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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  I bakgrunden tydliggörs begreppen attityder och självskadebeteende. Därefter 

följer ett avsnitt om orsaker till självskadebeteende och aspekter som påverkar attityder i 

omvårdnadsarbetet. Patienter med självskadebeteende är ett fenomen som blivit allt vanligare 

och mer omtalat i media. Trots detta finns det begränsad forskning inom området. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa betydelsen av sjuksköterskors attityder till 

patienter med självskadebeteende. 

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats har genomförts. Innehållet i artiklarna har 

analyserats med öppen kodning, meningsbärande enheter identifierades och kategorierna 

bildades. Nio vetenskapliga artiklar analyserades i resultatet, som sedan diskuterades i 

relation till Orlandos interaktionsteori. 

Resultat: Litteraturstudien resulterade i fyra kategorier som är av betydelse vid utformning 

och uttryck för sjuksköterskors attityder: känslor och inställningar som påverkar 

sjuksköterskors attityder, distansering – en copingstrategi, sjuksköterskors tidigare 

erfarenheter samt sjuksköterskors behov av kunskap och utbildning. 

Diskussion: Sjuksköterskor hade svårt att hantera sina egna känslor vid omvårdnad av 

patienter med självskadebeteende. Dessa känslor påverkade deras inställning till patienterna. 

Sjuksköterskor försökte på olika sätt och med varierande resultat distansera sig. Tidigare 

erfarenheter framkom som betydande för sjuksköterskors attityder. Betydelsen av ökad 

kunskap och utbildning framkom tydligt. Ökad kunskap har visat sig ge positiva effekter på 

attityder. Orlandos teori bygger på relationen mellan sjuksköterska och patient och är 

applicerbar i arbetet med utformning och förbättring av sjuksköterskors attityder till patienter 

med självskadebeteende. 

Nyckelord: attityder, attityd, avsiktligt självskadesyndrom, omvårdnad, sjuksköterska, 

sjuksköterskor, självskadebeteende. 

Keywords: attitudes, attitude, deliberate self-harm, nurse, nursing, nurses, self-mutilation. 
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1 Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi kommit i kontakt med patienter som skadat 

sig själva. Detta har berört oss på många sätt och frågor har väckts angående betydelsen av 

hur sjuksköterskors attityder påverkar omvårdnaden av dessa patienter. En utbredd 

uppfattning är att denna patientgrupp återfinns främst inom psykiatrin, men i verkligheten 

sker möten med självskadande patienter inom flera av hälso- och sjukvårdens olika 

vårdinrättningar, särskilt på akutmottagningar. Kunskaper om sjuksköterskors attityder är 

viktiga för att kunna skapa förutsättningar för god omvårdnad av dessa patienter. Uppsatsen 

kommer att belysa attityder utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. 

2 Bakgrund 

Patienter med självskadebeteende är ett fenomen som blivit allt vanligare och mer omtalat i 

media (Socialstyrelsen, 2004b). Trots detta finns det begränsad forskning inom området. De 

senaste statistiska beräkningarna från 2008 visar på att det är cirka fyra procent av 

befolkningen i Västeuropa som har självskadat sig någon gång i livet (Petermann & 

Nitkowski, 2008). I Sverige i gruppen unga vuxna (15-24 år) är siffran cirka16 procent hos 

flickor och fyra procent hos pojkar, vilket är mycket alarmerande (Ungdomsbarometern, 

2008). Självskadebeteendet har funnits länge. Det oroande idag är att beteendet har ökat 

markant under det senaste årtiondet (Socialstyrelsen, 2004a; Socialstyrelsen, 2004b; Stain, 

2008). Samtidigt har det framkommit att mer än hälften av de patienter med 

självskadebeteende som söker vård är missnöjda med den vård de får (Warm, Murray & Fox, 

2002). 

2.1 Definitioner av valda begrepp 

För att kunna belysa sjuksköterskors attityder till självskadebeteende finns det några begrepp 

som är viktiga att definiera. 

2.1.1 Attityder 

I Nationalencyklopedin (1996) beskrivs attityder som ”inställning eller förhållningssätt”, 

medan Strömberg (2000) hänvisat till synonymer såsom inställning, synsätt, mentalitet, 

förhållningssätt, handlingssätt, reaktion, ställningstagande, ståndpunkt, beteende och 
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handlingsberedskap. Brante och Fasth (1982) definierar attityder som ett varaktigt system av 

positiva och negativa värderingar, känslor och handlingar gentemot någon eller något objekt. 

Attityder består av tre olika komponenter: en handlingskomponent som innebär 

handlingsberedskap, en kognitiv komponent som omfattar en kunskap eller uppfattning om 

det attityden riktar sig mot och en känslokomponent, det vill säga de känslor som är 

förbundna med attitydens objekt (Brante och Fasth, 1982). Skattning av attityder innebär 

samtidiga mätningar av kunskaper, känslor och erfarenheter av tidigare handlingar (Carle, 

Nilsson, Alvaro & Garrido, 2006).  

2.1.2 Självskadebeteende  

I såväl svenska som internationella studier används ett flertal olika, delvis överlappande, 

definitioner av begreppet ”självskada” vilket kan ge upphov till missförstånd och försvårar 

jämförelser. Det finns ingen enhetlig definition och inte heller en enskild diagnos i DSM IV 

eller ICD 10 (Socialstyrelsen, 2004a). Självskadebeteende borde enligt Favazza och 

Rosenthal (1993) och Kahan och Pattison (1984) definieras som ett eget självständigt 

psykiatrisk syndrom i enlighet med ICD/DSM. Favazza (1996) menar att självskadebeteende 

är avsiktlig förstörelse av egen kroppsvävnad utan medveten självmordsavsikt. 

Självskadebeteende är en typ av dysfunktionellt beteende som ger känslan av kontroll och 

snabb lindring av svåruthärdliga känslor. Självskadebeteendet kan pågå under lång tid eller 

enbart periodvis och kan vidare delas upp i tvångsmässiga och impulsiva manifestationer 

(a.a.) 

 Avsiktligt självskadesyndrom, eller Deliberate Self Harm är en ofta upprepad avsiktlig och 

övervägd skadehandling på egen kropp, som brukar börja i senare tonåren. De oftast 

förekommande är hudskärning: hudbränning, hopp från hög höjd, intag av narkotika i syfte att 

skada sig själv, intag av läkemedel i överskriden dos (Pattison & Kahan, 1983). I uppsatsen 

kommer Favazzas (1996) samt Kahans och Pattisons (1984) definitioner av 

självskadebeteende att användas. 

2.2 Prevalens och troliga orsaker till självskadebe teende 

Kapur (2006) uppger att självskadebeteende är ett stort folkhälsoproblem i Storbritannien, där 

det årligen har registrerats över 170 000 sjukhusbesök av patienter som skadar sig själva och 
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det är en av de fem vanligaste orsakerna till intagning på akutmottagningar (Kapur, 2006). 

Mer än hälften av alla patienter med självskadebeteende lämnar akutmottagningarna utan 

någon behandlingsplan och utan samtal med en psykiatriker (NICE, 2004).  

 Dokumentation av självskadebeteende hos ”friska” människor som inte är kopplad till 

psykisk sjukdom är ringa (Madge et al., 2008; Prinstein, 2008). En nyligen genomförd 

internationell studie påvisade att det var mer än dubbelt så vanligt bland unga flickor än 

pojkar att självskada sig. I studien framkom att minst en av tio flickor hade skadat sig under 

den senaste tolvmånadersperioden (Madge et al., 2008). Liknande siffror framkom i senaste 

mätningar i Sverige som Ungdomsbarometern (2008) har gjort. Var sjätte flicka har medvetet 

skadat sig själv för att hon mådde dåligt (a.a.). De flesta skadar sig genom hudskärning (över 

50 procent) i hemmet utan alkohol eller droger (Madge et al., 2008). Unga människor har 

själva angett på vilket sätt de har skadat sig: skurit sig, bränt sig, tagit överdos, hoppat från 

höjd, genom strypning och kvävning. Nästan 70 procent skadade sig för att befria sig från 

svåruthärdliga känslor och nästan hälften ville straffa sig själv (a.a.). Andra orsaker till 

självskadebeteende kunde vara att behärska sinnestämningar som ilska och aggression, 

hantera nödsituationer och reducera spänningar (Allen, 1995; Murray, 2003). Samtidigt kunde 

det vara en form av coping för att komma i kontakt med sina egna känslor och omvärldens 

verklighet eller för att klara av samspelet med andra och söka uppmärksamhet (Allen, 1995). 

Många behövde uppmärksamhet och försökte på olika sätt få den. Med självskadebeteendet 

visade de att någonting är fel, livet är tufft och ohållbart (Murray, 2003).  

 Riskfaktorer för upprepade självskador är exempelvis: tidigare historia av 

självskadebeteende, arbetslöshet, lägre social klass, alkohol eller drog problem, sexuellt 

utnyttjande, brottsligt register, osällskaplig personlighet samt hopplöshet (Kapur, 2006). Hos 

patienter med självskadebeteende finns även en ökad risk för efterföljande suicid (Cleaver, 

2007; Kapur, 2006). Hälften av dem som begår suicid har en tidigare historia av självskador 

(Kapur, 2006). 

 I självbiografin ”Zebraflickan” (Åkerman, 2004) beskriver Sofia, en ung flicka, på ett 

gripande sätt hur hon allvarligt självskadar sig. Flickan försöker inte att ta sitt liv, utan 

försöker dämpa den outhärdliga ångesten. Hon söker uppmärksamhet och försöker att bryta 

den enorma ensamheten. Sofia beskriver sina tankar, sin rädsla för att bli frisk och bortglömd, 
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och skam över sig själv. Flickan upplever ofta att hon blir stämplad som psykiskt sjuk, känner 

hopplöshet och förtvivlan, ingen att anförtro sig åt. Istället tystas hon ner av mediciner. Sofia 

blir ofta bemött med irritation av sjuksköterskor, eftersom de saknar kunskap om 

självskadebeteende och därmed inte förstår henne (Åkerman, 2004).  

2.3 Aspekter som påverkar sjuksköterskors attityder  till patienter med 

självskadebeteende 

De svårigheter som omvårdnad av patienter med självskadebeteende innebär påverkar troligen 

attityderna ogynnsamt till dessa patienter. Forskning har påvisat att sjuksköterskor kan ha 

negativa attityder till denna patientgrupp (Cleaver, 2007). När dessa patienter söker vård kan 

ett negativt bemötande påverka deras beslut att söka vård på nytt nästa gång de skadar sig. 

Det är därför viktigt att de som söker vård får en positiv upplevelse av vårdkontakter (a.a.). 

Det framkom att en tredjedel av alla patienter med självskadebeteende har fått negativa 

upplevelser av vården på akutmottagningar (Palmer, Blackwell, Strevens & McGeorge, 

2007). Mer än en tredje del av dem som sökte vård för första gången undvek att komma 

tillbaka vid upprepad självskada och försökte vårda såren hemma. Den mest avgörande faktor 

som påverkade deras beslut att inte söka vård var tidigare erfarenheter av negativa attityder 

hos sjuksköterskor. Om de blev bemötta med respekt, fick stöd och förståelse, mådde de 

mycket bättre när de lämnade sjukhuset. De hade känslan av att bättre kunna hantera de svåra 

situationerna. Om de däremot dömdes och kriterades, resulterade detta i att de så långt som 

möjligt undvek akutmottagningar (a.a.). 

 Socialstyrelsen (2004a) konstaterade att det finns svårigheter och oklarheter vid akuta 

besök då man ofta missbedömer eller feldiagnostiserar ytlig hudskärning såsom suicidförsök 

(a.a.). Skillnader mellan suicidförsök och andra självskador är ofta oklara. Detta kan bero på 

otydliga definitioner av begreppen enligt Kahan och Pattison (1984). Både i Storbritannien 

och i Sverige är det bara 15 procent av dem som självskadar sig som söker vård på 

akutmottagningar (NICE, 2004; Socialstyrelsen, 2004b). Detta kan bero på att beteendet 

uppfattas som skamligt. Mörkertalet anses vara mycket stort då tillgänglig statistik gäller de 

patienter som vårdats på sjukhus (a.a.).  

 I en studie framkom att det viktigaste för patienter med självskadebeteende var att bli 

bemötta som mänskliga varelser av sjuksköterskor (Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 
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2004). Att bli bekräftad och sedd gav patienterna hopp. Att bli förstådd var viktigt och 

patienterna kände att sjuksköterskor inte hade tillräckligt med kunskap om 

självskadebeteende, de var stressade och inte tillgängliga för samtal (Lindgren, Wilstrand, 

Gilje & Olofsson, 2004). Att sjuksköterskors förhållningssätt kunde inverka negativt på 

patienten framkom även i en studie av Smith (2002). Sjuksköterskor fokuserade på 

medicineringen när patienten istället hade behov av att prata om sina känslor och 

medicinering upplevdes som ett sätt att tysta ner behovet (a.a.). Självskadebeteende verkade 

obegripligt och svårt att förstå för sjuksköterskor och kunde väcka känslor som ilska och 

maktlöshet (Socialstyrelsen, 2004a). Generellt sett höll sjuksköterskor med om att de visade 

negativa attityder gentemot dessa patienter, som i sin tur påverkade omvårdnadsarbete. Detta 

kunde leda till att patienter inte sökte vården igen (Smith, 2002).  

 En brittisk studie påvisade att det fanns avsevärda skillnader i riktlinjer för hantering av 

självskadebeteende på akutmottagningar och hur dessa efterföljs (Bennewith, Gunnel, Peters, 

Hawton & House, 2004). Sjuksköterskors kunskapsnivå om självskadebeteende varierade 

tydligt, vilket ledde till svårigheter i omvårdnaden som i sin tur påverkade sjuksköterskors 

attityder till dessa patienter (a.a.). 

3 Problemformulering 

Det har framkommit att sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende 

påverkar omvårdnadsarbetet. Litteraturgenomgången visade att sjuksköterskor ofta uppfattar 

omvårdnaden av denna patientgrupp som problematisk och svårhanterlig. Det är vanligt att 

dessa patienter först hamnar i den allmänna vården, framför allt akutmottagningar, där 

sjuksköterskor ofta saknar psykiatrisk specialkompetens. Vidare saknas en 

konsensusdefinition av självskadebeteende, vilket kan leda till att sjuksköterskor blir 

konfunderade när de försöker förstå beteendet och detta försvårar omvårdnadsarbete. Därför 

har vi valt att beskriva hur attityder ser ut, orsaker till varför attityder uppkommer och hur 

sjuksköterskors attityder kan förändras.  

4 Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att belysa betydelsen av sjuksköterskors attityder till patienter 

med självskadebeteende. 
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5 Teoretisk referensram 

Utifrån litteraturstudiens problemformulering och syfte valdes Ida Jean Orlandos 

interaktionsteori som teoretisk referensram. Orlandos teori innehåller de olika komponenter 

som attitydbegreppet innehåller: tankar, känslor, beteende och handling. Interaktioner mellan 

sjuksköterskan och patienten skapas utifrån patientens och sjuksköterskans beteende, 

reaktioner och handlande (Orlando, 1961). 

5.1 Orlandos interaktionsteori 

Fokus i Orlandos interaktionsteori ligger på interaktionen mellan sjuksköterska och patient 

där omvårdnaden till största del bygger på personlig kontakt. Sjuksköterska - patient 

situationen beskrivs som en dynamisk helhet, där patientens beteende påverkar sjuksköterskan 

och sjuksköterskans beteende och handlingar i sin tur inverkar på patienten. Patienten är en 

aktiv deltagare i processen och står alltid i centrum. När sjuksköterska och patient möts första 

gången vet de inte så mycket om den andra eller hur de kommer att reagera på varandra. Det 

som sker i denna kontakt har emellertid stor betydelse för både patientens välbefinnande och 

sjuksköterskans möjlighet att utföra ett professionellt arbete och känna arbetstillfredsställelse 

(Orlando, 1961).  

 Orlando (1961) kom fram till att interaktioner mellan sjuksköterska och patient kan ger 

god respektive dålig omvårdnad. I de möten som resulterade i god omvårdnad såg 

sjuksköterskan situationen ur ett patientperspektiv. Dålig omvårdnad innebär automatiska 

omvårdnadshandlingar då sjuksköterskan fokuserar på ordinerade handlingar eller aktiviteter 

som inte har något att göra med patientens beteende.  

 Sjuksköterskans reaktion har sitt ursprung från hennes tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Orlando definierar omvårdnadssituationen som uppbyggd av patientens beteende, 

sjuksköterskans reaktion och agerande. Sjuksköterskans iakttagelser, tankar och känslor 

rörande patientens beteende speglar sjuksköterskans egen personlighet. Allt som 

sjuksköterskan observerar hos patienten med sina fem sinnen, tankar och känslor måste 

förmedlas verbalt till patienten som därefter kan korrigera tolkningen om det behövs. Allt 

detta resulterar i att hon har större möjlighet att upptäcka och tillgodose patientens 

omedelbara hjälpbehov.  
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 Orlandos teori baseras sig på fyra antaganden - om omvårdnad, patienter, sjuksköterskan 

och interaktionen mellan sjuksköterska och patient (Orlando, 1961):  

Antaganden om omvårdnad klargör att omvårdnad är en egen profession, klart avgränsad från 

andra discipliner. Den professionella omvårdnadens fokus består i patientens omedelbara 

upplevelse.  

 Antaganden om patienter innebär att alla patienter är olika och unika och därför måste 

sjuksköterskans handlingar anpassas efter den enskilda patientens omedelbara hjälpbehov. 

Utan sjuksköterskans hjälp kan patienten inte klart uttrycka arten och innebörden av sina 

problem och behov och upplever då detta i sig som problem. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan har förmåga att avgöra om patienten behöver deras hjälp. Patientens beteende 

har ofta en helt annan innebörd än antaget och det måste sjuksköterskan vara medveten om. 

Sjuksköterskan måste inta en utforskande roll för att ta reda på patientens egentliga behov.  

 Antaganden om sjuksköterskan handlar om att hennes tanke är hennes främsta redskap för 

att hjälpa patienten. Handlingen är resultatet av hennes reaktion i en enskild situation. 

Sjuksköterskan bör använda sin reaktion till att utforska meningen i patientens beteende. 

Handlingar utan samråd med patienten, automatiska reaktioner, får ofta dålig effekt, eftersom 

sjuksköterskan inte tagit hänsyn till patientens uppfattning och problem. 

 Antaganden om interaktionen mellan sjuksköterska och patient handlar om att de 

interagerar och att en process uppstår mellan dem. Sjuksköterskans ord och handlingar 

påverkar patienten i denna process, som är unik i varje enskild situation. Om sjuksköterskan 

utforskar innebörden av patientens beteende är patienten mer benägen att uttrycka sina 

problem. Mötet är en viktig källa till kunskap i omvårdnaden eftersom sjuksköterskans 

uppfattning av patienten ligger till grund för planeringen av patientens omvårdnad (Orlando, 

1961).  

6 Metod 

Denna uppsats är en kvalitativ induktiv litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2008). De vetenskapliga artiklarna överensstämmer 

med uppsatsens syfte och berör ämnet utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. För att besvara 

litteraturstudiens syfte valdes nio vetenskapliga artiklar. I genomförandet av en litteraturstudie 
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ingår att söka, kritiskt granska, analysera och sammanställa data från vetenskapliga studier 

som tidigare genomförts och att samtidigt att föreslå eventuella tillämpningar av 

forskningsresultatet i arbete (Forsberg & Wengström, 2008). Med denna ansats ges en 

belysning av sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende.  

6.1 Datainsamling och dataurval 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) formuleras sökord som utgör grunden för 

litteratursökningen, efter att problemområdet avgränsats. Datainsamling med engelska sökord 

gjordes i databaserna Cinahl, Academic Search Elite och Medline. De sökord som användes 

var: attitudes, attitude, deliberate self-harm, nurse, nursing, nurses, self-mutilation. För att 

begränsa och effektivisera sökningen användes högertrunkering. Samtidigt användes ”and” 

som relationsoperator och sökningen kunde effektiviseras ytterligare. Ett schema med sökord 

och antal träffar skapades (bilaga 2). Samtliga titlar lästes igenom och artiklar som inte 

motsvarade litteraturstudiens syfte sorterades bort. Sökningen begränsades geografiskt och 

artiklar från asiatiska och arabiska länder exkluderades. Allt material som handlar om 

medveten suicid eller suicidförsök exkluderades. Alla artiklar som inte var vetenskapligt 

granskade (peer - reviewed) sorterades bort med hjälp av sökfunktioner i databaser. Bara 

artiklar i full text publicerade mellan åren 1991 och 2008 granskades. Sökning gjordes även 

manuellt genom att studera referenslistor i relevanta artiklar som rörde det valda 

ämnesämnesområde som framkommit vid databassökningar. De utvalda artiklarna utgick från 

ett sjuksköterskeperspektiv för att svara på vårt syfte och sju av nio berörde akutmottagningar. 

6.2 Analys 

Analysen påbörjades genom att artiklarna noggrant lästes igenom flera gånger. Fokus lades på 

att beskriva sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende. En matris 

framställdes för att få överblick över valda artiklar (bilaga 1). Innehållet i artiklarna 

diskuterades och allt relevant för syftet ströks under. Efter noggrann genomläsning av 

artiklarnas resultat inleddes kodningen. Enligt Forsberg och Wengström (2008) skall data 

klassificeras systematiskt och stegvis för att lättare kunna identifiera mönster och teman. 

Artiklarna analyserades med stöd av en kvalitativ beskrivande analysmetod enligt Forsberg 

och Wengström (2008) som innebär identifiering av meningsbärande enheter, kodning av 

kategorier och utveckling av centrala teman. Texten analyserades noggrant. Ord, meningar 
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och stycken som svarade på syftet identifierades varefter de översattes till svenska. Varje 

artikels bärande enheter numrerades med motsvarande artikelnummer och klipptes isär. Dessa 

koder lästes igenom en och en och inordnades i grupper. Från varje grupp skapades tolv 

subkategorier, som senare inordnades i fyra huvudkategorier, utan subkategorier. Koderna 

flyttade mellan kategorierna under arbetets gång. 

6.3 Etiska överväganden 

I arbetet har Forsberg och Wengströms (2008) anvisningar beträffande hur arbetet ska skrivas 

samt hur urval och resultat ska presenteras använts. Vikt har lagts vid att inte plagiera eller 

avsiktligt förvränga resultaten från de studier som används (a.a.). Vi har varit noggranna att 

referera till primärkällor och har i så stor utsträckning som möjligt månat om att inte göra 

förhastade tolkningar eller värderingar. Enligt Forsberg och Wengström (2008) skall samtliga 

resultat presenteras, både de som stödjer syftet och de som inte gör det.  

7 Resultat 

I resultatet av litteraturstudien framkom fyra kategorier: känslor och inställningar som 

påverkar sjuksköterskors attityder, distansering – en copingstrategi, sjuksköterskors tidigare 

erfarenheter samt sjuksköterskors behov av kunskap och utbildning. Nedan redovisas 

resultatet som belyser sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende. 

7.1 Känslor och inställningar som påverkar sjuksköt erskors attityder 

Att sjuksköterskornas känslor var av betydelse och påverkade deras attityder till patienter med 

självskadebeteende framträdde starkt (Holdsworth, Belshaw & Murray, 2001; Hopkins, 2002; 

Mackay & Barrowclough, 2005; McAllister, Creedy, Moyle & Farrugia, 2002; Patterson, 

Whittington & Bogg, 2007; Reece, 2005; Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007). 

Sjuksköterskorna kände sig misslyckade när de inte kunde förhindra och kontrollera 

patienternas självskadebeteende. De kunde bara försöka behärska och hålla tillbaka det. Detta 

skapade känslor av personligt misslyckande hos sjuksköterskorna (Hopkins, 2002; Reece, 

2005).  

Även hjälplöshet och frustration var faktorer som oundvikligen påverkade relationen mellan 

sjuksköterskor och patienter (a.a.).  
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Sjuksköterskorna kände sig belastade och överväldigade av känslan att inte kunna göra 

mycket mer än bara lyssna:  

Sometimes it can be frustrating if it busy because you can’t give patients the time that is needed and you 

feel you are forever saying ´just a moment´, I will get back to you in a moment and hours later you realize 

you haven’t… and you find you are apologizing a lot of time (Hopkins, 2002, s. 150). 

 Detta bidrog till känslor där de kände sig ledsna, förbryllade och arga. De kunde även 

känna irritation när samma patienter blev intagna om och om igen (Hopkins, 2002) och visade 

större irritation och mindre hjälpsamhet till de patienter som uppfattades att de själv kunde 

kontrollera sitt självskadebeteende (Mackay & Barrowclough, 2005). Många av 

sjuksköterskorna kämpade med att förstå varför patienter skadar sig och de visste inte hur de 

skulle hjälpa (Hopkins, 2002; Reece, 2005; Wilstrand et al., 2007). Självskadebeteendet var 

utanför deras fattningsförmåga (Wilstrand et al., 2007). Det påvisades att en del 

sjuksköterskor förhöll sig sympatiska och gav råd istället för att bibehålla ett empatiskt 

förhållningssätt. Vissa av sjuksköterskorna var tysta, vårdade bara såren och frågade 

ingenting. Andra var ärliga och fördömde patienterna öppet och uttryckte misstro: 

If they regularly attend A/E for cutting they are often referred to as a “waste of space,” attention seekers 

and colleagues often say “do they think we have nothing better to do? (…)I can’t believe you’re here 

again, now take off those bandages so I can see what you’ve done this time (Reece 2005, s. 569). 

 Sjuksköterskorna kunde skuldbelägga patienterna, kritiserade varandras tillvägagångssätt 

att ta hand om patienterna och fördöma sina ”svagare” kollegor som involverade sig ”för 

mycket” (Reece, 2005). Ofta var de kluvna till beteendet och kände motvilja att öppet 

uttrycka denna motstridighet (Hopkins, 2002). En del av sjuksköterskorna tenderade att tolka 

självskadebeteende som en starkt provocerande handling. De upplevde att patienterna var 

elaka, otrevliga, våldsamma och omedgörliga (Hopkins, 2002; Reece, 2005). 

Sjuksköterskorna hade även svårt att vårda patienterna eftersom de väckte en obehaglig 

känsla (Reece, 2005). De flesta var medvetna om att de blev stressade av patienterna, men få 

kunde redogöra för hur det påverkade deras eget handlande. Det var svårt att vårda kvinnorna 

som inte ville att såret tillslöts, eftersom läkningsprocessen då påbörjades med följd att 

patienterna mådde sämre. Särskilt manliga sjuksköterskor blev arga, bekymrade och olyckliga 

över att se kvinnor förstöra sin kropp (a.a.).  
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En sjuksköterska beskrev sin bedrövelse:  

Seeing the scars, seeing the self-harm, I found it very distressing to see it, very incomprehensible and sad. 
(Reece, s. 572) 

Mackay och Barrowclough (2005) fann att manliga sjuksköterskors attityder uttrycktes genom 

större irritation och frustration än de kvinnliga kollegorna. Tvärtemot visade Patterson et al. 

(2007) att kvinnliga sjuksköterskor kände starkare motvilja mot patienterna än manliga. 

 Det framkom att sjuksköterskorna ständigt var medvetna om suicidrisken hos patienter 

med självskadebeteende (Holdsworth et al., 2001; McCann, Clark, McConnachie & Harvey, 

2006, 2007). Sjuksköterskorna var hela tiden på sin vakt, ständigt medvetna om risken att 

självskadebeteendet kunde utgöra ett dödligt hot för patienterna (Wilstrand et al., 2007). De 

kände sig rädda och maktlösa inför detta överhängande hot. De beskrev sin fruktan över att 

patienternas manipulativa handlingar kunde vilseleda dem och de kände sig lurade:  

She nearly succeeded in taking her life, the fear we felt. . if I had been the one who found her and she had 

been dead. It’s unfair to expose another person to that; it is very hard to think about. (…) I’m frightened a lot 

about the thought that sometime one of them will succeed in taking their own life (Wilstrand et al. 2007, s. 

74). 

 Det uppskruvade arbetstempot och många intagningar utmanade engagemanget och 

möjligheten att utveckla en bra relation (Hopkins, 2002). Sjuksköterskorna ansåg att patienter 

med självskadebeteende var som en sorts blockad i det system som finns på en 

akutmottagning, eftersom de störde den vanliga ordningen, skapade kaos och förhindrade 

patientflödet. Patienterna som ville lämna akuten i väntan på psykiatrisk hjälp var ett dilemma 

för sjuksköterskorna som kände sig ansvariga för dem. Sjuksköterskorna tyckte det var 

problematiskt när patienterna ville gå ut för att till exempel röka. Det kunde vara ett tillfälle 

för dem att skada sig själva igen. Det fanns inte personalresurser så att sjuksköterskorna 

kunde följa med ut (a.a.).  

7.2 Distansering - en copingstrategi 

Det framkom att det fanns variationer i sjuksköterskornas sätt att hantera sina känslor (Reece, 

2005). För att behålla den professionella gränsen mellan sig själv och patienten försökte en 

del av sjuksköterskorna distansera sig från sina känslor (Hopkins, 2002; Reece, 2005; 
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Wilstrand et al., 2007). En sjuksköterska uttryckte sina försök att särskilja det personliga från 

det professionella: 

It’s not about being unsympathetic or punishing; I may want to say, “For God’s sake why are you doing 

this? I am here to help, all you have to do is use it and we can sort things out.” (Reece, 2005, s. 571) 

 Det kunde gå så långt att sjuksköterskorna inte klarade av att hantera sina känslor, blev 

utmattande av den stora arbetsbördan och därför sjukskrev sig (Wilstrand et al., 2007). 

Sjuksköterskorna hade svårigheter att hantera sina personliga känslor när de vårdade 

patienternas självförvållade sår samtidigt som de inte ville belöna patienterna genom att ge 

uppmärksamhet åt själva självskadehandlingen (a.a.). Olika copingstrategier framkom: 

avstängning av känslor, undvikande av patienterna eller användande av skämt och ironi 

(Wilstrand et al., 2007) samt bruk av cynism vilket resulterade i att patienterna inte 

behandlades lika (Hopkins, 2002). En del av sjuksköterskorna förlorade kontrollen över sina 

känslor och avreagerade sig både verbalt och även fysiskt på patienterna (Reece, 2005; 

Wilstrand et al., 2007). Det kunde gå så långt att de skrek åt patienterna, grep tag i dem hårt 

och förödmjukade dem (Wilstrand et al., 2007). En sjuksköterska beskrev:  

My logical side was overstrained and my feelings were totally flipped out all day. I kind of shut off so that 

I could function. (Wilstrand et al., 2007, s. 74). 

 Sjuksköterskorna jämförde sig själva med dem som arbetar med cancerpatienter, 

självskadebeteende var en annan typ av ”malignitet” som de var tvungna att tränga undan och 

hantera (Hopkins, 2002).  

7.3 Sjuksköterskors tidigare erfarenheter 

I flertalet studier konstaterade sjuksköterskorna att deras erfarenheter var en bärande faktor i 

deras omvårdnadsbeslut (Holdsworth et al., 2001; Mackay & Barrowclough, 2005; McAllister 

et al., 2002; Patterson et al., 2007). Om sjuksköterskorna genom sina tidigare erfarenheter 

redan hade en negativ inställning till varför patienterna självskadar sig, kunde de bli mindre 

förstående och mindre benägna att ge god omvårdnad (Mackay & Barrowclough, 2005). 

Sjuksköterskorna önskade utifrån sina erfarenheter kunna ge omvårdnad på mindre 

avdelningar, utan att blanda olika patienter, mer utbildad personal och tillräckligt med tid för 

att kunna förstå patienterna bättre (Wilstrand et al., 2007).  
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Av de sjuksköterskorna som ansvarade för triage av dessa patienter på akutmottagning 

krävdes att de kunde prioritera och urskilja graden och motivet bakom skadan (Holdsworth, et 

al., 2001). Vid triage använde sjuksköterskorna resurser som skicklighet, professionell 

kunskap, allmän erfarenhet, även tidigare erfarenhet av patienterna, information från anhöriga 

eller andra vårdinstanser och råd från kollegor (Holdsworth et al., 2001; McAllister et al., 

2002). Sjuksköterskorna som hade vårdat patienter med självskadebeteende under senaste de 

tio åren kände starkare motvilja än de som inte hade arbetat med denna patientgrupp under det 

senaste året (Patterson et al., 2007). Däremot framkom i en annan studie att de äldre och mer 

erfarna sjuksköterskorna hade mer positiva attityder och visade sympati till dessa patienter än 

yngre och skillnaden var markant (McCann et al., 2006). Detta bekräftas även av en tredje 

studie som visade att de äldre sjuksköterskorna med mer erfarenhet hade mer förståelse och 

var mer insiktsfulla. Positiva attityder uttryckta i större optimism resulterade i mer 

engagemang och mer omfattande omvårdnadsåtgärder (Mackay & Barrowclough, 2005). 

 De mer erfarna sjuksköterskorna lade mer arbete och uppmärksamhet på patienterna med 

eventuell suicidrisk (McCann et al., 2006, 2007):  

“I’m frightened o lot about the thought that sometime one of them will succeed in taking their on life.” 

(Wilstrand et al., 2007, s. 74)  

 I litteraturstudiens resultat framträdde att suicidrisken var en avgörande faktor som 

påverkade inställning och attityder till patienterna som kommer till akutmottagningar 

(Holdsworth et al., 2001; McCann et al., 2006, 2007; Wilstrand et al., 2007). 

7.4 Sjuksköterskors behov av kunskap och utbildning  

Litteraturstudiens resultat påvisade att kunskap och utbildning var faktorer som inverkade på 

sjuksköterskornas attityder och inställning till patienter med självskadebeteende. Samtliga 

litteraturstudiens artiklar påvisade ett stort behov av utbildning (Holdsworth et al., 2001; 

Hopkins, 2002; Mackay & Barrowclough, 2005; McAllister et al., 2002; McCann et al., 2006, 

2007; Reece, 2005; Wilstrand et al., 2007). De sjuksköterskor som regelbundet träffade 

patienter med självskadebeteende, efterfrågade också möjligheten att förbättra sina kunskaper 

och sitt självförtroende genom utbildning och träning i omhändertagande och hantering av 

dessa patienter (Hopkins, 2002). Sjuksköterskorna kände att de inte hade adekvat utbildning 

och handledning för att utföra rådgivning och ansåg att de behövde specialistkompetens för 
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att vårda dessa patienter. Detta ledde till att de undvek patienterna när dessa blev stabila i sina 

fysiska skador (Hopkins, 2002): 

I haven’t really got training to sit and talk to them about, you know, their problems and counsel them, so 

I tend to leave them alone after they have been medically treated (Hopkins, 2000, s. 152) 

 Triagemodellen var alltför förenklad vilket ledde till att patienterna inte undersöktes 

ordentligt och inte gavs samma uppmärksamhet. Detta oroade sjuksköterskorna och kunde på 

sikt leda till underexponering av framtida suicidrisk (Holdsworth et al., 2001). Det påvisades 

att nästan 96 procent av sjuksköterskorna på akutmottagningar hade kommit i kontakt med 

patienter med självskadebeteende, men hela 91 procent saknade adekvat utbildning att vårda 

dessa patienter (McCann et al., 2006). Bara en åttonde del av sjuksköterskorna fick utbildning 

i form av två timmars undervisning. Istället blev de äldre och mer erfarna sjuksköterskorna 

mentorer och gav stöd till de yngre i arbete med dessa patienter (a.a.). 

 Sjuksköterskornas attityder ändrades och blev mer positiva samt deras professionella 

färdigheter i att bemöta patienterna förbättrades efter utbildning (Holdsworth et al., 2001; 

Mackay & Barrowclough, 2005; McCann et al., 2006, 2007; Reece, 2005). En sjuksköterska 

beskrev hur hon kände inför självskadehandlingen före utbildning och hur hennes inställning 

förändrades efter utbildning:  

As a casualty sister I would think it was an attention seeking nuisance factor, as a pain in the a . . . e (…) 

It’s more about what I felt I ought to feel like—I used to distance myself because they made me feel so 

useless . . . now I engage in a more helpful way so that I don’t have keep such an enormous distance with 

the patients (Reece 2005, s. 572). 

Betydelsen av utbildning i form av workshops utvärderades i en studie (Holdsworth et al., 

2001) som visade att sjuksköterskorna ändrade sina attityder fram och tillbaka under 

workshops och detta ansågs vara början på att förbättra professionell omvårdnad av dessa 

patienter. Sjuksköterskornas förmåga att hantera stress utlöst av dessa patienter och deras 

självförtroende i att klara av patienterna förbättrades. Även förmågan att engagera sig i vården 

av dessa patienter förbättrades. De flesta sjuksköterskorna uppgav minskning av oro, ängslan, 

irritation och hjälplöshet, särskilt irritationen minskade kraftig. Efter workshop minskade 

upplevd påfrestning under bedömning av patienter med självskadebeteende (a.a.).  
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8 Diskussion 

Diskussionen kommer att bestå av en metoddiskussion angående den valda metoden och en 

resultatdiskussion i enlighet med Forsberg och Wengström (2008) och Friberg (2006). I 

metoddiskussion argumenteras och diskuteras alla gjorda val. I resultatdiskussionen 

diskuteras resultatet i relation till litteraturgenomgång i bakgrunden, aktuell forskning samt 

Orlandos interaktionsteori. Avslutningsvis görs avslutande reflektioner och kliniska 

implikationer. 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie har varit att belysa betydelsen av sjuksköterskors attityder 

till patienter med självskadebeteende. Att genomföra en litteraturstudie innebär att söka, 

granska, analysera och sammanställa material från redan genomförda studier (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 Till litteraturgenomgången i bakgrunden användes artiklar och litteratur som sträcker sig 

till andra områden som socialpsykologi, medicin och psykologi. Detta var nödvändigt för att 

kunna definiera uppsatsens bärande begrepp och beskriva aktuellt forskning om 

självskadebeteende. Vid databassökning gick det inte att finna alla artiklar som bedömdes 

som relevanta i fulltext. Eftersom artiklar utan fulltext bedömdes som inte godtagbart 

kriterium beställdes en artikel med hjälp av bibliotekarie. Några artiklar efterfrågades per mail 

från svenska forskare som hittades i referenslistor. När artiklarna mottogs, visade det sig att 

dessa artiklar inte var relevanta gentemot uppsatsens syfte. Flera tips om andra författare som 

forskar i självskadebeteende i Norden, bland annat i Finland mottogs, men denna forskning 

berörde mest patient- och anhörigperspektivet och kunde därför inte användas. Fem av nio 

artiklar kommer från psykiatriska nursing tidskrifter, men ansågs högst relevanta gentemot 

vårt syfte eftersom dessa artiklar berörde sjuksköterskor utan specialist utbildning. En artikel 

från British Journal of Clinical Psychology inkluderades, fast det inte är en nursing-tidskrift. 

Denna artikel ansågs viktig, eftersom den motsvarar syftet och beskriver en utbildningsmodell 

som har visat sig ha mycket positiva effekter på sjuksköterskors attityder.  

 Tanken var att litteraturstudien skulle koncentreras bara på skandinaviska länder, men 

ganska snart upptäcktes att det finns väldigt lite vetenskapligt material. Ämnet är fortfarande 
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ganska nytt och det känns samtidigt som att det inte har prioriterats tillräckligt. Detta gjorde 

att sökningen utökades till västerländska länder och Australien som har liknande vårdkultur. 

Först valdes elva artiklar men under bearbetning av artiklarna framkom att två artiklar 

handlade mer om suicidala försök och inte om självskadebeteende, därför togs de bort. 

Slutligen valdes nio artiklar för att kunna belysa ämnet utifrån aktuell forskning. Sju artiklar 

handlar om akutmottagningar och det verkar som det mesta av den aktuella forskningen är 

koncentrerad på akutmottagningar. Forskning om öppenvård eller primärvård och patienter 

som självskadar sig var obefintlig. Under arbetets gång besöktes databaser med jämna 

mellanrum och sökning efter nypublicerade artiklar i ämnet gjordes.  

 Urvalet av artiklar innehåller både kvalitativa och kvantitativa studier. Detta anses som en 

fördel, eftersom begreppet attityder är komplext och svårt att definiera. Observationer, 

strukturerade eller ostrukturerade intervjuer och dagboksanteckningar som användes i flera 

studier ger helt annan dimension av attityder än frågeformulär och enkäter. Det gick bra att 

sammanställa meningsbärande delar och stycken från artiklarna. Däremot att sedan organisera 

dem i subkategorier och kategorier var mycket svårt och mödosamt arbete. Samtliga 

resultatartiklar var skrivna på engelska. Texterna översattes till svenska med strävan att 

översätta så korrekt som möjligt för att inte feltolka innehållet. Det är möjligt att 

språkförbistring kan ha inverkat på resultatet och gett upphov till feltolkningar av 

ursprungstexten. 

 Artiklarna som ingick litteraturstudien har visat på ett varierande resultat. Två av de valda 

artiklarna är skrivna av samma författare och publicerade åren efter varandra. Risken finns att 

dessa författares åsikter får större genomslagskraft än de övriga författarnas. En annan orsak 

till varierande resultat kan vara att författarna i artiklarna har använt olika typer av 

analysredskap och olika undersökningsmetoder. Ytterligare en annan orsak kan vara att 

antalet deltagare i studierna varierade mycket. Nästan hälften av frågeformulären returnerades 

inte i Mackays och Barrowcloughs (2005) studie och även i flera andra studier, där responsen 

från sjuksköterskorna var mindre än hälften. Detta kan tolkas som att ämnet är svårt och 

obekvämt eller att sjuksköterskorna på akutmottagningar är så upptagna att de inte har tid att 

fylla i formulär. 

 Under arbetets gång blev vi medvetna om hur viktigt det är med ett väl fungerande 

samarbete. Redan i början visste vi vilket ämne vi ville fördjupa oss i. Båda har tagit lika 
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mycket ansvar och varit lika delaktiga. Att vara två författare tycker vi har varit en fördel 

eftersom vi även har kompletterat varandra och sett fenomen från olika synvinklar. Under 

processens gång att skriva uppsatsen har det varit värdefullt att kunna reflektera, diskutera och 

utbyta idéer med varandra. Vi har även olika synsätt och olika livserfarenheter vilket har 

tillfört nya insikter. 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa betydelsen av sjuksköterskors attityder till 

patienterna med självskadebeteende. Analysen av valda vetenskapliga artiklar belyste 

uppsatsens syfte på ett tillfredsställande sätt. Enligt vad vi har redovisat i bakgrunden att mäta 

attityder innebär att mäta kunskaper, känslor och erfarenheter av tidigare handling (Carle et 

al., 2006). Utifrån analysen skapades i resultatet fyra kategorier, som är betydande vid 

utformning och uttryck av sjuksköterskors attityder: känslor och inställningar som påverkar 

sjuksköterskors attityder, distansering – en copingstrategi, sjuksköterskors tidigare 

erfarenheter samt sjuksköterskors behov av kunskap och utbildning.  

 Enligt Orlando (1961) är det sjuksköterskors uppfattning av patientens beteende som ligger 

till grund för deras perception, tankar, känslor och handlingar (a.a.). Forskarna använder sig 

av attityder för att förklara och förutse mänskligt beteende (Hewstone, Stroebe & Stephenson, 

1996). Attityder påverkar och är viktiga indikatorer och förutsägelser av mänsklig beteende. 

Man kan ha negativa attityder till objekt som skapar frustration eller negativ förstärkning och 

positiva till dem som tillfredställer individens personliga behov. Attityder influerar också vår 

perception och vårt omdöme (a.a.). Moss (1988) har sammanställt kunskap om hur attityder 

påverkar sjuksköterskors arbete. Enligt Moss (1988) är omvårdnadsprocessen en affektiv 

process och fler studier indikerade redan på 80-talet att den påverkas i betydande grad av 

sjuksköterskors attityder (a.a.). Sjuksköterskor har en central roll i vårdandet av patienten 

(Moss, 1988; Orlando, 1961). 

 Sjuksköterskornas attityder till patienterna med självskadebeteende är komplexa och 

multidimensionella. Attityder till självskadebeteende är inte enkelt positiva eller negativa, 

utan kan snarare variera på olika sätt och i olika riktning hos olika individer (McAllister et al., 

2002; Patterson et al., 2007). Generellt hade sjuksköterskorna varierande negativa attityder 

enligt McAllister et al. (2002). Däremot påvisades olika dimensioner av positiva attityder hos 
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sjuksköterskorna. De äldre och mer yrkeserfarna sjuksköterskorna hade mer positiva attityder 

än yngre och mindre erfarna. Det framkom även att de sjuksköterskor som var mer 

optimistiska, engagerade sig mer i vården av patienterna (Mackay & Barrowclough, 2005; 

McCann et al., 2006, 2007).  

 Sjuksköterskornas attityder som uttrycks på ett negativt sätt påverkas bland annat av deras 

egna inställningar, känslor och tidsbrist. Vid större arbetsbelastning hade inte 

sjuksköterskorna tillräckligt med tid att ägna åt dessa patienter vilket klart påverkade 

omvårdnadsbesluten (Holdsworth et al., 2001; Hopkins, 2002, Mackay & Barrowclough, 

2005; Wilstrand et al., 2007). Även att patienterna sågs som krävande och var i behov av 

mycket hjälp påverkade sjuksköterskornas attityder och de blev därför mer negativt inställda. 

Flera av litteraturstudiens artiklar betonade även vikten av att värdera sjuksköterskornas 

attityder till patienter som kommer till akutmottagningar med tanke på att potentiellt alla löper 

risk för suicid (Holdsworth et al., 2001; McCann et al., 2006, 2007; Wilstrand et al., 2007). 

 Det tydliggörs i bakgrunden (Carle et al., 2006) och vid flertalet tillfällen i resultatet att 

personliga erfarenheter är en viktig påverkande faktor på sjuksköterskornas attityder. Även 

Orlando (1961) anser att sjuksköterskor handlar utifrån sina tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Detta tolkar vi som att tidigare positiva erfarenheter och goda kunskaper bidrar till 

att positiva attityder formas hos sjuksköterskor. Orlandos teori (1961) beskriver interaktionen 

mellan sjuksköterskor och patient som en dynamisk helhet. Patientens beteende påverkar 

sjuksköterskor och sjuksköterskors beteende och handlingar påverkar patienten. Det skulle 

kunna innebära att om sjuksköterskor har negativa attityder som påverkas av känslor, till 

exempel frustration och ilska, så påverkas patienten negativt. Allt som sjuksköterskor 

observerar hos patienten med sina fem sinnen, tankar och känslor påverkar även 

sjuksköterskors inställningar och reaktioner mot patienten (Orlando, 1961). Dessa kan formas 

till varaktiga negativa attityder mot självskadebeteende och bli svåra att påverka och förändra. 

Behov av kunskapsvalidering hos sjuksköterskor framkommer som en självklarhet utifrån 

detta resonemang. 

 Omhändertagandet och bemötandet av patienterna med självskadebeteende var en av de 

mest utmanande uppgifterna för sjuksköterskorna (Murray, 2003). Resultatet har visat på att 

sjuksköterskorna hade svårt att kontrollera sina känslor och svårt att vårda. Detta kunde 
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resultera i att de försökte distansera sig. Känslor som frustration och maktlöshet belastade 

sjuksköterskorna och försvårade deras arbete. Orlando (1961) anser att det krävs professionell 

omvårdnad när orsaken till bristande förmåga att vårda sig själv är okänd för patienten eller 

oklar för sjuksköterskan, innan sjuksköterskan får klarhet i situationen. Patientens beteende 

har ofta en helt annan innebörd än antaget och det måste sjuksköterskor vara medvetna om 

(Orlando, 1961). När vi ser det utifrån Orlandos teori, är kunskap den viktigaste faktorn som 

ska kunna hjälpa sjuksköterskor att få klarhet och ge rätt vård. 

 Sjuksköterskorna hade även svårt att skilja det professionella från det personliga. 

Avsaknad av enhetlig definition på självskada gjorde sjuksköterskorna konfunderade när de 

försökte förstå självskadehandlingar. Det finns ett behov att klargöra hur definitioner skall 

användas. När nya DSM V kommer ut, troligen år 2012 (APA, 2008), tror vi att en separat 

diagnos Deliberate Self Harm (DSH) eller avsiktligt självskadesyndrom kommer att finnas 

med. Detta skulle troligen underlätta för sjuksköterskor i deras arbete med patienter som 

självskadar sig. Patienter med diagnos omhändertas utifrån de specifika och klara riktlinjer 

som finns. Utan klara riktlinjer och tydliga behandlingsmål försvåras omvårdnadsarbetet. 

 Det har visat sig att även arbetsplatsens struktur och organisation påverkar sjuksköterskors 

attityder. Sjuksköterskorna kände sig övergivna av medarbetare och ledningen. De saknade 

support, stöd och handledning efter svåra patientfall (Wilstrand et al., 2007). Vikten av att få 

diskutera sina omvårdnadsbeslut med ledningen, sina kollegor, få handledning och bekräftelse 

att de handlade rätt framträdde som mycket betydelsefull (McCann et al., 2006, 2007; 

Wilstrand et al., 2007). Bristande rutiner skapar osäkerhet på arbetsplatsen. Avsaknad av 

riktlinjer gjorde att patienternas omvårdnadsbehov inte gick att uppfylla och sjuksköterskorna 

kände otillfredsställelse i arbetet, vilket kunde skapa negativa attityder.  

 Enligt två olika studier av McCann et al., (2006, 2007) påstod över 20 procent av alla 

sjuksköterskorna på akutmottagningar som påstod att de inte hade några praktiska riktlinjer 

för hantering av patienter med självskadebeteende eller att de inte visste om deras existens. 

En tredje del av dem som visste att riktlinjerna fanns hade inte läst dem. De som hade läst 

riktlinjerna, menade att de nästan alltid följde dem (McCann et al., 2006, 2007). Detta 

berördes redan i bakgrunden (Bennewith et al., 2004) och belystes även av Fortune, Sinclair 

och Hawton (2005) att många akutmottagningar inte hade samordnade riktlinjer som klart och 



  20 
 

tydligt beskrev hur sjuksköterskor skall bemöta och lägga upp behandling för patienter med 

självskadebeteende. Sjukvården började förstå allvaret i problemet. På vissa sjukhus skapades 

det ett speciellt ”deliberate self harm nursing team” som fungerade som expertresurs för 

primärvård, vårdavdelningar, akutmottagningar och samtidigt tog hand om patienter som 

remitterades till dem (Fortune et al., 2005). Även Orlando (1961) konstaterade att 

interaktionen mellan sjuksköterskor och patient har betydelse för sjuksköterskors möjlighet att 

arbeta professionellt och känna tillfredsställelse (a.a.). Om det fanns riktlinjer att följa skulle 

de troligen känna sig mindre hjälplösa, oroliga och frustrerade och då skulle det bildas mer 

positiva attityder hos sjuksköterskorna. 

 Omvårdnaden av patienter som självskadar sig kan innebära problematiska situationer som 

kräver hög kompetens hos sjuksköterskor. I resultatet framkom att brist på kunskap är den 

största och genomgående faktorn som påverkar sjuksköterskors attityder. Genom utbildning 

kan kunskaperna förbättras och attityderna blir mer gynnsamma. I genomsnitt möter varje 

sjuksköterska på akutmottagning i Storbritannien mer än ett fall av självskadebeteende under 

varje arbetspass (Holdsworth et al. 2001). Sju av våra nio studier handlar om 

akutmottagningar. Sjuksköterskorna där kände att de inte hade tillräckligt med kunskap om 

och förståelse för självskadebeteende. Trots detta ska de kunna hantera och vårda dessa 

patienter med enbart grundutbildning, utifrån tidigare erfarenheter och utan särskild 

utbildning i ämnet. Detta påverkade deras känslor som vidare påverkade deras attityder.  

 Ungefär en femtedel av dem som självskadar sig gör det igen inom ett år och repetitiv 

självskada leder ofta till suicidförsök (Haw, Bergen, Casey & Hawton, 2007). Detta visar på 

att kunskap om självskadebeteende är en långsiktig investering i förbättringen av vård av 

dessa patienter. McAllister et al. (2002) konstaterade att om sjuksköterskorna kände sig 

kunniga och hade färdigheter att ta hand om patienterna och tillgodosåg deras behov, kände 

de att det var mer givande att jobba och mindre troligt att de uttryckte negativa attityder. 

Enligt Orlando (1961) sker sjuksköterskors praktiska arbete till största delen genom personlig 

kontakt och då behövs vissa färdigheter som hjälper sjuksköterskor att upptäcka innebörden 

av varje situation (Orlando, 1961). Detta visar på vikten av att sjuksköterskor känner att de 

har tillräckligt med färdigheter att ta hand om patienterna. Även Orlando (1961) anser att det 

är mycket viktigt att i sjuksköterskors arbete införliva individualiserad omvårdnad som 

påverkar både patienters välbefinnande och behandlingsresultatet. Att ha en positiv attityd till 
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patienterna betyder att se personer bakom såren och att våga vara i mötet (Orlando, 1961). 

Denna individualiserade omvårdnad skall kunna bidra till att de känner sig säkra i mötet med 

sjuksköterskor, kommer tillbaka ifall de skadar sig igen och lättare öppnar sig och berättar om 

hur de verkligen mår. Bara genom att skapa tillit och ha empatisk inställning kan 

sjuksköterskor ofta få tillräckligt med information att bedöma suicidrisken.  

 Sjuksköterskor som kommer i kontakt med självskadebeteende skall erbjudas både 

teoretisk och praktisk kunskap. Detta skulle kunna vara ett tillfälle att undersöka och utmana 

deras övertygelser och attityder. Enligt Hewstone et al., (1996) påverkar attityder bearbetning 

av tillförd information. Klassisk undervisning om självskadebeteende i form av passivt 

lyssnande verkar inte särskilt effektiv som utbildningsform. Utbildning i form av workshops 

framhävdes som mycket mer givande som bas för kritiska reflektioner över attityder och 

affektiva komponenter i sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder. Efter workshop upplevde de 

flesta av sjuksköterskorna att det var lättare och mindre smärtsamt att ta hand om dessa 

patienter. Utbyte av erfarenheter, tankar och känslor var mycket fruktbart för deltagarna och 

ansågs som ett mycket effektivt sätt att tillföra ny kunskap om självskada. Sjuksköterskorna 

applicerade de nya kunskaper de anskaffade under workshopen senare i sitt arbete. De 

föreslog att man skulle arbeta i team om två sjuksköterskor, en med specialkompetens och en 

allmän sjuksköterska för att maximera omvårdnadens kvalitet (Holdsworth et al., 2001). 

Många av sjuksköterskorna efterlyste även tätare samarbete med andra personalgrupper och 

med psykiatrin (Holdsworth et al., 2001; Hopkins, 2002). Ett förslag framkom att skapa en 

modell där olika utbildningsformer skulle utvärderas med hjälp av ett mätinstrument 

(McAllister et al., 2002). Målet skulle vara att ändra attityder genom att identifiera och 

påverka faktorer som influerar sjuksköterskornas arbete med lämpligt utbildningsmodell. Mer 

forskning behövs för att även kunna bedöma i vilken utsträckning sjuksköterskor är i behov 

av handledning (a.a.). 

 Sjuksköterskorna som deltog i utbildning om självskadebeteende hade mer positiva 

attityder än de som inte hade deltagit (McCann et al., 2006). Intern utbildning på 

akutmottagningar som kunde resultera i mer effektiv och mer stödjande vård efterfrågades. I 

studien gjordes förslag att skapa ett forum där sjuksköterskorna kunde mötas och prata om 

självskadebeteende. Själva diskussionen skulle genomföras i en miljö som gör det möjligt för 

dem att tryggt kunna utforska sina egna attityder till patienterna (McCann et al., 2006). 
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Orlando (1961) anser att sjuksköterskor måste utforska sina egna reaktioner och agera för att 

förstå innebörden av vad dessa reaktioner har för konsekvenser för patienterna (a.a.). Detta 

skulle kunna göras genom ett diskussionsforum enligt ovan. 

 Det har framkommit att det behövs mer forskning om attityder till självskadebeteende. Det 

är inte många forskare som vågat sig på detta komplexa fenomen som är mycket svårt att 

definiera och analysera, eftersom det finns oändliga variationer av attityder i vårdandet. Även 

idag är arbetet i fullgång och man försöker utveckla olika instrument som skall kunna 

analysera och kartlägga sjuksköterskors attityder till patienterna eller fenomenet 

självskadebeteende (Mangnall, 2008). Det behövs även fler och mycket mer omfattade studier 

i ämnet för att kunna bevisa behovet av bredare utbildning av nästa generation sjuksköterskor 

för att de skall kunna förstå vad självskada innebär (Reece, 2005). Studier om 

självskadebeteende utan avsikt att ta sitt liv saknas i stor utsträckning. Tänkbara orsaker som 

hämmat forskningen är de etiska och praktiska svårigheterna att definiera och särskilja 

självskadebeteende utan avsikt att dö ifrån självskadehandlingar med avsikt att ta sitt liv 

(Prinstein, 2008).  

 Utbildning om självskadebeteende som inte är kopplad till psykisk sjukdom borde finnas 

med i sjuksköterskors grundutbildning. Under vår teoretiska utbildning berördes inte detta 

ämne överhuvudtaget. Med tanke på att självskadebeteendet ständigt ökar (Socialstyrelsen, 

2004a; Socialstyrelsen, 2004b; Stain, 2008) tycker vi att utbildningsprogrammet för 

sjuksköterskor bör ses över och nyaste forskningsrönen om självskadebeteende införs.  

 Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar har inte krav på sig att ha 

specialkompetens. Ändå behöver de förstå patienter med självskadebeteende för att kunna ta 

hand om dem på bästa sätt. Att arbeta med dessa patienter kunde vara frustrerande, 

traumatiskt och stressigt (Palmer, Blackwell & Hinchcliffe, 2008). Många av 

sjuksköterskorna var tveksamma om de kunde hjälpa. Deras attityder och inställning kunde ha 

positiv eller negativ inverkan på patienterna. En kort sammanställning gjordes (bilaga 3) av 

enkla åtgärder som kan hjälpa i omvårdnadsarbete och handlingar som kan förvärra istället för 

att hjälpa (Palmer et al., 2008). För att kunna erbjuda bättre och säkrare vård till patienterna 

som självskadar sig redovisades även flera myter om självskadebeteende: självskadebeteende 

är en misslyckad suicid, de som självskadar sig är uppmärksamhetssökande eller 
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manipulativa, om man ignorerar dem, finns det mindre risk att de skall försöka göra om det, 

om patienterna tillför sig smärta genom självskada behöver de inte smärtlindring när man 

skall vårda såren, de som självskadar sig har oftast borderline personlighetsstörning (Palmer 

et al., 2008).  

 Mental Health Foundation (2005) redovisade och prövade de mest populära avledande 

handlingar för att inte självskada sig:  

• använda vattenlöslig röd penna och rita på kroppen istället för att skära 

• gnugga is istället för att skära sig 

• fysisk aktivitet (springa, träna) 

• göra massor av ljud genom att spela instrument eller bara slå i grytor och pannor 

• skriva ner negativa tankar på ett papper och finriva det 

• klottra med röd penna på ett stort pappersark 

• lägga elastiskt bandage på vrister och vrida dem istället för att skära 

• skriva dagbok eller journal, prata med en vän (inte nödvändigtvis om självskadan)  

• prova på olika typ av konstutövning 

• gå ut på nätet och söka hjälp där (a.a.).  

Dessa avledningsstrategier skulle kunna sammanställas och delas ut av sjuksköterskor runt 

om i Sverige vid utskrivning eller hemgång från akutmottagningar till patienter som 

självskadar sig och som vill ha dem.  

8.3 Avslutande reflektioner och kliniska implikatio ner 

Mer detaljerad forskning efterlyses om hantering av patienterna med självskadebeteende på 

akutmottagningar samt att utforska skillnader mellan hur akutmottagningar på små och stora 

sjukhus tar hand om dessa patienter (Holdsworth, 2002; McAllister et al., 2002).  

NICE (National Institute for Clinical Excellence som motsvarar läkemedelsnämnden, 

utvärderar terapier och ger rekommendationer) har gett ut riktlinjer som används i 

Storbritannien som stöd för sjuksköterskor i arbete med självskadebeteende (NICE, 2004). 
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Liknande riktlinjer skulle kunna finnas även i Sverige för att hjälpa och stödja sjuksköterskor 

som arbetar på akutmottagningar.  

 Under arbetet med uppsatsen väcktes vårt intresse att se hur situationen ser ut på 

Stockholms akutmottagningar. Vi har gjort en undersökning vid årsskiftet 2008/2009 då vi 

ringt runt och skickat mail till olika akutmottagningar i Stockholms län (Södersjukhuset, 

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Norrtälje sjukhus, S:t Görans sjukhus 

och Danderyds sjukhus) och undersökt om det finns övergripande vägledande riktlinjer för 

hur sjuksköterskor skall bemöta och omhänderta patienter med självskadebeteende. Vi fick 

svar per mail, telefonsamtal och besökte ett sjukhus.  

Akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge svarade att de tar emot 

alla patienter på samma sätt oavsett besöksorsak och kulturell tillhörighet. De följer 

värdegrunden för hälso- och sjukvården i Stockholms Läns Landsting. De har psykiatrisk 

konsultation tillgänglig dygnet runt. De blev intresserade av att få ta del av vårt arbete och 

erbjöd oss att komma och presentera uppsatsen för personalen på akutmottagningen. De ansåg 

det lärorikt att få utveckla och förbättra detta område. Detta kan bli första steget för att bygga 

upp ett särskilt PM om bemötande och omhändertagande av självskada. Även 

akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna blev intresserad av vårt arbete 

och vill ta del av uppsatsen. Vi väckte tanken att utarbeta ett PM för självskadepatienter. Om 

patienter med självskada söker sig dit tas först den fysiska skadan omhand. Psykiatriker 

kontaktas direkt för konsultation som är möjligt dygnet runt. Utifrån en riskbedömning kan 

patienten träffa en psykiatriker omgående, eller läggs in för övervakning och behandling. 

Kontakt med kurator erbjuds och om patienten så önskar skrivs en remiss. Liknande modeller 

har S:t Görans-, Norrtälje- och Danderyds sjukhus. Även här ligger fokus på fysiska skadorna 

först och psykiatri kontaktas för att bedöma och bestämma om eventuell vidare behandling 

och kontakt med kurator. Vid anslutning till Norrtälje akutmottagning finns en mottagning för 

unga vuxna mellan 16-24 år. Dit skickas självskadepatienter från akuten för samtal och 

rådgivning under dagtid. 

 Vi besökte Södersjukhusets akutmottagning och träffade en sjuksköterska där som 

berättade om triage modellen som heter ADAPT-processtriage och används vid självskada. 

Denna modell gäller fysiska skador som bedöms och utifrån den sätts det in åtgärder. Det 
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finns även möjlighet att träffa kurator under dagtid. Vad gäller bemötande ska 

sjuksköterskorna kunna vårda dessa patienter utifrån sina tidigare erfarenheter och efter råd 

och stöd från kollegor. 

Vår undersökning visade att akutmottagningar inte har specifika riktlinjer för 

omvårdnadsåtgärder för patienter som inte har en diagnostiserad psykisk sjukdom och som 

självskadar sig. Ingen av akutmottagningarna hade någon form av PM eller skrivna riktlinjer 

om hur de skall bemöta dessa patienter.  

Behandling av självskadebeteende är en svår utmaning (O´Donovan, 2007; Öst, 2006) och 

det kan ta åratal tills personer med upprepade självskadebeteende lär sig att hantera sina 

impulser, känslor och handlingar. Det är en kostsamt och mödosamt arbete. Därför anser vi 

överlag att oförmågan att tidigt identifiera och ta hand om patienter som har börjat självskada 

sig, som inte gått över till tvångsmässigt, svårbehandlad självskada är en betydande svaghet i 

vårdkedjan. Rätt bemötande, omhändertagande och tillräckligt tidiga insatser kan bli 

avgörande för deras framtid - genom åtgärder som att ge patienterna en sammanställning av 

de effektiva avledningsstrategierna (Mental Health Foundation, 2005), färdiga broschyrer 

med information om vart de kan vända sig om de vill prata eller söka hjälp samt utbildning till 

all personal om hur man ska bemöta dessa patienter. Enligt Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning (2005) ska sjuksköterskor visa omsorg om och respekt, 

uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande, tillgodose patientens 

psykiska och sociala specifika omvårdnadsbehov, uppmärksamma patienter som ej själva 

uttrycker informationsbehov eller som har speciellt uttalade informationsbehov, i dialog med 

patienter ge stöd och vägledning, tillvarata det friska hos patienten och motverka 

komplikationer i samband med vård. Detta är grunden för att utforma vidare specifikt 

förebyggande arbete med patienter med självskadebeteende. 

Vi har även tankar på en framtida pilot projekt för att kunna undersöka om ovan nämnda 

åtgärder skulle kunna förbättra vården av patienter som självskadar sig. Som vi redovisade 

tidigare i bakgrunden, över 50 procent av dem som självskadar sig är missnöjda med sin vård 

(Warm, 2002).  
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Praktiska råd för sjuksköterskor som arbetar med patienter som självskadar sig (Palmer, Blackwell & Hinchcliffe, 2008). 

Vad kan hjälpa Vad hjälper inte 
Att visa respekt, värme, låta dem förstå att de är lika viktiga som alla 
andra patienter. Viktig att rapportera till nästa sjuksköterska, så patienterna 
slipper berätta allt från början om och om igen. 

Att ha förutfattade meningar och fråga t.ex. ”varför vill du straffa dig 
själv?” Detta är svårt att svara på om orsaken till självskada är inte 
bestraffning. Bättre fråga: ”vill du prata om att du skadar dig själv?” 

Visa att man förstår deras plågsamma situation och fråga om de vill ha 
sällskap. 

Säga att de slösar med akutmottagningens resurser. 

Förklara självskadans karaktär, allvarlighet och möjliga behandlingar. Undvika att kommentera beteendet. 

Ta reda på om de vill prata själva eller i närvaro av familj eller vänner, 
respektera önskan om tystnadsplikt. 

Vara försiktig med kontakter med familjen, eftersom det är 
familjemedlemmar som kan vara orsaken till självskadebeteende. 

Ge möjlighet att välja kön på sjuksköterskan, för att de skall känna sig 
bekväma i dialogen. 

Anta att patienter vill bli vårdade av sjuksköterskor med samma etniska 
bakgrund. 

Förklara vilka behandlingar de har att välja mellan och tydliggöra att de 
inte måste välja någon av dessa. 

Bli vårdslös och oaktsam när man syr såren eller under andra smärtsamma 
procedurer. 

Erbjuda smärtlindring under tiden de väntar på vård. Använda opersonliga uttryck som ”uppmärksamhetssökare”. 

Erbjuda övernattning på akutmottagning ifall de inte har någon att gå till 
och prata med mitt i natten. 

Skriva ut patienter när de fortfarande är svaga i sitt fysiska tillstånd (yrsel, 
balansrubbningar). 

Kontrollera om de har någon slags handikapp. Fråga unga människor om deras självskador inför föräldrarna. 

Om möjligt erbjuda en tyst, privat ställe där de kan vänta. Fråga om självskador öppet i vänthallen. 

Balansera de skrivna riktlinjerna med patienters val, t.ex. erbjud att stänga 
såren med kirurgisk tejp istället för att lägga stygn, om detta kan förhindra 
dem att senare skada sig djupare i sina sår. 

Det finns många olika orsaker till självskadebeteende, så var försiktig med 
gissningar och antydningar. 

 

    


