

Tydliga regler underlättar         11 

Begränsa eller tillåta         11 

Den komplicerade relationen       11 

Att skapa en trygg allians         11 

Att känna sig manipulerad        12 

Organisatoriska faktorer av betydelse      12 

Bristande utbildning och erfarenhet       12 

Bristande resurser och vårdmiljö        12 

Stöd respektive brist på stöd        13 

Diskussion           13 

Metoddiskussion          13 

Forskningsetisk diskussion        15 

Resultatdiskussion          16 

Slutsats           20 

 



 
 

Referenslista          22 

 

Bilaga 1. Sökmatris 

Bilaga 2. Artikelöversikt 

Bilaga 3. Granskningsmall 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bakgrund 

Självskadebeteende definieras som ett fenomen personer tar till när smärtsamma 

tankar, känslor och händelser blir ohållbara. Syftet med skadan är inte att ta sitt eget 

liv, utan används för att personen vill må bättre och få kontroll över tillvaron 

(Thorsen Bloch 2006). Favazza (2011, 199-200) klassificerar självskadebeteende i två 

huvudgrupper; kulturellt och socialt. Den kulturella gruppen innefattar bland annat 

ritualer och piercings medan den sociala innefattar avvikande självskadebeteende 

där självstympning, stereotyp självskada och ytlig samt måttlig självskada ingår. 

James et al. (2012) beskriver olika typer av självskadebeteende som personer tilltar, 

dessa kan vara att skära eller bränna sig, dra sig i håret, svälja vassa objekt med 

mera. Den vanligaste formen av självskada hos akut sjuka patienter är att skapa 

ruptur i huden. När en person klöser sig eller skär sig själv med ett vasst objekt och 

detta lämnar blödande sår och hudskada, definieras det av Rissanen, Kylmä och 

Laukkanen (2011) som en självskada. 

  

Ett impulsivt självskadebeteende beskrivs som en handling som innefattar att skapa 

bristning i huden, att bränna sig, förhindra sår från att läka samt att skada händer 

och fötter. Personerna kan inte motstå att självskada på grund av en sorts oro, och 

efter självskadehandlingen upplevs oftast en känsla av lättnad. Denna kortverkande 

effekt av lättnad leder många gånger till en ny akt av självskada när oron kommer 

tillbaka. 

När ett självskadebeteende blir till en form av besatthet och personen identifierar sig 

med handlingen kallas det repeterande självskadebeteende. Det finns olika 

anledningar till varför personer tar till självskada. Några orsaker till beteendet kan 

vara att få självkontroll, söka uppmärksamhet, att vara unik, ett sätt att hantera 

traumatiska händelser och flashbacks samt den vanligaste orsaken, att hantera 

ångest (Favazza 2011, 212-215). En annan definition av självskadebeteende beskrivs 

som ett sätt att hantera sina känslor. Det kan innebära att man är nedstämd eller 

deprimerad och känslor som ångest, tomhet, förtvivlan, oro och stress kan vara 

orsaker till varför man inte mår bra, och ibland är det svårt att veta orsaken till dessa 

känslor. Att hantera plågsamma känslor är svårt, och att göra sig själv illa kan därför 

vara en hanteringsstrategi. Att skada sig kan även vara ett sätt att plåga sig själv, men 

behöver inte alltid vara med en intention att ta sitt liv. När en person skadar sig i 
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ångesthanterande syfte är det ofta en kortsiktig lösning eftersom ångesten tenderar 

att återkomma (Nationella självskadeprojektet 2014). 

 

Diagnosen borderline personlighetssyndrom har visat sig vanligast bland personer 

som självskadar och är över 18 år. Beteendet är även vanligt förekommande bland 

personer med anorexia nervosa, bulimia nervosa, depression, bipolär sjukdom, 

missbruk och ångestsyndrom (Lindgren 2014, 249; Paul et al. 2002). Det vårdades i 

genomsnitt 5006 kvinnor och 3045 män mellan åren 2008-2010 i Sverige för 

självskadebeteende som är vanligast i åldrarna 15-24 bland både kvinnor och män 

(Socialstyrelsen 2012, 43-44). Zetterqvist et al. (2013) studerade självskadebeteende 

bland ungdomar och resultatet visade att det var vanligare att skada sig bland 

kvinnor än hos män. Medelåldern att skada sig första gången var 13,9 år och 

förekomsten av detta beteende var 5,4% i Sverige. I manualen DSM-5 (APA 2014, 

271) benämns självskadebeteende inom diagnosen borderline personlighetsyndrom 

och finns inte som enskild diagnos. 

  

Behandlingen för självskadebeteende ska vara anpassad efter varje enskild individ. 

Den behandling som är mest effektiv idag anses vara DBT (dialektisk 

beteendeterapi). Terapiformen är anpassad för vuxna med personlighetssyndrom 

och självskadebeteende och behandlingen sker både i grupp och individuellt. 

Läkemedelsbehandling kan behöva användas under DBT. Det kan röra sig om 

antidepressiva läkemedel, antipsykotiska läkemedel, ångestlindrande läkemedel eller 

läkemedel för sömnen (Lindgren 2014, 253). I ett vårdprogram beskrivs det hur 

bemötandet bör utformas för patienter med självskadebeteende. Det innefattar att 

man ska ha en tillitsfull och stödjande relation till patienten. Man skall även vara 

medveten om den stigmatisering som förekommer från samhället och sjukvården 

mot personer med detta beteende. Det beskrivs även att man skall ha ett icke-

dömande förhållningssätt, upprätthålla kontinuitet i behandlingen med patienten i 

den mån det går och kommunikationen om självskadebeteende skall vara på ett 

empatiskt sätt inom arbetsgruppen. Man ska inte heller ignorera beteendet för det är 

varken etiskt eller effektivt. Även i detta vårdprogram rekommenderas dialektiskt 

beteendeterapi som behandling vid självskadebeteende (Nationella 

självskadeprojektet 2014, 9-31). 
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Att vårda personer med självskadebeteende kräver speciell kunskap och utbildning. 

Detta ansåg sjuksköterskorna i en studie att de inte hade, vilket ledde till känslor som 

hjälplöshet och upprördhet. Sjuksköterskorna kände att de inte räckte till vilket 

gjorde att de började undvika patienterna. Både frustration och sympati upplevdes 

bland personalen när en patient blev inlagd igen. En sjuksköterska uttryckte sympati 

för patienterna, men efter en längre vårdtid blev sjuksköterskan less och hänsynslös 

(Hopkins 2002). Vidare i en annan studie beskrev sjuksköterskor också en strävan 

efter att skydda patienterna. De upplevde känslor av sympati, medkänsla och rädsla. 

Ibland upplevdes dessa känslor väldigt starka vilket gjorde att sjuksköterskorna blev 

för hängiva till patienterna och de upplevde en svårighet att vara professionella i sitt 

arbete (Brodtkorb 2001). Sjuksköterskor beskriver att patienter som självskadar 

upprepade gånger framkallade känslor av maktlöshet och frustration hos dem. 

Vidare ansåg sjuksköterskorna att patienter med självskadebeteende var 

uppmärksamhetssökare och de blev ofta ignorerade och åsidosatta (Conlon och 

O’Tauthail 2010). I en studie bland akutsjuksköterskor visade resultatet att längre 

yrkeserfarenhet bidrog till positivare attityder mot patienter med självskadebeteende 

jämfört med sjuksköterskor med kortare erfarenhet. De sjuksköterskor som hade 

utbildning inom självskadebeteende hade mer empati för dessa patienter jämfört 

med de utan utbildning (McCarthy och Gijbels 2010). 

  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska sjukvårdspersonal ge god vård 

på lika villkor till alla, vilket en studie av Hopkins (2002) visar att personer med 

självskadebeteende inte får. I studien framgår tre teman som påverkade deltagarnas 

negativa attityder. Dessa teman var att patienterna ansågs hindrande för 

avdelningens jobb, att patienterna hade ett provocerande beteende samt att 

deltagarna objektifierade patienterna. Att ses som ett objekt var enligt patienterna 

något som bidrog till ett missnöje med den givna vården. Genom litteraturstudien 

vill författarna belysa fenomenet självskada och få en ökad förståelse för vårdarnas 

upplevelser av och attityder till att vårda patienter med självskadebeteende. Genom 

detta kan sannolikt positiva och negativa aspekter urskiljas och lärdom kan dras från 

dessa. 
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att belysa vårdpersonals upplevelser av och attityder 

till att vårda patienter med självskadebeteende. 

  

Metod 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats har genomförts. För att få svar på vilka 

attityder och upplevelser vårdpersonal känner i mötet med patienter som 

självskadar, använder sig författarna av tidigare genomförd forskning som har 

sammanställts och publicerats (Forsberg och Wengström 2013, 70). Syftet med 

kvalitativ forskning är att öka förståelsen för det specifika ämnet. Genom denna 

metod ökar man förståelsen för upplevelser, förväntningar och erfarenheter och på 

detta vis kan vårdkvaliteten öka. Då en litteraturstudie genomförs sammanställs 

tidigare utförd forskning till ett resultat och en ny helhet skapas (Friberg 2012, 121-

124). Att använda kvalitativa artiklar i denna litteraturstudie ansågs relevant av 

författarna för att det på ett bra sätt kan beskriva vårdpersonals upplevelser av att 

vårda patienter med självskadebeteende. 

  

Sökmetoder 

Artikelsökningen har genomförts i följande databaser; PubMed, Cinahl, Medline, 

Psycinfo, Ebsco och SweMed. Sökord som användes var; self-injury, self-mutilat*, 

self-harm*, injuries, self-inflicted, “self-injurious behavior”, psychiatric*, nurs*, staff, 

conception*, experience*, attitude*, help*. Databasernas ämnesordlista användes för 

att säkerställa att det korrekta termerna användes för den specifika databasen. 

Sökningar på “similar articles” samt manuella sökningar från artiklars referenslista 

och författares namn gjordes. En intressant artikel hittades via referenslistan i en 

uppsats på kandidatnivå och den söktes via google vilket resulterade i artikeln 

skriven av Sandy och Shaw (2012). Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 69-72) 

skriver att sökorden kan variera från databas till databas och att korrekt term kan 

sökas i den specifika databasens thesaurus. Den booleska operatorn “AND” användes 

i sökningarna samt citationstecken. Begränsningar som “peer-reviewed” och 

“qualitative” användes.  Enligt Olsson och Sörensen (2011, 73) är peer reviewed en 

granskning för att säkerställa kvalitet i artiklar. Granskningen utförs av oberoende 

personer som är kunniga inom ämnet. Sökningarna redovisas i en sökmatris (Bilaga 

1).  
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Urval 

Nio kvalitativa artiklar valdes ut, 4 av dessa med medelkvalitet och 5 av hög kvalitet. 

I en studie ingick både vårdare och patienter i urvalet, endast vårdarperspektivet 

inkluderas i resultatet. Deltagarna i artiklarna arbetade inom hälso-och sjukvården, 

de flesta inom psykiatrisk vård. I studierna deltog vårdbiträden, undersköterskor, 

sjuksköterskor och läkare. Inklusionskriterier i litteraturstudien var att artiklarna 

skulle vara av medel- till hög vetenskaplig kvalitet. Inkluderade artiklar redovisas i 

en artikelöversikt (Bilaga 2). För att säkerställa en god kvalitet på artiklarna till 

denna litteraturstudie utgick författarna från ett protokoll av Willman et al. (2011, 

175-176) (Bilaga 3). Kvalitetsgranskningen redovisas (Bilaga 2). Deltagarna i 

studierna skulle ha erfarenhet av att jobba med patienter som självskadat. Studierna 

skall även vara godkända av etisk kommitté. Exklusionskriterierna var 

självskadebeteende i suicidalt syfte, ätproblematik som ett självskadebeteende, 

stereotypt självskadebeteende, artiklar äldre än 10 år samt artiklar med låg kvalitet. 

  

Analys 

Analysen av de kvalitativa artiklarnas resultat genomfördes med hjälp av en modell 

framställd av Friberg. Bearbetning av artiklar med denna modell sker i 5 steg. I första 

steget läses resultaten i valda studier igenom flertalet gånger för att bilda en god 

uppfattning om vad resultatet handlar om. Andra steget handlar om att identifiera de 

delar av studiernas resultat som svarar mot litteraturstudiens syfte. I det tredje steget 

samlas alla fynd från varje studie i en sammanställning. I fjärde steget identifieras 

likheter och olikheter bland fynden och övergripande kategorier och underkategorier 

skapas. I sista steget formuleras en beskrivning som grundar sig i de nya 

kategorierna (Friberg 2012, 127-129). Analysen inspirerades även av Graneheim och 

Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. De valda artiklarna lästes igenom 

flertalet gånger för att sedan välja ut meningsenheter ur studiernas resultat som var 

relevant för att besvara syftet. Dessa sammanställdes genom att ta det relevanta och 

dela upp i meningsenheter, kondensera dessa och sedan koda. Koderna delades upp i 

underkategorier med gemensamt innehåll som sedan delades upp i kategorier. 

Analysprocessen fördelades jämnt mellan författarna. För att i så stor mån som 

möjligt säkerställa att inte viktiga resultat skulle utelämnas hjälptes författarna åt att 

tolka resultaten och dela in i kategorier och underkategorier.  
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Forskningsetik 

Innan en litteraturstudie skall genomföras bör etiska överväganden göras. Att välja 

studier där etiska överväganden har gjorts, samt att dessa fått tillstånd från etiska 

kommittéer är viktigt. Resultaten i samtliga studier skall redovisas även om dem inte 

stämmer överens med författarnas egna åsikter (Forsberg och Wengström 2013, 69-

70). För att en studie skall få etiskt godkännande krävs det att forskarna respekterar 

mänskliga rättigheter och människovärdet. Där forskningen innefattar människor 

skall alltid dessa informeras om studien, deras medverkan och att de kan avsluta sin 

medverkan när som helst. Personerna måste alltid ge sitt samtycke till att medverka. 

Forskarna har som skyldighet att skydda deltagarnas personuppgifter (Codex 2014, 

2015; Helsingforsdeklarationen 2015). Samtliga artiklar författarna valde att 

inkludera i denna litteraturstudie hade godkännande från etiska kommittéer. I 7 av 

artiklarna hade forskarna redovisat att deltagarna givit sitt samtycke till medverkan. 

Skyddande av anonymitet för de medverkande framgick i 5 artiklar. 
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Resultat 

Resultatet presenteras nedan i de kategorier och underkategorier som författarna 

skapade efter analys. Se översikt i tabell 1. Eftersom författarna valde att inkludera 

studier som hade både sjuksköterskor och vårdpersonal i urvalet används båda dessa 

termer i resultatdelen. Där resultatet härstammar från sjuksköterskor anges dessa 

vid sin yrkeskategori och där det handlar om personal från någon annan 

yrkeskategori används begreppet vårdpersonal. 

 

Tabell 1. Översikt på resultatets kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

  

Vårdares attityder till patienter 

med självskadebeteende 

Dömande attityder 

Icke-dömande attityder 

  

Vårdares känslomässiga 

reaktioner 

  

Ilska och frustration 

Otillräcklighet, maktlöshet 

och utmattning 

Oro, ångest och sorg 

  

Vårdares hanteringsstrategier 

Distansering 

Tydliga regler underlättar 

Begränsa eller tillåta 

  

Den komplicerade relationen 

Att skapa en trygg allians 

Att känna sig manipulerad 

  

  

Organisatoriska faktorer av 

betydelse 

Bristande utbildning och 

erfarenheter 

Bristande resurser och 

vårdmiljö 

Stöd respektive brist på stöd 
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Vårdares attityder till patienter med självskadebeteende 

Studierna visar att vårdares attityder till patienter med självskadebeteende är av 

dömande eller icke-dömande karaktär. 

 

Dömande attityder 

I några studier där deltagarna beskrev sin syn på patienter som självskadar framkom 

att många såg dessa personer som uppmärksamhetssökare och tidstjuvar (Reece 

2005; Rissanen, Kylmä och Laukkanen 2012; Salzman-Erikson, Persson och 

Fallqvist 2014). I studien av Artis och Smith (2013) struntade många av 

sjuksköterskorna om patienterna skadade sig eller inte. En sjuksköterska berättade 

om en kollega som bad en patient att inte skära sig i hens närhet. De beskrev även att 

patienter med självskadebeteende som inte hade en jobbig bakgrund och som 

skadade sig lindrigare än andra, tog tid från de “riktiga patienterna” och detta gjorde 

att vårdpersonal kände irritation och frustration. De beskrev även att en patient med 

en mer traumatisk bakgrund fick mer empati och tid än andra patienter. Det var 

vanligt att ha en trångsynt och kontrollerande attityd mot denna patientgrupp, då 

dem ansågs vara störande för avdelningen. En vårdpersonal ansåg att en negativ 

attityd i bemötandet kunde avskräcka en patient från att skada sig och med detta 

sluta med sitt beteende. I en studie av Reece (2005) beskrev sjuksköterskor att 

patienter med självskadebeteende som besökte vården frekvent tog upp viktig tid och 

utrymme, de ansåg sig ha viktigare saker att göra än att ta hand om dessa patienter. 

Liknande resultat framkom i en studie av Sandy och Shaw (2012) där vårdpersonal 

berättade att patienterna ansågs ovärdiga att vårda. Patienter med 

självskadebeteende uppfattades vara svåra att vårda och väldigt krävande som 

patientgrupp. I en annan studie beskrev sjuksköterskor att arbetet med denna 

patientgrupp var en utmaning och självskadehandlingen berörde personer runt om 

patienten (Wilstrand et al. 2007). Vårdpersonal beskrev att självskadebeteende var 

något trendigt och smittsamt, speciellt bland ungdomar (Rissanen et al. 2012; Artis 

och Smith 2013). I två studier visar resultatet att vårdpersonalen hade delade 

meningar när det kom till att vara dömande eller icke-dömande. Personalen beskrev 

att de försökte uppträda icke-dömande och inte framkalla skam hos patienterna men 

att det var omöjligt eftersom personliga känslor sken igenom (O’Donovan och Gijbels 

2006; Tofthagen, Talseth och Fagerström 2014).  Vårdpersonal erkände även en brist 

på förståelse för patienternas beteende (Wilstrand et al. 2007). 
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Icke-dömande attityder 

Sjuksköterskor beskrev att de såg självskadehandlingen som ett sätt för patienten att 

hantera psykisk smärta eller som ett rop på hjälp. De ansåg även att en negativ 

attityd kunde hämma en effektiv vård för patienten och öka risken för 

självskadehandlingar. Att ha en accepterande attityd och samarbeta med patienterna 

skulle ge en ökad förståelse för självskadebeteende (Artis och Smith 2013). Trots att 

det redovisats mycket svårigheter och negativa attityder mot denna patientgrupp 

ansågs det av några som givande att arbeta med dem och de hade en positiv 

inställning (Thompson, Powis och Carradice 2008; Sandy och Shaw 2012). 

  

Vårdarens känslomässiga reaktioner 

Studier visar att vårdpersonal upplever olika känslor i mötet med patienten med 

självskadebeteende. Dessa var exempelvis ilska, frustration, otillräcklighet, 

maktlöshet, utmattning, oro, ångest och sorg.  

 

Ilska och frustration 

Studier visade att vårdpersonal upplevde känslor av frustration och ilska när 

patienter skadade sig själva (O’Donovan och Gijbels 2006; Thompson et al. 2008). I 

en studie av Salzman-Erikson et al. (2014) redovisade sjuksköterskor svårigheter att 

hålla sina känslor i styr. Vårdpersonal kunde tappa behärskningen mot patienter och 

det påverkade relationen negativt. I en studie av Reece (2005) uttrycker en manlig 

sjuksköterska en specifik ilska mot kvinnliga patienter som skadade sig, då han ansåg 

att en skadad kropp kunde få konsekvenser för kvinnorna i framtiden. I studier 

beskrevs självskadebeteendet som utmanade och frustrerande (O’Donovan och 

Gijbels 2006; Wilstrand et al. 2007). Vårdpersonalen tappade ibland kontrollen över 

sina känslor mot patienterna vilket visade sig i att man tog i för hårt i patienternas 

armar, skrek åt dem och förödmjukade patienterna (Wilstrand et al. 2007) 

Sjuksköterskor i en studie menade på att man var tvungen att acceptera de 

personliga känslor man hade om patienter som självskadar (O’Donovan och Gijbels 

2006)  
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Otillräcklighet, maktlöshet och utmattning 

Vårdpersonal beskrev en otillräcklighet vid självskada, eftersom de kände ett 

personligt ansvar att göra patienten frisk från beteendet. När patienten skadade sig 

själv upprepade gånger upplevde vårdpersonalen en maktlöshet och hjälplöshet 

(Reece 2005; Wilstrand et al. 2007; Rissanen et al. 2012). I en annan studie beskrevs 

även känslan av maktlöshet och vårdpersonalen trodde att det berodde på bristande 

erfarenhet och okunskap om patienter med självskadebeteende (Salzman-Eriksson et 

al. 2014). Vårdpersonal beskrev en känsla av maktlöshet och bedrövelse att inte veta 

vad man ska göra i vissa situationer. Det ledde till en rädsla att göra fel vilket troddes 

kunna förvärra situationer. Detta ansågs vara största hindret i omvårdnaden (Sandy 

och Shaw 2012).  Sjuksköterskor beskrev att de kunde bli allt för utmattade av alla 

känslor, vilket ibland kunde resultera i sjukskrivningar bland personalen (Wilstrand 

et al. 2007). I en studie beskrevs att patienter som självskadar, speciellt de som 

gjorde det upprepade gånger, var fysiskt och psykiskt dränerande för 

sjuksköterskorna (Sandy och Shaw 2012). 

 

Oro, ångest och sorg 

Vårdpersonal beskrev en stark vilja att hjälpa patienterna till ett bättre mående. De 

beskrev synen av självskadan och ärren som oroande, obegripligt och sorgligt. 

Sjuksköterskorna beskrev även en “moderlig” kärlek till patienterna och det 

upplevdes svårt att balansera känslorna och samtidigt bemöta dem på ett 

professionellt sätt. De upplevde också en oro när patienterna hade permission eller 

var utskrivna, då de funderade över hur patienterna mådde (Reece 2005; Rissanen et 

al. 2012; Tofthagen et al. 2014). I en studie av Thompson et al. (2008) beskrev 

vårdpersonal att de upplevde starka känsloreaktioner, de beskrev denna 

patientgrupp som mycket ångestframkallande och detta påverkade personalens 

privatliv trots försök att skilja det personliga från det professionella. 

  

Vårdares hanteringsstrategier 

Studier visade att vårdpersonal ibland distanserade sig från patienter med 

självskadebeteende. Tydliga regler i arbetsgruppen ansågs viktigt i jobbet med dessa 

patienter men det fanns delade meningar bland vårdpersonal hur patienter med 

självskadebeteende skulle vårdas. 
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Distansering 

I studier beskrev vårdpersonal hur de känslomässigt måste distansera sig från 

patienterna för att kunna hantera vissa situationer i omvårdnaden. Denna 

distansering hindrade den goda relationen mellan patient-vårdare, samt triggade till 

fler självskadehandlingar enligt vårdpersonal (Reece 2005; Wilstrand et al. 2007; 

Sandy och Shaw 2012). 

  

Tydliga regler underlättar 

Att vara tydlig med regler i arbetsgruppen och att alla i teamet arbetade på samma 

sida var viktigt enligt vårdpersonal. Med den strategin kunde splittring undvikas i 

arbetsgruppen och att använda sig av samma strategier till samma situationer gjorde 

det lugnare för både personal och patienter genom att alla visste vad man skulle 

förhålla sig till (Wilstrand et al. 2007; Salzman-Eriksson et al. 2014). 

  

Begränsa eller tillåta 

Det fanns delade meningar bland sjuksköterskor hur man skulle hantera 

självskadebeteende. Några ansåg att självskadehandlingen skulle hindras genom 

begränsande metoder som observation och fysisk fasthållning. Andra ansåg att 

patienterna skulle få skada sig själv för att minska den stressade situationen 

patienten kunde befinna sig i och detta troddes då leda till minskning av antalet 

självskadehandlingar (Sandy och Shaw 2012). 

  

Den komplicerade relationen 

Studier har visat att skapandet av en trygg allians ansågs viktigt men det kunde 

hindras när vårdpersonal kände sig manipulerade av patienter med 

självskadebeteende. 

 

Att skapa en trygg allians 

Sjuksköterskor beskrev svårigheter att förstå dessa patienter och deras 

självskadehandlingar då metoderna och mönstren kan ändras under vårdtiden. Det 

ansågs viktigt att hjälpa patienten finna hopp och tro om att ett bättre mående är 

möjligt, men det var en tidskrävande uppgift (Tofthagen et al. 2014). Vårdpersonal 

ansåg det viktigt att skapa en trygghet för patienterna och få dem att känna 

förtroende för vårdpersonalen så en allians mellan personal och patient skapas. God 
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kommunikation ansågs ligga till grund för en god relation. Trots att samarbete 

ansågs viktigt beskriver sjuksköterskor att det ofta fanns svårigheter i samarbetet 

med patienter som självskadar, men att en optimistisk hållning kunde hjälpa 

patienten att öka sin motivation att sluta skada dig. Det som ansågs viktigt var att 

respektera att alla är olika, lära känna patienten som person och se bakom hens 

beteende (Thompson et al. 2008; Rissanen et al. 2012; Sandy och Shaw 2012; Artis 

och Smith 2013; Tofthagen et al. 2014). 

  

Att känna sig manipulerad 

Vårdpersonal beskrev en rädsla för att bli manipulerade av patienternas vilseledande 

handlingar och det gjorde att sjuksköterskorna kände sig lurade samt att de ständigt 

var på sin vakt. Det ansågs vara en utmaning att jobba med dessa patienter men att 

det även kunde vara givande (Wilstrand et. al 2007). Även i studien av Artis och 

Smith (2013) beskrev sjuksköterskorna självskadehandlingen som ett sätt att 

manipulera. Vidare uttrycktes även en ilska mot dem för att vara manipulativa 

(Thompson et al. 2008). 

 

Organisatoriska faktorer av betydelse 

Studierna visade att det fanns brister inom utbildning, erfarenhet, resurser och 

vårdmiljö. Det ansågs även finnas ett bristande stöd från arbetskollegor och ledning. 

 

Bristande utbildning och erfarenhet 

Orsaker till att vårdpersonal upplevde svårigheter ansågs vara låg utbildning och 

bristande erfarenheter. Utbildning ansågs vara den viktigaste faktorn till god 

omvårdnad vilket bidrog till ökat självförtroende hos personalen och bättre förståelse 

för patienterna (Rissanen et al. 2012; Artis och Smith 2013; Salzmann-Eriksson et al. 

2014). Dock fanns det delade meningar om ökad utbildning skulle säkerställa bättre 

vård för patienter med självskadebeteende. Några deltagare hävdade att oavsett ökad 

utbildning eller inte skulle patienterna fortsätta självskada (Artis och Smith 2013). 

  

Bristande resurser och vårdmiljö 

Studier visade att vårdpersonal ansågs ha för lite resurser för att kunna ge patienter 

god vård. Lokal- och personalbrist var hindrande för vården och deltagarna uttryckte 

ett missnöje över den nuvarande situationen. Personalen trodde det var lite man 
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kunde göra för att förbättra något. Många gånger nämndes en bristande handledning 

och det resulterade i en sämre kompetens hos personalen som i sin tur gav ett sämre 

bemötande till patienterna (O’Donovan och Gijbels 2006; Wilstrand et al. 2007; 

Artis och Smith 2013; Salzmann-Eriksson et al. 2014). 

  

Stöd respektive brist på stöd 

I studier beskrev vårdpersonal vikten av stöd i arbetsgruppen för att kunna skapa en 

sådan god arbetsmiljö som möjligt. Det lades vikt på att inte skuldbelägga varandra i 

personalgruppen om självskada hade uppstått samt samtala efter en händelse så 

kollegor inte gick hem med obearbetade känslor. De beskrev även att patienter kunde 

ha olika inverkan på personalen vilket ibland orsaka splittring i teamet. En god 

kommunikation mellan varandra i personalgruppen ansågs kunna hindra denna 

splittring. Det föreslog även att hela arbetslaget skulle vara involverad i 

omvårdnaden av patienterna för att skapa ett så bra teamarbete som möjligt 

(Thompson et al. 2008; Artis och Smith 2013; Salzmann-Eriksson et al. 2014). 

Sjuksköterskor beskrev i studien av Wilstrand et al. (2007) ett bristande stöd och 

engagemang från kollegor som gjorde att man kände sig ensam i arbetet med 

patienterna. De upplevde även att man inte blev hörd av ledningen. 

  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Till denna litteraturstudie användes en kvalitativ ansats för att kunna beskriva 

vårdpersonals upplevelser av och attityder till patienter med självskadebeteende. 

Friberg (2012, 124) beskriver att motivet för kvalitativ forskning är att öka 

förståelsen för ämnet som valts. Detta ansåg författarna som relevant för att besvara 

syftet på ett bra sätt. Nio artiklar med kvalitativ ansats ingick i denna litteraturstudie. 

I studien av Reece (2005) beskrivs erfarenheter om självskadebeteende både ur 

vårdar- och patientperspektiv. Författarna använde endast vårdarperspektivet till 

resultatdelen och detta var lätt att urskilja i studiens resultat. Studier som var äldre 

än 10 år exkluderades eftersom vården är under ständig utveckling och för att öka 

kvaliteten på denna litteraturstudie anser författarna att detta åldersspann kändes 

relevant. 
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Forskningen som ligger till grund för denna litteraturstudie genomfördes i olika 

europeiska länder. Fyra av studierna kom från England, 2 från Sverige, 1 från Irland, 

1 från Norge och 1 från Finland. Den kunskap om självskadebeteende ur ett 

vårdarperspektiv som sammanställts i denna litteraturstudie anser författarna vara 

överförbart till vårdpersonal i många länder inom Europa och detta ses som en 

styrka. Dock tror författarna att det kan vara mindre överförbart till samtliga 

världsdelar då studierna som ligger till grund för resultatet endast kommer från 

Europa. Resultatet visar på en europeisk syn på beteendet och det kan se annars ut i 

andra länder beroende på religion, kultur, levnadsstandard och vårdsystem. 

  

Analysen av resultatet inspirerades av innehållsanalys samt Fribergs metod för 

litteraturöversikt. Analysen av artiklarna fördelades jämnt mellan författarna och 

skapandet av kategorier och underkategorier diskuterades gemensamt fram. Det gick 

bra att kategorisera meningsenheterna, dock var vissa svårare att placera under en 

kategori eftersom meningsenheterna kunde placeras under flera kategorier. Här fick 

författarna diskutera fram hur man skulle gå till väga och tog gemensamma beslut. 

  

Exkludering av artiklar med kvantitativ ansats gjordes. Författarna valde detta för att 

kvantitativ forskning har som fokus att se effekt av en åtgärd medan kvalitativ 

forskning grundar sig i personliga upplevelser (Willman et al. 2011, 62). Detta 

minskade urvalet av studier på grund av att det fanns många studier med kvantitativ 

ansats. Dock såg vi det som en styrka att enbart välja kvalitativa studier då dessa 

beskriver personliga upplevelser och känslor vilket var relevant mot studiens syfte. 

Man kan även använda den kombinerade metoden av kvalitativ och kvantitativ 

ansats där Forsberg och Wengström (2013, 57) anser att en fördel med mixade 

metoder är att man belyser ett fenomen ur flera aspekter. Att då bara använda 

kvalitativ ansats kan även vara till en nackdel, om författarna valde att använda båda 

metoder skulle eventuellt fenomenet belysas på ett bredare spektrum. 

  

Författarna till denna litteraturstudie valde att exkludera studier där det framgick att 

patienter hade självskadebeteende i suicudalt syfte, ätproblematik och stereotypt 

självskadebeteende. Enligt Favazza (2011, 197) är självskadebeteende ett sätt att 

skapa ruptur i huden utan en intention att ta sitt eget liv. Fenomenet exkluderar 

också ätproblematik och självskadebeteende i suicidalt syfte. Därför anser författarna 
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denna exkludering som relevant. Dock kan en bredare kunskap uppnås om 

författarna inte hade exkluderat ovanstående, eftersom självskadebeteende finns 

inom många psykiatriska diagnoser och detta kunde påverka resultatet. Ett av 

inklusionskriterierna var att vårdpersonal i studierna skulle ha erfarenhet av 

självskadebeteende inom sitt yrke, detta anser författarna som ett viktigt kriterium 

eftersom utan erfarenhet kan inte deltagarna beskriva sina upplevelser av att vårda 

patienter med självskadebeteende. Författarna exkluderade inte någon yrkeskategori 

inom sjukvården då det är viktigt att få en helhetssyn på upplevelser och känslor som 

uppstår. Dock belyste de flesta studier sjuksköterskans och undersköterskans 

perspektiv. Oavsett yrkeskategori var känslor och upplevelser desamma. Författarna 

anser att trots denna inkludering av olika yrkesgrupper kan resultatet överföras till 

sjuksköterskans arbete med patienter som har ett självskadebeteende. Artiklarna 

involverade sjukvårdspersonal från kommunen, akutsjukvård och psykiatrisk vård, 

författarna valde inte specifikt att belysa fenomenet från ett psykiatriskt perspektiv 

eftersom patienter med självskadebeteende söker vård både inom kommun och 

landsting. Dock var majoriteten av utvalda studier gjorda inom psykiatrin. 

 

I denna litteraturstudie har 6 av 9 studier redovisat könsfördelning bland deltagarna 

och sammanlagt var det 46 män och 65 kvinnor. I studiernas resultat framgick det 

sällan om det fanns någon skillnad i upplevelser och attityder bland personalen ur ett 

manligt respektive kvinnligt vårdarperspektiv. Författarna till denna litteraturstudie 

anser att det hade varit intressant om detta hade redovisats för att eventuellt kunna 

se om det finns skillnader i attityder och upplevelser mellan könen.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Författarna lade vikt på att utvalda studier skulle fått godkännande från etiska 

kommittéer. Alla inkluderade studier i resultatet har etiskt godkännande, detta är 

viktigt eftersom man ska respektera mänskliga rättigheter och människovärdet och 

därmed inte orsaka skada. Deltagare i studier ska ha gett sitt godkännande till 

medverkan och kunna avsluta när de vill (Forsberg och Wengström 2013, 69-70).  

Det ansågs viktigt enligt författarna för att inte orsaka skada eller obehag för de 

inblandade i studierna. I endast 7 av de inkluderade studierna hade forskare 

redovisat att deltagare angett samtycke till medverkan, detta anses som negativt 

eftersom det är viktigt att detta redovisas men behöver inte innebära att deltagare 
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inte gett samtycke till medverkan med tanke på att etiskt godkännande fanns 

beskrivet i samtliga artiklar. All insamlad data som stämde överens med syftet i 

litteraturstudien redovisades oavsett författarnas åsikter. I analysarbetet av 

artiklarna arbetade författarna noggrant med att översätta resultaten från engelska 

till svenska. Detta för att resultattext inte skulle feltolkas och påverka resultatet. 

  

En av författarna till denna litteraturstudie har erfarenheter inom den psykiatriska 

slutenvården och har därför erfarenheter av denna patientgrupp som har ett 

självskadebeteende. I tolkningen av resultat och analys försökte författaren frångå 

sin förförståelse och inte dra några slutsatser från sin egen erfarenhet. Dock är det 

svårt att redogöra om detta har påverkat resultatet eller ej. Forsberg och Wengström 

(2013, 144) beskriver att tolkningen alltid påverkas beroende på vilken förförståelse 

personen har, men skall alltid redovisas vilken erfarenhet författaren besitter. 

Därmed kan resultatet bli påverkat och författarna anser detta som en negativ aspekt 

för litteraturstudien. 

  

Resultatdiskussion 

Fem kategorier och 13 underkategorier skapades efter analys av inkluderade studier. 

Kategorierna lyder; vårdares attityder till patienter, vårdares känslomässiga 

reaktioner, vårdares hanteringsstrategier, den komplicerade relationen och 

organisatoriska faktorer av betydelse. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa 

vårdpersonals upplevelser av och attityder till att vårda patienter med 

självskadebeteende. I diskussionen har författarna utgått från ett vårdarperspektiv, 

dock har även studier med patientperspektiv använts för att belysa relationen 

vårdare-patient tydligare. 

  

Resultatet i denna litteraturstudie visar att vårdpersonal ibland uppvisar negativa 

och dömande attityder mot patienter som självskadar. Patienterna ansågs som 

ovärdiga att vårda och vårdpersonal menade att de hade viktigare saker att göra än 

att ta hand om dem. Resultattext som beskrev dömande attityder var mer 

omfattande än den text som beskrev icke-dömande attityder. I en studie av Sandy 

(2013) upplevde vårdpersonal att akten av självskada var manipulerande och 

handlingen uppfattades som ett sätt att söka uppmärksamhet. I en studie av 

McAllister et al. (2002) ansåg sjuksköterskor att patienter som självskadade var 
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slöseri med tid och en övergripande negativ attityd fanns. I en annan studie fanns det 

blandade attityder mot patienter som självskadade. Majoriteten av vårdpersonalen 

upplevde att patienter som självskadade var svåra att vårda och det fanns behov av 

mer resurser för att kunna ge god vård till denna patientgrupp. En tredjedel av 

vårdpersonalen beskrev att det var givande att arbeta med patienter som hade ett 

självskadebeteende och många upplevde sig ha en förståelse för beteendet (Gibb, 

Beautrais och Surgenor 2010). I en litteraturöversikt av Karman et al. (2015) 

framkom att sjuksköterskor hade både positiva och negativa attityder mot patienter 

som självskadade. De positiva attityderna kunde visa sig i form av hoppfullhet och 

empati, men de negativa attityderna vägde tyngre och var mer framträdande. 

Anledningen till de negativa attityderna ansågs grunda sig i en bristande kompetens 

hos sjuksköterskorna. I en interventionsstudie av Patterson, Whittington och Bogg 

(2007) fick sjuksköterskorna efter genomgången utbildning, en förbättrad attityd 

mot patienter med självskadebeteende. Liknande resultat återfanns i en studie av 

McAllister et al. (2009) där sjuksköterskorna efter en utbildningsintervention fick 

bättre förståelse och kunskap om självskadebeteende, vilket resulterade i ett bättre 

bemötande mot denna patientgrupp. En slutsats som kan dras av ovanstående är att 

vårdpersonal ofta tenderar att ha en negativ syn och attityd mot patienter som 

självskadar. Den negativa attityden kan grunda sig i en bristande kunskap och 

förståelse för patienter med självskadebeteende. Detta kan ge ett sämre 

patientbemötande vilket kan skada en framtida allians mellan personal och patient 

och eventuellt försämra möjligheten för patientens tillfrisknande. Författarna drar 

också slutsatsen att negativa attityder skulle kunna minska om kunskapen och 

förståelsen om självskadebeteende ökar hos vårdpersonal. 

  

Litteraturstudiens resultat visar att starka känslomässiga reaktioner som frustration, 

hopplöshet, maktlöshet, ångest, oro och personlig otillräcklighet var vanligt från 

vårdpersonalens sida då de jobbade med patienter som självskadade. I en studie av 

Pattersson et al. (2007) beskrev vårdpersonal att de upplevde olika känslor som 

maktlöshet, empati samt en oförmåga att vårda patienter med självskadebeteende. 

Manlig vårdpersonal uttryckte mindre sympati, optimism och en vilja till att hjälpa 

patienter än kvinnlig vårdpersonalen. Männen uttryckte även en större frustration 

och irritation mot patienterna (Mackay och Barrowclough 2005). Patienter som 

vårdades för sitt självskadebeteende berättade i en studie att vårdpersonal skrek åt 
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dem och blev irriterade när en patient bad om hjälp efter en skadehandling 

(Lindgren,Wilstrand, Gilje och Olofsson 2004). I en litteraturöversikt av Karman et 

al. (2015) beskrev sjuksköterskor en känsla av frustration när de vårdade patienter 

med självskadebeteende. En slutsats av ovanstående är att vårdpersonal som vårdar 

patienter med självskadebeteende upplever många starka känslor som kan vara svåra 

att hantera. Om känslorna och upplevelserna inte bearbetas genom handledning och 

stöd kan det eventuellt resultera i utmattning bland personalen som i sin tur kan leda 

till sjukskrivningar. Författarna till denna litteraturstudie tror att sjuksköterskor som 

arbetar med dessa patienter kan ha ett behov av stöd för att möjliggöra bearbetning 

av jobbiga känslor som kan uppkomma, och på detta sätt förhindra och förebygga 

ohälsa.  

  

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonal hade olika hanteringsstrategier i 

mötet med patienten, vissa kände att de behövde distansera sig känslomässigt från 

patienterna. Vårdpersonal uttryckte även vikten av att alla inom arbetsgruppen 

jobbade mot samma mål. Det fanns delade meningar huruvida man skulle tillåta 

patienten självskada eller inte. En interventionsstudie genomfördes på en avdelning 

där det var vanligt med tvångsåtgärder som exempelvis fasthållning och isolering när 

en patient självskadade. Dock upplevde vårdpersonal att resultatet av dessa 

tvångsåtgärder inte var tillfredsställande. När man sedan bytte arbetssätt och 

strävade mot samma mål samt arbetade i en allians med patienterna upplevde 

vårdpersonal det lättare att ta hand om dem, samt att antalet tvångsåtgärder 

minskade. Dock uttryckte vårdpersonal att de blev mindre emotionellt engagerad när 

de jobbade i kontakt med patienter som självskadade (Lundegaard-Mattson och 

Binder 2013). I studien av Slaven och Kisley (2002) framkom att sjuksköterskor 

kände sig obekväma i närvaro av patienter med självskadebeteende och detta 

resulterade i ett undvikande av dem. Patienter berättade i en studie att de kände sig 

väldigt ensamma under tiden de var inlagda på en psykiatrisk avdelning för sitt 

självskadebeteende. De kände att de hade bättre kontakt med människor utanför 

vården än inom. Detta upplevdes väldigt surrealistiskt eftersom de sökte vård för att 

få hjälp (Lindgren et al. 2004). En slutsats av ovanstående är att tydliga direktiv och 

arbetssätt är viktigt i omvårdnaden av patienter med självskadebeteende. Detta för 

att vårdpersonal skall känna sig säkrare i mötet och sluta undvika dem på grund av 

den obekvämhet de kan känna i patienters närvaro. Med ett undvikande beteende får 
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inte patienten det bemötande och den omvårdnad som behövs för att kunna 

tillfriskna och de känner sig istället ensamma med sin problematik. 

  

Litteraturstudien visar att relationen mellan patient och vårdpersonal kan vara 

komplicerad. En känsla av att bli manipulerad uttrycktes och det visade sig ibland 

vara svårt att kontrollera sina känslor, samtidigt som vikten av att skapa en trygg 

allians beskrevs. Vårdpersonals upplevelser och attityder kan återspeglas i 

patientberättelser om deras erfarenheter av att bli vårdad för självskadebeteende. 

Patienter beskrev i en studie deras upplevelse av att vara inlagd på en psykiatrisk 

avdelning. De hyste misstro till vården, tvivlade på de utlovade effekterna av 

medicinering, de upplevde att löften inte hölls och de var rädda att bli övergivna 

(Idenfors, Kullgren och Salander-Renberg 2015). I en studie där 6 kvinnor med 

självskadebeteende intervjuades framkom det att kvinnorna ansåg det viktigt att 

personalen vågade se, uppmärksamma och tala om beteendet med dem. Kvinnorna 

kände sig då stärkta och sedda som människor. Studien visade också att 

självskadebeteende ofta stämplades som negativt och att personen med beteendet 

blev sedd som en diagnos och inte som en människa (Lindgren et al. 2004). En 

slutsats av ovanstående resultat och teori är att det tycks ske en krock mellan 

patienter och vårdpersonal i mötet. Personal upplever det svårt att arbeta med 

patientgruppen och verkar ha en bristfällig förståelse som eventuellt kan grunda sig i 

en bristande kunskap. Om kunskapen bland personalen ökar kan patienterna få ett 

bättre bemötande och bli hörda, vilket skulle kunna gynna relationen mellan 

vårdpersonal och patient. 

  

Litteraturstudien visar på organisatoriska brister, framförallt bristande utbildning 

och erfarenheter. Det beskrevs även brist på lokaler, personal, handledning och stöd 

från kollegor. Detta bidrog till sämre vård för patienter med självskadebeteende och 

vårdpersonal var inte nöjd med nuvarande sjukvårdspraxis. I en interventionsstudie 

visade det sig att antalet tvångsåtgärder minskade och vårdmiljön förbättrades när 

ledning och chefer fokuserade på att utbilda personal så att de började jobba mer 

problemlösande och i allians med patienterna (Lundegaard-Mattson och Binder 

2013). Författarna till denna litteraturstudie drar slutsatsen att organisatoriska 

brister kan försämra vården för patienterna. Det kan resultera i att patienterna inte 

får den hjälp som behövs. För att detta eventuellt ska kunna undvikas bör chefer och 
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ledning lyssna till vårdpersonalens behov av utbildning, hjälp och stöd för att alla 

inblandade parter ska få en så god vård- och arbetsmiljö som möjligt. 

  

Resultatet i litteraturstudien pekar som helhet mot att patienter som självskadar kan 

utsättas för ett vårdlidande, eftersom de befinner sig i en sårbar situation och ibland 

bemöts med dömande attityder. Vårdlidande kan innebära att man kränker 

patientens värdighet och autonomi, att inte lyssna till patientens behov och att ha ett 

förnedrande bemötande, inte tillhandahålla rätt vård till patienten på grund av 

bristande kunskap inom området eller att medvetet utesluta vård för patienten 

(Eriksson 2001, 86-92). Patienter i en studie beskrev hur de upplevde ett icke-

vårdande möte från sjuksköterskor. De fick ett kallt bemötande vilket gjorde att 

patienterna inte kände sig bekväma i situationen. De beskrev att det var viktigt att 

kunna samtala och känna tillit till sjuksköterskorna men i det icke-vårdande mötet 

fanns inte detta, vilket gjorde att patienterna kände sig avvisade och detta gav 

ytterligare lidande (Halldórsdóttir och Hamrin 1996). För att lindra lidandet 

beskriver Eriksson (2001, 97) att patienten skall känna sig välkommen och ha ett 

eget utrymme. För att minska oron som patienten eventuellt har inför 

sjukhusvistelsen skall vårdpersonal svara på frågor som ställs och informera om det 

som är nödvändigt. Patienten ska bli bekräftad och bemötas med värdighet och 

respekt, patienten har rätten att få vara patient. Vårdpersonal ska ge den vård som 

sjukdomen kräver och se till varje enskild individ i omvårdnaden. 

 

Slutsats 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vårdpersonals upplevelser av och 

attityder till att vårda patienter med självskadebeteende. Under studiens gång har 

författarna fått en bredare kunskap om hur sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

kan uppleva och känna i mötet med denna patientgrupp. De resultat som utmärkte 

sig mest var de många negativa attityderna som fanns bland vårdpersonal och att 

förståelsen för denna patientgrupp var bristande. Patienterna med 

självskadebeteende ansågs ibland inte ha en riktig sjukdom och tog därför upp tid 

från andra patienter, vilket kan tyda på en okunskap om beteendet bland 

vårdpersonal. Självskadebeteende nämns ej som egen diagnos i diagnosmanualen 

DSM-5. Om det inte finns diagnostiska kriterier för att bedöma om en patient har en 

psykisk sjukdom eller lider av psykisk ohälsa kan det finnas risk att patienten och 
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beteendet inte tas på allvar av vården. Om tydliga riktlinjer och behandlingsmål inte 

finns kan det eventuellt försvåra arbetet för hälso- och sjukvårdspersonal, och genom 

detta får inte patienten det bemötande och den behandling som hen behöver. 

Författarna vill dock nämna att positiva attityder till dessa patienter fanns, men det 

negativa var övervägande. För att denna patientgrupp ska få ett gott bemötande, 

känna sig omhändertagna och börja må bättre krävs det en ökad förståelse och 

kunskap bland vårdpersonal så dessa patienter inte utsätts för ett onödigt 

vårdlidande. Vårdpersonal upplevde att de var ensamma i sitt arbete på grund av 

bristande stöd från arbetskollegor och ledning, trots att stöd från dessa ansågs 

mycket viktigt. De upplevde även bristande handledning vilket kan resultera i sämre 

vård för patienterna. Författarna uppmärksammade att det fanns lite forskning om 

självskadebeteende ur ett genusperspektiv samt att vårdpersonal av kvinnligt kön var 

överrepresenterat i studier. Förslag på vidare forskning skulle därför kunna vara en 

jämförelse av manlig respektive kvinnlig vårdpersonals syn på patienter med 

självskadebeteende. Vidare anser författarna att ytterligare forskning inom området 

självskadebeteende är relevant eftersom negativa attityder inom området fortfarande 

existerar i stor utsträckning.   
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self-harm 

Undersöka 

kommunanställ-

da psykiatri 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

att vårda 

personer med 

självskade-

beteende. 

Åtta sjuksköterskor 

deltog, fyra män och 

fyra kvinnor som 

rekryterades från två 

psykiatriteam i 

kommunen. 

Medelålder 40 år. 
 

Kvalitativ studie. 
semi-strukturerade 

intervjuer som varade 

45-75 min. Vars 

intervjuer hölls och om 

de var individuella 

anges ej. Intervjuer 

analyserades med 

fenomenologisk 

analys. 
 
 

Sju teman framkom ur resultatet. 

“Försöka förstå” ett komplext 

beteende, även “Övervaka en risk” 

nämndes att beteendet kunde få 

förödande konsekvenser. Det 

tredje temat var “emotionell 

påverkan” där deltagarna upplevde 

att patientgruppen var svårare än 

andra, fjärde temat “Relationer” 

innebar att det var svårt att ha en 

relation med patienterna. Man 

pratade om personligt ansvar i 

temat “gränser för ansvar” och lära 

sig klara av att jobba med dessa 

patienter. 

Hög 



 
 

Författare 
År, Land, 

Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Typ 

Rissanen, 

M-L, Kylmä, 

J och 

Laukkanen, 

E 
 
Finland 
 
2012 
 
Issues in 

Mental 

Health 

Nursing 

Helping self-

mutilating 

adolescents: 

description of 

finnish 

nurses 

Beskriva finska 

sjuksköterskors 

uppfattning och 

erfarenheter av 

att vårda 

ungdomar med 

ett självskade-

beteende. 

Nio deltagare 

rekryterades, 5 

sjuksköterskor och 4 

undersköterskor. Tre 

sjuksköterskor hade 

utbildning inom 

psykiatrin, en utbildad 

distriktssjuksköterska. 

Ålder och kön anges 

ej. 
Deltagarna 

rekryterades från 

instutitionen för 

ungdomspsykiatri och 

från annons publicerad 

i 3 tidningar. 

Kvalitativ studie. 

Individuella och grupp 

intervjuer gjordes, typ 

av intervju anges ej. 

Längd på intervjuer 

varade från 45-75 

min. Intervjuerna 

analyserades med 

innehållsanalys. 
 

Fyra huvudkategorier med sub-

kategorier framkom: “självskada” 

där personalens syn på beteendet 

beskrevs som ett sätt att hantera 

känslor, behålla hjälp eller som en 

trend. Under “Hjälpare” beskrevs 

vilka personer som kan hjälpa. 

Under “hjälpande” beskrevs 

närståendes sätt att hjälpa. Under 

“vårdande” beskrevs vård från 

sjuksköterskor och 

undersköterskor, deras sätt att 

vårda, mål och känslor som 

uppkom samt sådant som 

upplevdes som hindrande i 

vårdandet. 

Medel 

Sandy, P. T 

och Shaw, 

D. G 
 
England 
 
2012 
 
Online 

Research 

Journals 

Attitudes of 

mental health 

nurses to 

self-harm in 

secure 

forensic 

settings: A 

multi-method 

phenomeno-

logical 

investigation 

Utveckla en 

förståelse för 

attityder hos 

psykiatri-

sjuksköterskor 

mot patienter 

med självskade-

beteende inom 

rättspsykiatrin. 

Sextioen 

psykiatrisjuksköterskor 

deltog i studien, 32 

kvinnor och 29 män, 

ålder anges ej. 

Rekrytering av 

deltagare anges inte. 
 

Kvalitativ studie. 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

genomfördes  

individuellt och i 

fokusgrupper som 

analyserades med 

fenomenologi. Längd 

och plats på intervjuer 

anges ej. 
 

Resultatet gav två huvudteman. 

Under “Positiva attityder” beskrev 

deltagarna att man skulle vara 

accepterande och visa beredskap i 

sitt vårdande. Man beskrev vikten 

av patientcentrerad vård och göra 

patienter delaktig samt utbildning 

och träning inom området. Temat “ 

Negativa attityder” Där vissa 

deltagare inte brydde sig om 

patienterna och hade fördomar mot 

dem. Man behandlade patienterna 

annorlunda och använde okänsliga 

uttryck mot dem. 

Hög 



 
 

Författare 
År, Land, 

Tidskrift 

Titel syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Typ 

Artis, L och  

Smith, J. R 
 
2013  
 
England 
 
Advanced 

Emergency 

Nursing 

Journal 

Emergency 

department 

staff 

attitudes 

toward 

people who 

self-harm 

exploring the 

influences of 

norms and 

identity 

 Undersöka hur 

sociala faktorer 

som normer och 

gruppidentitet 

påverkade 

vårdpersonalens 

attityder och om 

attityderna 

genomspeglades 

i bemötandet hos 

patienter som 

självskadar. 

Tio deltagare 

rekryterades från en 

akutmottagning 

verbalt och via en 

affisch. Sju var 

kvinnor och 3 män.  

Yrkesfördelat på 2 

läkare, 1 chef, 4 

chefssjuksköterskor, 2 

sjuksköterskor samt 1 

vårdbiträde. Ålder 

redovisades ej. 
 

Kvalitativ studie med 
semi-strukturerade 

individuella intervjuer 

som varade i 20-60 

minuter. Intervjuerna 

analyserades med 

tematisk analys. Plats 

för intervjuer 

redovisades ej.   
 

Fem kategorier framkom: 

“Balansera olikhet och mångfald” 

där de upplevde mycket stress i 

möten med olika patienter. Under 

“Tron om självskada” ansågs 

handlingen vara 

uppmärksamhetssökande eller ett 

rop efter hjälp. “Attityder och 

beteenden” handlade om att de 

sympatiserade med patienterna 

men även kände frustration. 

Tidsbrist ansågs vara största 

problemet i kategorin 

“Beteendepåverkan”. Under 

“Identitet, kultur och roller” 

beskrev deltagarna hur teamet 

fungerade med normer och 

värderingar. 

Hög 

Salzmann- 

Eriksson, M, 

Persson, J. 

N och 

Fallqvist, C 
 
2014 
 
Sverige 
 
Nordic 

Journal of 

Nursing 

Research  

De ropar 

efter hjälp, vi 

är 

vanmäktiga: 
att vårda 

patienter 

med 

självskade-

betende i 

rättspsykiat-

risk vård 
 

Beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

erfarenheter av 

att vårda 

patienter med 

självskade-

beteende inom 

rättspsykiatrisk 

vård. 

Åtta sjuksköterskor 

rekryterades från en 

rättspsykiatrisk klinik i 

Sverige. Hälften hade 

specialistutbildning 

inom psykiatrisk vård 

och deras erfarenhet 

av att jobba inom 

rättspsykiatrin 

varierade mellan 5-24 

år. Kön och ålder 

redovisades ej. 

Kvalitativ studie med 
semi-strukturerade 

individuella intervjuer 

genomfördes på 

deltagarnas 

arbetsplats. 
Intervjuerna pågick 

mellan 13-45 minuter 

och analyserades 

utifrån en induktiv och 

manifest 

innehållsanalys.  
 

Två kategorier framkom: 

“vårdande som väcker känslor” där 

deltagarna beskrev känslor som 

uppkom i mötet med patienter med 

självskadebeteende. Känslor av 

rädsla, frustration, maktlöshet och 

en vilja att hjälpa. Under 

“vårdande som kräver teamarbete” 

redovisades att deltagarna kände 

sig tryggare när de jobbade i team. 

Det ansågs viktigt med 

reflekterande samtal i 

personalgruppen. 

Medel 



 
 

Författare 
År, Land, 

Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Typ 

Tofthagen, 

R, Talseth,  

A-G och  

Fagerström, 

L  
 
Norge  
 
2014 
 
Nursing 

Research 

and Practice 

Mental health 

nurses’ 

experiences 

of caring for 
patients 

suffering 

from self-

harm 
 

Undersöka och 

beskriva 

psykiatri-

sjuksköterskors 

upplevelse av att 

vårda patienter 

med självskade-

beteende under 

en akut fas. 

Femton 

psykiatrisjuksköterskor 

deltog i studien, varav 

2 män och 13 kvinnor. 

Ålder anges ej. 

Deltagare rekryterades 

via 4 psykiatriska 

kliniker i Norge. 
 

Kvalitativ studie med 
semi-strukturerade 

individuella intervjuer 

som varade 45-90 

minuter, vars 

intervjuer hölls anges 

ej. Intervjuer 

analyserades med 

innehållsanalys. 
 

Två huvudteman bildades ur 

resultatet. I temat “Utmaning och 

samarbete mellan sjuksköterska 

och patient” beskrev man en 

omsorg för patienten, att bibehålla 

hopp om tillfrisknande, att 

uppmuntra patientens verbala 

uttryck och bli emotionellt 

påverkad av patienterna. Det andra 

temat “ Främja välbefinnande 

genom omvårdnads åtgärder” 

beskrev sjusköterskorna en vilja 

att förstå och se personen bakom 

beteendet, att försöka vara icke-

dömande, att relationen med 

patienten kunde vara otrevligt, 

provocerande och utmanande. 

Hög 



 
 

Bilaga 3. Granskningsmall (Willman et al. 2011) 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval…………………………………………………............ 

Finns det ett tydligt syfte?           Ja  Nej  Vet ej 

Patientkarakteristika          Antal……………………………………… 

                                                         Ålder……………………………………… 

          Man/kvinna…………………………… 

 

Är kontexten presenterad?    Ja  Nej  Vet ej 

Etiskt resonemang?     Ja  Nej  Vet ej 

 

Urval 

- Relevant?      Ja  Nej  Vet ej 

- Strategiskt?      Ja  Nej  Vet ej 

 

Metod för 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej 

- Datainsamling tydligt beskrivet?   Ja  Nej  Vet ej 

- Analys tydligt beskriven?    Ja  Nej  Vet ej 

 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?   Ja  Nej  Vet ej 

- Råder datamättnad? (om tillämpligt)  Ja  Nej  Vet ej 

- Råder analysmättnad?    Ja  Nej  Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till  Ja  Nej  Vet ej 

en teoretisk referensram?  

- Genereras teori?     Ja  Nej  Vet ej 

 

 



 
 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

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

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

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

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög  Medel  Låg 

 

Kommentar…………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Granskare (sign)……………………………  


