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Förord 

Detta examensarbete är skrivet vid Ersta Sköndal Högskola under höstterminen 2011. Vår 

förhoppning med denna uppsats är att den skall bidra till en ökad förståelse för 

självskadebeteende samt mana till reflektion och eftertanke vid vårdandet av patienter, som av 

olika skäl skadar sig själva. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Lars Andersson 

som med sina kloka råd och konstruktiva feedback väglett oss under hela processens gång.  

 

 

 

Nadya Shoubaki & Susanne Marklund 

Stockholm, november 2011 



 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Självskadebeteende har tidigare uppfattats som ett tecken på allvarlig 

psykisk sjukdom och det ansågs enbart vara mycket förvirrade människor 

som skadade sig själva. Studier visar att självskadebeteende oftast är något 

människor begår i ensamhet och majoriteten väljer heller inte att uppsöka 

sjukvård. Kunskap om självskadebeteende och attityder till patienter som 

skadar sig kan bidra till en ökad förståelse hos sjuksköterskor för 

fenomenet.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskors attityder till 

patienter med självskadebeteende. 

Metod: Uppsatsen är baserad på en litteraturstudie där nio artiklar analyserats med 

vägledning av Fribergs kriterier för analys av vetenskapliga studier. 

Resultat: Resultatet presenteras utifrån fyra huvudteman med 16 tillhörande 

subteman. De fyra huvudtemana är; sjuksköterskors föreställningar, 

sjuksköterskors känslor, sjuksköterskors värderingar samt sjuksköterskors 

handlingar. Resultatet visar att sjuksköterskors attityder till patienter med 

självskadebeteende är mångskiftande.   

Diskussion: Författarna skapade sex teman utifrån det i resultatet som kunde vara av 

intresse att lyfta fram. En diskussion kring dessa sex teman fördes sedan 

mot bakgrundsinformationen och Katie Erikssons teori om lidandet. Med 

hänsyn till vetskapen om att tankar och känslor inte alltid styr vårt 

handlande, valde författarna att inte dra slutsatsen att sjuksköterskor endera 

har positiva eller negativa attityder till patienter med självskadebeteende. 

 

 

Nyckelord: Självskadebeteende, självskadehandlingar, attityder, sjuksköterska, 

vårdlidande.   



 

 

Abstract 

 

Background: There has earlier been an idea that self-harm behaviour is a sign of a serious 

mental illness and a perception that only very confused people harm 

themselves. Studies show that most people harm themselves alone and not 

in the absence of other people. The majority of people who self-harm do not 

contact the health care for help. Knowledge about self-harm behaviour and 

knowledge about attitudes towards patients who self-harm can contribute to 

a greater understanding about the phenomenon.   

Aim: The aim of this study is to describe nurses’ attitudes towards patients who 

self-harm.  

Method: The study is based on a literature review. Nine scientific articles have been 

investigated under the guidance of Friberg’s criteria’s on how to analyze 

articles.   

Results: The results in this study are presented under four main themes and 16 

subthemes. The main themes are; nurses’ beliefs, nurses’ emotions, nurses’ 

valuations and nurses’ behaviour. The results show that nurses’ have mixed 

attitudes towards patients who self-harm. 

Discussion: The authors of this study created six themes from what in the result that 

could be of interest to emphasis. A discussion was made around these six 

themes together with the background information and Katie Eriksson’s 

theory about suffering. With consideration of the knowledge that thoughts 

and emotions not always govern our actions, the authors did not conclude 

that nurses’ either have positive or negative attitudes towards patients who 

self-harm. 

 

 

Keywords: Self-harm behaviour, self-injury, attitudes, nurse, suffering related to health 

care. 
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Inledning 

Som sjuksköterskor kan vi möta patienter i olika vårdsammanhang som på ett eller annat sätt 

skadat sig själva. Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom psykiatri har vi själva 

kommit i kontakt med denna patientgrupp och därav växte ett intresse hos oss för fenomenet 

självskadebeteende. Som sjuksköterskestudenter har vi erfarit negativa attityder hos 

vårdpersonal där en uppfattning varit att självskadebeteende är en manipulativ handling för att 

få uppmärksamhet. Även osäkerhet från vårdpersonalens sida samt bristande rutiner i 

hanteringen av dessa patienter har inte varit ovanlig. Vi tror att kunskap om 

självskadebeteende och attityder till patienter som skadar sig själva kan bidra till en ökad 

förståelse hos sjuksköterskor. Med denna litteraturstudie vill vi därför beskriva 

sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende. 

 

Bakgrund 

Tidigare har självskadebeteende uppfattats som ovanligt och var ett allvarligt symtom som 

hörde ihop med självmordsbenägenhet eller psykoser. Det var enbart desperata eller väldigt 

förvirrade människor som ansågs skada sig själva genom att skära sig, eller förorsaka skada 

på kroppen på annat sätt. Litteratur från 1960- 70-talet visar att de flesta beskrivningar av 

självskadebeteende härrör från olika psykiatriska vårdinstitutioner, institutioner för människor 

med psykisk utvecklingsstörning och fängelser (Øverland, 2010). Ännu tidigare fanns en 

föreställning att beteendet var ett tecken på att personen var besatt och det var vanligt att den 

”besatta” fick kramper, otäcka grimaser, drog sig i håret och bet och rev sig själv så att blodet 

rann. Detta kunde pågå i några minuter till flera timmar och det enda som kunde rädda 

personen var prästens besvärjelser. Även i bibeln går det att finna de allra första 

beskrivningarna av självskadebeteende (Øverland, 2010). 

 

Självskadebeteende och definitioner av fenomenet 

Att definiera självskadebeteende är ingen enkel uppgift då begreppen: självstympning, 

avsiktlig självskada, självmordsförsök och självdestruktivt beteende används för att studera 

fenomenet. Det är dessutom oklart i vilken utsträckning dessa begrepp används synonymt. I 

forskningen används sällan heller en entydig definition av självskadebeteende och 

definitionen av begreppet kan därför framstå som diffus (Ystgaard, 2003). 

 Ekeberg (2001) skriver att det kan vara svårt att skilja mellan suicidförsök och 

självskadebeteende då avsikten bakom handlingen inte alltid är tydlig. Det kan finnas en 
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ambivalens hos patienten där avsikten till en början kanske var att dö, men när 

självskadehandlingen väl påbörjats ångrar patienten sig och söker vård. Frågan är då om 

händelsen skall klassas som suicidförsök eller ej, menar Ekeberg. Han beskriver patienter som 

till en början hävdat att de velat dö men efter en tid medgivit att suicid aldrig varit den 

egentliga avsikten bakom självskadehandlingarna. 

 Favazza (2011) beskriver självskada som en avsiktlig handling där personen, utan avsikt 

att ta sitt liv, skadar eller förändrar friska delar av sin kroppsvävnad. Han delar upp 

självskadebeteende i sjuklig självskada och kulturellt accepterad självskada samt gör en tydlig 

skillnad mellan självskada och suicid. Favazza menar att självskadehandlingar utförs i syfte 

att må bättre och hävdar att personer som skadar sig egentligen vill leva. Genom 

självskadehandlingen kan personen bli fri från svåra tankar och känslor (Favazza, 2011). 

 American Psychiatric Association (2010) föreslår att självskadebeteende skall få en egen 

diagnos då det idag inte går att finna i diagnossystemet DSM-IV. Revideringen inför 

kommande DSM-V föreslår att diagnosen skall skilja mellan suicidala och icke-suicidala 

handlingar. Icke-suicidal självskada, Non-Suicidal Self-Injury (NSSI), beskrivs som avsiktlig 

skada mot den egna kroppen på ett sätt som orsakar blödning, blåmärken eller smärta.  

Att skära, bränna eller bruka våld mot den egna kroppen kan vara exempel på icke-suicidal 

självskada. För att patienten skall uppfylla kriterierna för NSSI enligt DSM-V skall patienten 

under det senaste året och under minst fem dagar, skadat sig själv. Avsikten till handlingen får 

inte vara socialt accepterad som vid piercingar eller tatueringar och patienten skall heller inte 

genom handlingen medvetet velat dö (American Psychiatric Association, 2010). 

 Diagnossystemet International Classification of Diseases 10 (ICD-10) gör däremot ingen 

skillnad mellan självmordsavsikt och självskada utan avsikt att ta sitt liv. Avsiktlig 

självdestruktiv handling beskrivs under koderna X60 till X85 i kapitel 20 under yttre orsaker 

till sjukdom och död. Beskrivningarna innefattar såväl förgiftning av diverse substanser, hopp 

från hög höjd i syfte att skada sig, till att bruka våld mot den egna kroppen med hjälp av 

stickande, skärande eller brännande föremål (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Möjliga orsaker till självskadebeteende 

Fox och Hawton (2004) skriver att det finns flera myter kring självskadebeteende. Det kan 

handla om att man anser att människor skadar sig i syfte att få uppmärksamhet från 

omgivningen. Fox och Hawton menar istället att personer som utför självskadehandlingar gör 

det vanligen i ensamhet och på ställen av kroppen som inte är synliga för andra. Det är oftast 
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heller inget de talar öppet om med sin familj och vänner. Favazza (2011) skriver att 

självskadehandlingar kan lätta på plågsamma känslor, tankar och smärtsamma situationer. 

Dock är lindringen av oumbärliga känslor ofta kortvarig. Favazza menar att 

självskadehandlingar ibland kan vara ett rop på hjälp eller ett försök till att påverka andra, 

exempelvis någon personen ifråga älskar.  

 En studie av Madge et al. (2008) visar att den vanligaste orsaken till att unga skadar sig 

själva är för att lätta på svåra känslor och för att de vill dö. Den vanligaste metoden de 

använde för att skada sig var att skära i huden med ett tillhygge. Intag av alkohol och illegala 

droger var mindre vanligt. Scoliers et al. (2009) finner i sin studie två underliggande 

dimensioner till orsakerna till självskadehandlingarna, ”a cry of pain motive”; att personen 

vill dö, straffa sig själv eller lätta på oumbärliga känslor, och ”a cry for help motive”; visa hur 

desperat personen känner sig, skrämma någon, hämnas på någon, få bekräftelse på att en viss 

person verkligen älskar en eller för att få uppmärksamhet. 

 Riskfaktorer som är kopplade till självskadebeteende är psykisk sjukdom, impulsivitet, 

hjälplöshetskänslor och ilska, svårigheter att lösa problem och familjeproblematik, 

exempelvis otrygga uppväxtförhållanden eller att personen vuxit upp med skilda föräldrar 

(Fox & Hawton, 2004). Personer som begår självskadehandlingar gör det oftast vid tillfällen 

av låg självkänsla, extrem ilska eller vid smärta eller sorg. Medveten självskada kan även vara 

ett sätt att straffa sig själv på eller ett uttryck för hur dåligt man mår (Fox & Hawton, 2004).  

 Øverland (2010) skriver att självskadebeteende grovt sett kan delas in i två typer av 

självskadehandlingar. Den ena typen handlar om en slags reningsprocess eller ritual för att 

avsluta dagen på, eller för att inbringa trygghet inför natten när svåra tankar gör sig påminda. 

Vanligast är att personen skär sig med en skalpell eller rakhyvel. Den andra typen sker 

impulsivt som en reaktion på en upplevelse eller ett återupplevt trauma. Det kan vanligtvis 

handla om att personen känner sig kränkt och genom att skada sig själv dämpas den smärta 

som uppstått. Hos unga personer kan metoderna för självskadehandlingarna omfatta skärning 

av huden med vass kniv eller skalpell, att viska elaka saker till sig själv framför spegeln eller 

att slå sitt huvud mot väggen (Øverland, 2010).  

 

Förekomst 

Hur utbrett självskadebeteende är kan vara svårt att avgöra då olika sjukhus samlar in och 

registrerar information om självskadebeteende på olika sätt. Det finns även ett stort mörkertal 

avseende antalet människor som skadar sig själva då majoriteten av de som utför 
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självskadehandlingar inte uppsöker sjukvård (Fox & Hawton, 2004). Även vad som ingår i 

självskadebeteende varierar mellan länder (Favazza, 2011). Beroende på vilka handlingar som 

ingår kan därför förekomsten av självskadebeteende skilja sig åt mellan länder och studier. 

Dock visar ett flertal studier att antalet människor som skadar sig är oroväckande högt 

(Kapur, 2005; Lundh, Karim & Quilisch, 2007; Madge et al., 2008; Socialstyrelsen, 2004; 

Socialstyrelsen, 2009). 

 I ett internationellt samarbete mellan sju länder har en studie genomförts för att studera 

självskadebeteende bland unga i åldrarna 14-17 år (Madge et al., 2008). Över 30,000 elever 

deltog och svarade på en enkät avseende självskadebeteende. Studien visar att 

självskadebeteende är mer än dubbelt så vanligt hos tjejer än hos killar och att en av tio tjejer i 

fyra av sju länder, skadat sig själva under det senaste året. Flera av ungdomarna hade även 

tänkt tanken på att skada sig men avstått från att göra det.   

 Enligt Kapur (2005) är självskadebeteende ett stort folkhälsoproblem i Storbritannien och 

det beräknas att ungefär 170,000 personer årligen läggs in på sjukhus för avsiktlig självskada. 

Självskadehandlingar är även en av de vanligaste orsakerna till inläggning i Storbritannien. I 

Sverige har det skett en ökning av personer som vårdats inom slutenvården på grund av 

avsiktlig självskada sedan år 1999, enligt en rapport gjord av Socialstyrelsen (2009). Framför 

allt ses en ökning bland kvinnor i åldrarna 25-44 år. Rapporten visar att ungefär nio av tio 

patienter som vårdats för självskada under år 2008 hade gjort det på grund av någon form av 

förgiftning. I en annan rapport av Socialstyrelsen (2004) beräknas att minst en procent av alla 

unga flickor, i åldrarna 13-18 år, skadat sig själva genom att skära, rispa eller bränna sin hud. 

Uppgifterna baseras enbart på antalet unga tjejer som personal inom bland annat barn- och 

ungdomspsykiatri, skolhälsovård och socialtjänst varit i kontakt med.   

 En svensk undersökning bland 123 högstadieelever visar att 65,9 procent av eleverna hade 

minst en gång utfört en självskadehandling. 13,8 procent hade även upprepat 

självskadehandlingarna ett flertal gånger (Lundh, Karim & Quilisch, 2007).  

 

Sambandet mellan självskadebeteende och suicid 

I en studie av Hawton, Zahl och Weatherall (2003) påvisas ett samband mellan suicid och 

självskadebeteende. Studien innefattar sammanlagt 11 583 personer som mellan år 1978 till 

1997 vårdats för självskadebeteende. Av dessa har cirka 300 personer tagit sitt liv. Studien 

visar att risken för att dessa personer skulle begå självmord var det första året 66 gånger högre 

än för normalbefolkningen, och att risken ökade med åren. Risken för män var även högre än 
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för kvinnor (Hawton et al., 2003). I Cleavers (2007) studie framkommer att unga personer 

som skadat sig själva tidigare löper en större risk att upprepa sitt självskadebeteende. Detta i 

sin tur leder till en ökad suicidrisk. Liknande information går att finna i en artikel av 

Greydanus och Shek (2009) som skriver att risken för suicid ökar, då självskadebeteendet 

pågått under en längre tidsperiod. De finner i studien att ungefär fem procent av de patienter 

som vårdats på sjukhus eller akutmottagningar för självförvållad skada, tagit livet av sig inom 

nio år efter incidenten (Greydanus & Shek, 2009).  

 Thorsen (2006) beskriver olika faktorer till att personer med självskadebeteende har en 

ökad suicidrisk. Det kan handla om att personen ifråga vill testa gränserna och skadar sig 

därför på ett alltmer dramatiskt sätt. Detta i sin tur kan leda till döden. Han skriver att det även 

kan bli allt svårare att lindra de bakomliggande orsakerna till självskadebeteendet. En annan 

faktor som Thorsen nämner är att det destruktiva beteendet oftast leder till en känsla av 

hopplöshet och att denna känsla i sin tur kan ge upphov till att personen inte orkar leva mer. 

En tredje faktor som beskrivs är att personer med självskadebeteende kan lida av en allvarlig 

depression och att detta i sin tur kan leda till suicid (Thorsen, 2006).   

 

Patienters erfarenheter av vården 

Pembroke (2006) skriver att hon kan ha förståelse för att sjukvårdspersonalen kan uppleva 

frustration, framför allt när samma patient kommer in upprepade gånger för sitt 

självskadebeteende. Personalen kanske känner hopplöshet och att deras insatser inte har 

någon större betydelse. Hon menar dock att det egentligen inte krävs så mycket från 

vårdpersonalens sida och betonar att det räcker med ett respektfullt bemötande för att 

patienterna skall kunna må bättre. Pembroke har tidigare själv vårdats för självskadebeteende 

men arbetar idag som sjuksköterska. Att söka hjälp för sitt självskadebeteende är förknippat 

med svåra skuldkänslor och när patienterna väl söker hjälp får de inte alltid den hjälp eller det 

stöd de behöver. Många söker därför stöd från andra håll såsom internet och olika forum 

eftersom det ibland kan vara det enda stödet de kan få eller är villiga att ta emot (Pembroke 

2006).  

 Lindgren, Wilstrand, Gilje och Olofsson (2004) betonar vikten av att patienter med 

självskadebeteende blir bekräftade och sedda som individer. Detta kan i sin tur skapa 

hoppfullhet hos patienterna. Studien visar att personalens tro på patienterna ledde till att 

patienterna kunde börja tro på sig själva, vilket bekräftade dem som människor. Studien visar 

också att patienterna kunde uppleva att de inte var värda besväret när personalen endast såg 
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dem som ”objekt”, ”en maskin” eller ”någon utan själ”. En deltagare berättade; “But then I 

got treated totally… something like a car sent for repair. It was as if I didn’t even have a soul. 

It was shocking, really awful” (s.287). Ett annat exempel på detta uttrycks av följande citat; 

”It seems like staff often mean ‘You are a borderline…, so it is either this or that way, there is 

no use in giving you treatment because you will resist it’, then I feel labeled” (Lindgren et al., 

2004, s.287). 

 Patienterna kunde vidare uppleva att personalen inte brydde sig om dem eller kränkte dem 

när de inte tog deras tankar och känslor på allvar. Deltagarna i studien beskrev känslor av 

övergivenhet och att personal inte alltid tog sig tid eller hade tid. De upplevde även att 

personalen verkade besvärade när de sökte hjälp för sitt självskadebeteende och beskrev att 

det förekom tillfällen då personalen skrek på dem (Lindgren et al., 2004). 

 I en studie av Smith (2002) framkommer att möjligheten till att få tala ut om sina problem 

kan hjälpa patienter med självskadebeteende. Deltagarna i studien beskrev att det fanns 

tillfällen då sjuksköterskorna tog sig tid för att lyssna på dem, dock frågade de sällan 

patienterna varför de skadade sig själva. Patienterna kunde ibland uppleva att mediciner 

användes i syfte att tysta ner dem. Känslan av att personalen inte förstod dem eller såg dem 

som misslyckade och i vägen, var heller inte ovanlig (Smith, 2002). 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde och etiska förhållningssätt 

Den legitimerade sjuksköterskans arbete styrs av en rad lagar, riktlinjer och föreskrifter. 

Dessa består bland annat av Hälso- och sjukvårdslagen, Lagen om yrkesverksamhet på hälso- 

och sjukvårdens område, Patientjournallagen samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om kvalitetssystem i hälso- och sjukvården. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska beskrivs rekommendationer beträffande sjuksköterskans 

kompetens, yrkeskunnande och förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005).   

 I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskrivs att hälso- och sjukvården skall ges på 

lika villkor för hela befolkningen och att vården skall ges med respekt för alla människors lika 

värde, samt för den enskilda människans värdighet. Värdighet innebär att ha ett värde som 

människa och begreppet härstammar från latinets ”dignitus” och ”dignus” som betyder 

trovärdighet och likvärdighet (Eriksson, 1994). Värdighet består av en yttre samt en inre 

dimension. Den yttre dimensionen hör samman med ära, ämbete, ställning, rang, anseende 

och utseende. Den inre dimensionen hör samman med sedlighet, hederskänsla och 

trovärdighet. Alla människor har ett lika värde och att uppleva ett egenvärde menar Eriksson 
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(1994) är av grundläggande betydelse för patientens hälsoprocess. En kränkning av 

värdigheten kan ge upphov till ett vårdlidande. Trovärdighet i detta sammanhang innebär att 

patienten och dennes upplevelser blir tagna på allvar. Personalens uppgift är att förhindra 

kränkningar av alla slag och se till att patienten kan uppleva värdighet (Eriksson, 1994). 

 I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskrivs att sjuksköterskans arbete 

skall präglas av ett etiskt förhållningssätt och byggas på vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Socialstyrelsen, 2005). Arbetet skall även styras av rådande lagar, förordningar, föreskrifter 

och andra riktlinjer. Vidare skriver Socialstyrelsen (2005) att sjuksköterskans huvudsakliga 

ansvarsområde är omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt 

ledarskap. Dessutom skall dessa områden genomsyras av en helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt gentemot varje enskild individ. 

 I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) framhålls även där att all omvårdnad skall 

präglas av ett etiskt förhållningssätt. I sjuksköterskans ansvar ligger att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Vården skall ges med hänsyn och 

respekt till varje människas rättigheter, värderingar, vanor, sedvänjor och tro (ICN:s etiska 

kod, 2007).   

 För att kunna ge en god etisk vård skriver Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) att det 

krävs att sjuksköterskan har en uppfattning om vad som är det etiskt goda, kunna se vad det 

innebär i den specifika situationen, har en förmåga att fatta beslut samt har modet att 

genomföra det goda. De framhåller att sjuksköterskan därför behöver en teoretisk 

etikkunskap, etisk handlingskunskap, etisk situationskunskap samt personlig etisk kunskap. 

Dessa komponenter utgör ett integrerat etiskt kunnande (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 

 Teoretisk etikkunskap menar Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) är en slags åskådning 

eller uppfattning och kan utryckas i både begrepp såsom olika teorier och principer, men även 

i påståenden. Kunskap om etiska koder, etiska principer och hur en människa borde handla 

kan emellertid förbli oreflekterad och stanna på en så kallad elementär nivå. På den 

reflekterande nivån kan sjuksköterskan med hjälp av teoretisk etikkunskap finna olika 

lösningar och etiska alternativ i en situation (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008).  

 Med etisk handlingskunskap menas att sjuksköterskan kan göra det rätta och det goda och i 

sitt handlande ta stöd av sitt teoretiska kunnande. Etiken tar sig alltså i uttryck i 

sjuksköterskans handlingar (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Personlig etikkunskap menar 

författarna handlar om hurdan en person är, det vill säga vilken karaktär hon innehar. Den kan 

bestå i att sjuksköterskan innehar empati, osjälviskhet och vänlighet. Personlig etikkunskap 
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kan även innefatta sjuksköterskans välvilja och motiv. En person med flera goda egenskaper 

är en god människa. Människan har dock inte enbart goda egenskaper utan är ibland självisk 

och låter sina egna intressen gå före, trots att viljan är god. För att undvika att låta frustration 

eller irritation ta över i en vårdsituation och för att göra det moraliskt rätta, kan sjuksköterskan 

försöka ta reda på varför exempelvis en patient ringer på alarmklockan flera gånger. 

Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) menar att det kan röra sig om att patienten är ångestfylld 

och orolig. 

 Etisk situationskunskap innebär att man förstår en situations etiska innebörd. Med detta 

menas att sjuksköterskan förstår och reagerar på att något felaktigt begåtts, exempelvis när en 

annan människa far illa (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Det kan även handla om att 

kunna avgöra ifall det är läge att berätta något obehaglig för en annan person eller avvakta 

med informationen. För att inneha etisk situationskunskap måste sjuksköterskan våga se vad 

som finns i situationen och vad den förmedlar. På så sätt blir hon beroende av de andra etiska 

kunskapsformerna. Till exempel måste sjuksköterskan vara empatisk och tillräckligt etisk 

känslig för att uppfatta att en människa blir orättvist behandlad eller att dennes integritet 

kränks. För att kunna göra det måste sjuksköterskan förstå vad begreppen människovärde och 

rättvisa betyder. Den teoretiska etikkunskapen bidrar på så sätt till att göra sjuksköterskan 

etiskt känslig (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 

 

Definition av begreppet attityd 

För att kunna beskriva sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende är det 

viktigt att definiera vad som menas med attityder. Nedan kommer några befintliga 

definitioner att presenteras varvid författarna kommer att tydliggöra vad som avses med 

attityder i denna studie. 

 I Nationalencyklopedin (2011) beskrivs attityd som en ”inställning till viss person el. 

företeelse”. Angelöw och Jonsson (2000) skriver att attitydbegreppet innehåller tre olika 

delar; en tanke- eller kunskapskomponent, en känslokomponent och en handlingskomponent. 

Tanke- eller kunskapskomponenten innefattar föreställningar och idéer om en viss person, en 

situation eller ett objekt medan känsloaspekten avser de känslor vi har gentemot dessa ting. 

Handlingskomponenten innebär vår benägenhet att handla på ett visst sätt i förhållande till 

personen, situationen eller objektet. Karlsson (2004) menar istället att vi genom attityder både 

känslomässigt och tankemässigt värderar människor, händelser och föremål utifrån en skala. 

Detta innebär att man placerar ett visst objekt utifrån denna skala vilken består av extremerna 
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positiv och negativ eller bra och dålig. Karlsson (2004) skriver även att i vårt tänkande utgörs 

attityder av; benämningar av objektet för attityden, exempelvis en särskild patientgrupp, 

värderingar av objektet och kunskap eller tro som stödjer värderingen.   

 Högberg (2010) skriver att attitydbegreppet består av en kognitiv-, känslomässig- och 

beteendeaspekt. Den kognitiva delen handlar om föreställningar, den känslomässiga om 

emotioner och beteendeaspekten om hur man handlar eller avser att handla. Attityder som är 

formade av en människas personliga erfarenheter är de starkaste och svåraste att motstå. 

Attityder grundar sig även oftast i barndomen. De kan vidare variera i både betydelse och 

intensitet, från starkt positiv till starkt negativ. Då en människas beteende påverkas av en rad 

olika faktorer är det inte nödvändigtvis att personer alltid handlar utefter sina känslor och 

tankar (Högberg, 2010). 

 

Författarnas definition av attityder 

I denna studie kommer författarna utgå från följande komponenter för att beskriva 

sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende: kunskap, känslor, värderingar 

och handlingar. Komponenterna är hämtade från Angelöw och Jonssons (2000) samt 

Karlssons (2004) definitioner av begreppet attityd. Författarna har även använt sig av 

Högbergs (2010) avhandling om attityder till personer med psykisk sjukdom för att kunna 

beskriva sjuksköterskors attityder. De olika delarna kommer nedan att beskrivas och 

exemplifieras för att tydliggöra vad författarna i befintlig studie menar med attityder.  

 Med kunskap menas; föreställningar och/eller idéer om självskadebeteende. En 

föreställning kan exempelvis vara att människor skadar sig själva för att få uppmärksamhet. 

Det kan även handla om en uppfattning att självskada syftar till att dämpa ångest och inre 

smärta. Kunskapsaspekten kan dessutom handla om sjuksköterskors oförståelse inför 

fenomenet. 

 Med känslor menas; olika emotioner sjuksköterskor hyser i relation till patienter med 

självskadebeteende. Till exempel kan föreställningen om att beteendet är en manipulativ 

handling för att få uppmärksamhet leda till olika känslor hos sjuksköterskan. Dessa känslor 

kan bestå av frustration och irritation.  

 Med värderingar menas; värderingar sjuksköterskor har gentemot patienter med 

självskadebeteende. Det kan handla om sjuksköterskors åsikter, hur de ställer sig positivt eller 

negativt till patienterna. En värdering kan till exempel bestå i att sjuksköterskan anser att 
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dessa patienter har mindre rätt till vård än andra patientgrupper. På så vis värderas patienter 

med självskadebeteende lägre. 

 Handlingar åsyftar; hur sjuksköterskor handlar eller är benägna att handla i relation till 

patienter med självskadebeteende. Sjuksköterskan kan agera på ett visst sätt gentemot 

patienterna, till exempel på grund av sina tankar och känslor. Exempel på handlingar kan vara 

att sjuksköterskor bemöter patienterna med respekt och empati. Handlingarna kan även bestå i 

att sjuksköterskor kränker eller behandlar patienter med självskadebeteende annorlunda. 

 

Problemformulering 

Som allmänsjuksköterskor kan vi komma att möta och vårda patienter med 

självskadebeteende i olika vårdsammanhang. Tidigare studier visar att självskadebeteende är 

ett utbrett problem och majoriteten av dem som självskadar väljer att inte söka hjälp hos 

sjukvården. Det framkommer även att patienter med självskadebeteende kan erfara negativa 

attityder hos vårdpersonalen. Dåliga upplevelser av tidigare vårderfarenheter kan leda till att 

människor får ett bristande förtroende till vårdpersonal eller drar sig för att uppsöka 

sjukvården igen. Kunskap om självskadebeteende och attityder till patienter som självskadar 

kan bidra till en ökad förståelse för fenomenet och i sin tur skapa en vård av bättre kvalitet. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskors attityder till patienter med 

självskadebeteende. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk referensram har författarna valt att utgå från Katie Erikssons teori om lidandet 

och lindring av lidandet. Eriksson (1994) menar att en förutsättning för att sjuksköterskan 

skall kunna lindra en patients lidande är att hon bidrar till en god vårdkultur. I en god 

vårdkultur välkomnas patienter med ett respektfullt bemötande samt får uppleva sin rätt och 

utrymmet till att vara patient. För att lindra lidande skall sjuksköterskan ge den vård patienten 

är i behov av utan att fördöma, missbruka makt eller kränka patientens värdighet (Eriksson, 

1994). Fokus i denna studie kommer läggas på ”lidandets drama” och ”vårdlidandet”, detta 

med anledning av att båda beskriver ett lidande patienter kan uppleva i mötet med vården. 

Lidandets drama och vårdlidandet kommer nedan att presenteras samt lyftas fram i 

resultatdiskussionen. 
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Lidande 

Det svenska begreppet patient härstammar från latinets ”patiens” som betyder lidande. Den 

ursprungliga betydelsen av begreppet innefattar även ”att tåla” och ”att uthärda” någonting. 

Att lida innebär att drabbas av något ont och kan ses som en del av det mänskliga livet 

(Eriksson, 1994). Eriksson beskriver tre olika former av lidande som kan förekomma inom 

vården. Den första formen benämns sjukdomslidande och handlar om lidande som patienten 

upplever i relation till sin sjukdom och behandling. Den andra formen kallas för livslidande 

och berör det lidande människor upplever i relation till det egna livet. Den tredje formen av 

lidande som Eriksson (1994) beskriver är lidande som upplevs i relation till själva 

vårdsituationen och ligger under benämningen vårdlidande. I befintlig studie kommer endast 

den formen av lidande som förorsakats av vården att beskrivas, det vill säga vårdlidandet. 

 

Vårdlidande 

Att lindra det mänskliga lidandet har länge varit vårdens och vårdandets syfte, dock har 

utvecklingen inom vården stundom lett till att den istället skapar ett lidande för människan. I 

takt med en kvalitetssäkring i vården och ett ökat intresse för att studera och diskutera 

vårdetiska frågor, har fenomenet vårdlidande blivit allt mer framträdande i vårdlitteraturen 

(Eriksson, 1994). Vårdlidande ges i uttryck i olika former och varje enskild patient som 

utsätts för ett lidande orsakat av vården har sin personliga upplevelse av situationen. Eriksson 

(1994) beskriver fyra övergripande kategorier av vårdlidande: kränkning av patientens 

värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård.  

 Kränkning av patientens värdighet innebär att ta ifrån patientens möjlighet att fullt ut vara 

människa. Detta begränsar patientens möjlighet till att använda sina innersta hälsoresurser 

(Eriksson, 1994). Hälsoresurser beskrivs i Wiklund (2003) som sådant människan har att 

tillgå för att främja sin egen hälsa och hantera sin ohälsa och lidande på. Kränkningar av 

patientens värdighet kan ske både konkret och abstrakt. Konkreta kränkningar kan exempelvis 

bestå av att sjuksköterskan nonchalerar patienten eller inte upprätthåller dennes integritet. 

Med abstrakt kränkning menas att sjuksköterskan brister i sin etiska hållning gentemot 

patienten (Eriksson, 1994). 

 Fördömelse och straff hör ofta samman med varandra och är vanligt förekommande inom 

vården. Fördömelse grundar sig i uppfattningen att vad som är rätt och fel för patienten är 

vårdarens uppgift att bedöma. Det finns även uppfattningar om hur en patient bör vara och de 

patienter som inte lever upp till detta ideal kan därför bli straffade av personalen. En 
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sjuksköterska kan straffa sina patienter på olika sätt, bland annat genom att inte ge 

omsorgsfull vård eller genom att nonchalera dem. Om sjuksköterskan upplever att patienten 

inte uppfyller idealet och istället ses som en besvärlig patient, kan straffet vara att 

sjuksköterskan inte ”orkar” samtala med eller ens titta åt patientens håll (Eriksson, 1994).    

 Maktutövning handlar om att tvinga människor att utföra handlingar de själva inte valt och 

på så sätt frånta dem deras frihet. Maktutövningen kan ske i diverse vårdsituationer och vara 

både direkt och indirekt samt i varierande grad. Sjuksköterskorna kan exempelvis utöva sin 

makt genom att inte ta patienten på allvar. Att som patient inte bli tagen på allvar innebär ett 

ifrågasättande av den man är vilket skapar en känsla av maktlöshet. En annan typ av 

maktutövning handlar om att sjuksköterskan direkt eller indirekt tvingar patienten att mot sin 

egen vilja, genomföra olika handlingar. Genom maktutövning kan sjuksköterskan förorsaka 

ett lidande för en annan människa (Eriksson, 1994).  

 Den fjärde kategorin beskriver utebliven vård. Utebliven vård kan exempelvis bero på en 

bristande förmåga hos sjuksköterskan i att bedöma och se till patientens behov eller genom så 

kallad ”icke-vård”. Icke-vård betyder att vården aldrig utförs. Utebliven vård innefattar allt 

från mindre slarv till uppenbar vanvård och innebär alltid en kränkning av människans 

värdighet. Det är även ett sätt att utöva makt över en redan maktlös individ (Eriksson, 1994). 

 

Lidandets drama 

I lidandets drama utspelar sig människans lidande och genom att som sjuksköterska vara 

medaktör i detta drama kan patientens lidande lindras. Varje patient går in i dramat som den 

skepnad de själva önskar spela, men då patienten inte finner någon motspelare tvingas 

hon/han ändra skepnad tills dess att den passar in i dramat. Den skepnaden patienten till slut 

väljer att gestalta består då endast av det rent kroppsliga lidandet (Eriksson, 1994). Det kan 

vara svårt som patient att uttrycka sina innersta känslor och sitt lidande och fokus hamnar 

därför gärna på sjukdomar eller på det fysiska lidandet. Möjligheten till att lindra lidandet och 

att utvecklas och försonas med sitt lidande fråntas patienten när fokus hamnar på det 

kroppsliga. Vidare beskriver Eriksson (1994) att lidandets drama består av tre akter: 

bekräftandet av lidandet, själva lidandet och försoningen.  

 Bekräftandet av lidandet innebär att sjuksköterskan förmedlar till patienten att hon 

uppmärksammat lidandet, är närvarande och ger patienten tid att lida. Att som patient bli 

bekräftad för sitt lidande innebär en tröst. Bekräftelsen kan av sjuksköterskan förmedlas både 

verbalt med hjälp av ord samt icke-verbalt, till exempel genom beröring eller ögonkontakt. 



13 (41) 

 

När sjuksköterskan kravlöst bjuder in patienten till en gemenskap förmedlar hon att hon finns 

där, redo att dela lidandets kamp tillsammans med patienten. Om sjuksköterskan inte 

bekräftar patienten genom att förbise eller bortförklara lidandet, leder det oftast till ett 

ytterligare lidande för patienten (Eriksson, 1994). 

 Den andra akten består av själva lidandet och handlar om att möjliggöra tid för patienten 

att få lida ut. Om sjuksköterskan istället försöker finna orsaker till lidandet eller bortförklarar 

det tas denna möjlighet ifrån patienten. Att befinna sig i lidandet handlar om att pendla mellan 

lidande och lust och mellan hopp och hopplöshet. En lidande människa vill oftast vara ensam 

men ändå uppleva gemenskap och vill inte bli övergiven. Övergivenhet leder gärna till 

hopplöshetskänslor vilket i sin tur framkallar förtvivlan hos patienten. I ett tillstånd av 

förtvivlan existerar inte längre hoppet och nytt liv kan inte skapas (Eriksson, 1994).  

 Den tredje och sista akten berör försoningen, förutsatt att dramat får ett lyckligt slut 

(Eriksson, 1994). Försoning innebär att våga konfronteras med det svåra. Då människan kan 

acceptera sin situation men ändå ha en värdighet, är försoning möjlig (Wiklund, 2003). 

Försoningen handlar om nyskapande där även det onda skall vara en del av helheten 

(Eriksson, 1994). Det genomlevda lidandet kan oftast tillskrivas en mening av de patienter 

som upplevt försoning. Vägen till försoning kan se olika ut från patient till patient. Ibland sker 

den efter en svår kamp eller efter att patienten kommit till insikt om faktum i livet som inte 

går att undvika. Om patienten aldrig försonas upplever hon istället ett ökat lidande. Detta 

förhöjda lidande leder till slut till förtvivlan och döden, först drabbas människans själ och 

ande och så småningom även kroppen (Eriksson, 1994).  

 

Metod 

För att kunna besvara studiens syfte är föreliggande arbete byggt på vetenskapliga 

tidskriftsartiklar och benämns även som en allmän litteraturstudie eller litteraturgenomgång 

(Forsberg & Wengström, 2008). Syftet med en litteraturstudie är att presentera kunskapsläget 

inom ett valt ämnesområde genom att systematiskt söka information från tidigare genomförda 

empiriska studier, granska det inhämtade materialet samt sammanställa informationen. 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Datainsamling 

Initialt har sökord formulerats för att ringa in fenomenet självskadebeteende och 

sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende; attitude, nurse, self-harm, 
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emergency, perceptions, self-mutilation och self inflicted-injury. För att begränsa sökområdet 

men samtidigt få ett relevant informationsunderlag har både boolesk sökteknik samt 

trunkering används mellan och efter sökord. Författarna har även kombinerat sökorden på 

flera olika sätt. Med boolesk sökteknik vill man med hjälp av operatorerna AND eller OR 

mellan två sökord i det första fallet finna information som inkluderar båda söktermerna. I det 

senare fallet vill man söka efter information i databaserna som inkluderar antingen det ena 

eller det andra sökordet. Med hjälp av trunkering efter ett eller flera sökord söker databasen 

efter olika böjningsformer av ett ord (Friberg, 2006).  

 Databaserna som använts i denna studie för att söka vetenskapliga artiklar är Medline och 

Cinahl. Polit och Beck (2009) skriver att dessa två databaser är viktiga informationskällor för 

sjuksköterskor och innehåller omvårdnadsforskning som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Till 

en början gjordes artikelsökningarna av författarna var för sig. Detta för att få en övergripande 

bild av vad som finns inom ämnesområdet. Därefter lästes de abstract vars titlar väckte 

intresse och som kunde vara relevanta för studiens syfte. De olika informationssökningarna 

har sedan tillsammans diskuterats varpå flera artiklar har lästs i fulltext. Slutligen har nio 

artiklar som ansetts ha relevans och svarar på syftet, medtagits till studien. 

 

Urval 

För att besvara studiens syfte har artiklar som utgår från ett sjuksköterskeperspektiv 

inkluderats i resultatet. De artiklar som enbart berör den specialistutbildade sjuksköterskans 

attityder till patienter med självskadebeteende har valts bort. Valda artiklar innefattar 

sjuksköterskor arbetandes på olika vårdenheter, från mindre lokala sjukhus, 

medicinvårdsavdelningar, psykiatriska mottagningar och avdelningar, till 

akutvårdsavdelningar.  

 Med anledning till att självskadebeteende definieras olika i diverse studier har författarna 

inte valt en specifik definition för att studera fenomenet. Därav har artiklar som beskriver 

självskadebeteende i olika former valts med; från förgiftning av olika substanser, skador mot 

kroppen genom att skära eller bränna sig, slag mot den egna kroppen, till hängning. Det är 

även svårt att dra en tydlig gräns mellan suicidal och icke-suicidal avsikt bakom 

självskadebeteendet. Med hänsyn till detta har författarna valt med artiklar som inte drar 

denna tydliga gräns. Dock har artiklar som enbart berör attityder till suicidala patienter 

exkluderats. Artiklarna är av både kvalitativ och kvantitativ ansats, detta för att kunna belysa 

fenomenet ur olika synvinklar. 
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 De avgränsningsfunktioner som används vid sökningarna är; peer reviewed, apply related 

words, English language och date of publication 1990-2011. Inga geografiska begränsningar 

har gjorts och de artiklar som slutligen valts, är studier genomförda i Australien och 

Storbritannien. Två studier är genomförda i Sverige respektive Irland. Då sjukvårdssystemet 

samt styrelseskicket i Australien och Storbritannien liknar det i Sverige anser författarna att 

artiklarna är av god relevans för att genomföra studien.  

 

Dataanalys 

Analysen av de vetenskapliga artiklarna har skett med vägledning av Fribergs (2006) kriterier 

för analys av vetenskapliga studier. Enligt Friberg skall studierna läsas ett flertal gånger för 

att skapa sig en helhetsbild av materialet, med fokus på artiklarnas resultatdel. För att en 

grundlig analys skall hinna utföras rekommenderar Friberg att fokus skall läggas på få 

utgångspunkter. Till exempel kan likheter och/eller skillnader i artiklarnas resultatdel 

studeras. Vidare skall texterna sorteras, förslagsvis utifrån likheterna och/eller skillnaderna 

och sedan presenteras under lämpliga rubriker i uppsatsen (Friberg, 2006). 

 I ett första skede lästes artiklarna flera gånger för att skapa en övergripande bild av 

artiklarnas innehåll. Innehållet diskuterades sinsemellan författarna och eventuella oklarheter 

såsom svårbegripliga meningar och ord klargjordes. I nästa steg sammanställdes varje artikels 

syfte, metod och resultat i en artikelmatris (bilaga 1). Betydelsefulla ord, meningar och citat 

ströks under i artiklarna med olika färgkombinationer med fokus på sjuksköterskans attityder. 

Detta gjordes av författarna på varsitt håll för att sedan tillsammans diskutera varje enskild 

artikels innehåll. Vidare sorterades texterna för hand på pappersark under kategorierna; 

föreställningar, känslor, värderingar och handlingar. Detta genererade slutligen till bildandet 

av fyra huvudteman och sammanlagt 16 subteman. Dessa redovisas i tabellen nedan. 
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Huvudteman Subteman 

Sjuksköterskors 

föreställningar: 

› föreställningar om vad självskadebeteende är och 

orsaker till beteendet 

› föreställningar kring omvårdnaden 

› Självskadebeteende och suicid 

 

Sjuksköterskors  

känslor: 

› frustration i relation till patientens beteende 

› oro över självskadebeteendets konsekvenser 

› sympati 

› frustration i relation till sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete 

› hjälplöshet och otillräcklighet 

 

Sjuksköterskors 

värderingar: 

› rättvisa 

› hänsyn till andra människor 

› autonomi  

 

Sjuksköterskors 

handlingar: 

› svårigheter i omvårdnaden 

› öppen fientlighet 

› skämt och ironi 

› prioriteringar och påverkan av kollegor 

› empatiskt förhållningssätt 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör forskningsetiska överväganden göras vid 

systematiska litteraturstudier. Detta innebär att välja artiklar som antingen gjort 

forskningsetiska överväganden och beskrivit dessa noggrant, eller fått tillstånd av en etisk 

kommitté. Det är oetiskt att enbart redovisa för artiklar som styrker författarens hypotes, 

därför skall både det som inte stödjer och det som stödjer hypotesen presenteras i en studie 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

 I denna uppsats har författarna strävat efter att på ett så korrekt och objektivt vis som 

möjligt presentera aktuell forskning, som berör sjuksköterskans attityder till patienter med 

självskadebeteende. Det har varit författarnas mål att inte göra egna tolkningar av 

datainsamlingen eller felaktigt återge informationen. För att undvika feltolkningar av engelska 

termer i artiklarna har lexikon använts. Texternas betydelse har även diskuterat sinsemellan 

författarna tills konsensus uppstått. I möjligaste mån har artiklar valts som godkänts av en 

etisk kommitté eller redogjort för och tagit hänsyn till etiska aspekter. Två kvantitativa 

artiklar som medtagits till resultatet har varken beskrivit etiska ställningstaganden, eller 

redogjort om de godkänts av en etisk kommitté. Detta är något Forsberg och Wengström 

(2008) anser vara viktiga aspekter vid val av vetenskapliga artiklar. Författarna har övervägt 
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detta noggrant och inte kunnat finna hinder i att använda artiklarna, med hänsyn till innehållet 

och att de svarar på studiens syfte. Artiklarna har enligt författarna ansetts vara av tillräckligt 

god kvalitet för att användas till studien. 

 

Resultat 

Under analysförfarandet framträdde 16 centrala teman som berör sjuksköterskors attityder till 

patienter med självskadebeteende. Dessa fynd presenteras i detta avsnitt utifrån de fyra 

attitydkomponenterna som beskrivits i bakgrunden och går att finna nedan under rubrikerna; 

sjuksköterskors föreställningar, sjuksköterskors känslor, sjuksköterskors värderingar samt 

sjuksköterskors handlingar.  

 

Sjuksköterskors föreställningar 

Föreställningar om vad självskadebeteende är och orsaker till beteendet 

Det framkommer i flera studier att sjuksköterskor har en bristande förståelse för varför 

människor skadar sig själva (Anderson, Standen & Noon, 2003; Crawford, Turnbull & 

Wessely, 1998; Hopkins, 2002; Reece, 2005; Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007).  

Sjuksköterskor kan ha svårt att förstå varför patienter äventyrar sin hälsa genom 

självskadehandlingar eller suicidförsök (Anderson et al., 2003; Hopkins, 2002). I studien av 

Anderson et al. (2003) framkommer att sjuksköterskor är av uppfattningen att ungdomar med 

självskadeproblematik, inte inser de potentiella riskerna med sitt beteende och att deras 

handlingar kan leda till döden. De har svårt att förstå varför ungdomar väljer att riskera sitt liv 

över något som enligt sjuksköterskorna tycktes vara banala orsaker (Anderson et al., 2003). 

En sjuksköterska uttryckte följande: 

 

Sometimes young girls if they have a row with their boyfriends—I don’t think they realise how 

potentially life threatening it is. I think they take the tablets and almost don’t think of the 

consequences…and you cannot get them to see the seriousness of what they have taken… (Anderson et 

al., 2003, s.592). 

 

Sjuksköterskor kan även ha svårt att associera till ungdomar med självskadebeteende då de 

själva i sin ungdom aldrig tänkt tanken på att skada sig (Anderson et al., 2003).  

 Det finns sjuksköterskor som är av uppfattningen att patienter, genom sina 

självskadehandlingar eller hot om att skada sig, utnyttjar sjukvårdssystemet för att få en säng 

för natten (Slaven & Kisely, 2002). Flertalet sjuksköterskor ser självskadebeteendet som ett 
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”rop på hjälp” (Crawford et al., 1998). Självskadebeteende kan även ses som en manipulativ 

handling eller ett sätt att få uppmärksamhet på (Reece, 2005; Wilstrand et al., 2007). I studien 

av Anderson et al. (2003) betraktade somliga sjuksköterskor självskadebeteendet som en 

copingstrategi för att hantera problem och känslor på. 

 

Föreställningar kring omvårdnaden 

Enligt studien av Reece (2005) finns en vilja hos sjuksköterskor att få patienter att sluta skära 

sig men upplever det som en realistisk omöjlig uppgift. Sjuksköterskorna anser att de enbart 

kan hålla beteendet under kontroll. En annan uppfattning hos sjuksköterskor är att vad de än 

gör så ter sig ingenting hjälpa patienten, även om tid funnits till hands. De upplever att deras 

insatser ändå inte skulle göra någon skillnad (Anderson et al., 2003). I Hopkins (2002) studie 

var en del sjuksköterskor av uppfattningen att självskadebeteende inte är något de kan ändra 

på och jämförde beteendet med en infektion vilken går att bota.  

 Enligt Mackay och Barrowclough (2005) minskar sjuksköterskans tro på sin egen 

arbetsinsats då hon misstänker att patienten skall upprepa sitt självskadebeteende. Vidare 

finns det en uppfattning hos sjuksköterskor att patientens situation förvärras ifall man talar 

med patienten om dennes problem (Anderson et al., 2003). Det finns även en föreställning att 

sjuksköterskan, genom att ge patienten uppmärksamhet, belönar beteendet vilket inte är att 

föredra (Wilstrand et al., 2007). 

 

Självskadebeteende och suicid 

Det finns en osäkerhet hos sjuksköterskor ifall suicidförsök handlar om att människor 

verkligen vill dö och huruvida patienter utför suicidförsök i syfte att få sympati från 

omgivningen (McCann, Clark, McConnachie & Harvey, 2007). Sjuksköterskor har en 

uppfattning att patienter som skadat sig själva ett upprepat antal gånger tidigare, har en större 

risk att återkomma till akuten (Mackay & Barrowclough, 2005). Det finns även 

sjuksköterskor som är av uppfattningen att patienter som skadar sig upprepade gånger har en 

lägre suicidrisk (Slaven & Kisely, 2002). Likaså i en studie av Crawford et al. (1998) påvisas 

denna föreställning om en lägre suicidrisk för patienter som upprepar självskadebeteendet. 

 Vidare finns det sjuksköterskor som är av uppfattningen att patienter som verkligen vill dö, 

också hade fullbordat ett suicid (Crawford et al., 1998). I motsats till detta visar McCann et al. 

(2007) att sjuksköterskor är medvetna om att självskadebeteende kan leda till suicid, och att 

en patient som misslyckat ett tidigare suicidförsök kan försöka ta sitt liv igen. 



19 (41) 

 

Sjuksköterskors känslor 

Frustration i relation till patientens beteende 

I Hopkins (2002) studie framgår att sjuksköterskor kan känna frustration då samma patient 

skrivs in upprepade gånger och sjuksköterskorna är tvungna att gå igenom samma procedur, 

gång på gång. En sjuksköterska i studien uttryckte följande: 

 

When I first qualified I was very sympathetic towards them. I was very concerned about them (…). But 

with working in here, I have become cynical – you just get sick of it (s.151). 

  

Frustration kan även uppkomma när patienterna vill lämna avdelningen innan de anses vara 

färdigbehandlade: 

 

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

home.’ You think, ‘Who rang for help?’ (Hopkins, 2002, s.151).  

 

Mackay och Barrowcloughs (2005) studie visar att sjuksköterskor känner mindre sympati för 

patienten då denne, enligt sjuksköterskorna, kan kontrollera de bakomliggande orsakerna till 

självskadebeteendet. Sjuksköterskorna upplevde vid dessa tillfällen irritation och frustration 

över patientens beteende. 

 

Oro över självskadebeteendets konsekvenser 

I studien av Wilstrand et al. (2007) framkommer att sjuksköterskor kan känna en fruktan för 

patientens liv då det finns risk att patienten fortsätter skada sig. Denna fruktan kan yttra sig i 

form av rädsla, maktlöshet och osäkerhet. Sjuksköterskorna kan känna ett ansvar för 

patienternas välmående och ett ansvar då det finns risk för suicid eller upprepat 

självskadebeteende (Hopkins, 2002). I Reece (2005) studie fanns ett bekymmer hos 

sjuksköterskorna över patienternas självskadehandlingar och vilka konsekvenser det kunde ge 

i framtiden. En manlig sjuksköterska i studien utryckte följande: 

 

With women I feel angry. It seems more important for women to have bodies that are not sort of 

damaged… How will they… face the future with bodies that are damaged? (s.567) 

 

Flera av de manliga sjuksköterskorna var bedrövande över att se kvinnor skada sina kroppar 

genom att skära sig. En annan manlig sjuksköterska beskrev sina känslor: 
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Seeing the scars, seeing the self-harm, I found it very distressing to see it, very incomprehensible and sad 

(Reece, 2005, s.572). 

 

Sympati 

Anderson et al. (2003) finner i deras studie att sjuksköterskor kan känna sympati för unga 

individer som skadar sig själva. Sjuksköterskorna tyckte synd om dessa patienter då deras 

familjesituation kunde skilja sig åt markant, i jämförelse med deras egna. Enligt studien av 

Hopkins (2002) kan sjuksköterskor även känna sympati för patienter som skrivs in upprepade 

gånger för sitt självskadebeteende. 

 

Frustration i relation till sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

I flertalet studier framkommer att sjuksköterskor kan känna frustration i vårdandet av 

patienter med självskadebeteende (Anderson et al., 2003; Hopkins, 2002; Mackay & 

Barrowclough, 2005; Wilstrand et al., 2007). Det finns sjuksköterskor som känner frustration 

över att behöva vaka över patienter så kontrollerat och nära inpå, samtidigt som de skall värna 

om patientens integritet. Detta framkommer i följande citat: 

 

She [patient] was lying under the blanket and used a razorblade to cut herself on the arm, despite being on 

close observation. You see, under the blanket you can do much . . . Cut yourself with a razor, one can see, 

if you are not under the blanket. And you do not lift up the blanket – that is a question of integrity 

(Wilstrand et al., 2007, s.75). 

 

Frustration kan även uppstå över att inte kunna behandla självskadebeteendet som en fysisk 

åkomma, vilket sjuksköterskorna ansåg vara syftet med vården på en medicinsk avdelning 

(Anderson et al., 2003). Flera sjuksköterskor ansåg dessutom att det var mer tillfredsställande 

att vårda patienter med hjärtinfarkt än de med självskadebeteende (Crawford et al., 1998).

 En del sjuksköterskor ser sin egen roll som en person som räddar liv och när unga patienter 

istället skadar sig själva, uppstår frustration. Sjuksköterskorna menar på att dessa patienter har 

hela livet framför sig och att det måste finnas något positivt i deras liv (Anderson et al., 2003). 

Vidare kunde sjuksköterskor känna frustration över att inte kunna hjälpa patienterna, vilket 

framgår i följande citat: 

 

I think it is frustrating because that whatever support they are getting doesn’t seem to be adequate 

maybe…that may not necessarily be true…you can give them the most input and they still go and do 
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these things. It is frustrating in the fact that we can’t seem to help them or can’t seem to do something that 

will stop them from doing this (Anderson et al., 2003, s.591).  

 

I studien framkommer även att sjuksköterskor anser att dessa patienter kräver en annan typ av 

omvårdnad vilket väcker frustration: 

 

(…). I know of kids that have been here—my colleagues have said that have been regular attenders—self-

harm—it’s frustrating it’s not something that you can stick a plaster on. It is a completely different type 

of nursing in that respect. Because you can’t stick a plaster on it and can’t put a bandage on it—and that 

makes it more difficult to accept (Anderson et al., 2003, s.592). 

 

Hjälplöshet och otillräcklighet 

Sjuksköterskor kan känna sig hjälplösa i hur de skall hantera de problem och de svårigheter 

som ligger bakom patientens självskadehandlingar (Reece, 2005). Sjuksköterskor kan även 

oroa sig inför tanken på att patienter skall öppna upp sina känslor och att informationen skall 

bli för svår att härbärgera (Hopkins, 2002). Både Reece (2005) och Slaven och Kisely (2002) 

finner i sina studier att flera sjuksköterskor känner sig otillräckliga i vårdandet av patienter 

med självskadebeteende. En sjuksköterska beskrev att patienterna kunde få henne att känna 

sig oduglig (Reece, 2005). De kunde även bli obekväma och ha ett lågt självförtroende i 

vårdandet av dessa patienter (Slaven & Kisely, 2002). I motsats till detta visar studien av 

Wistrand et al. (2007) att det finns sjuksköterskor som ser en möjlighet i att kunna hjälpa 

dessa patienter och känner hoppfullhet och förståelse för patienterna. 

 

Sjuksköterskors värderingar 

Rättvisa 

Det förekommer sjuksköterskor som anser att patienter med självskadebeteende har mindre 

rätt till vård, jämfört med andra patientgrupper (Hopkins, 2002). Sjuksköterskorna menar att 

det finns ”riktigt” sjuka människor vilka kommer in för bland annat bröstsmärtor eller 

frakturer. Dessa anses ha högre prioritet än patienter som förorsakat sina skador själva 

(Hopkins, 2002). I studien av Anderson et al. (2003) påvisas att flera sjuksköterskor var av 

åsikten att unga patienter med självskadebeteende borde komma i andra hand, jämfört med 

andra unga patienter. Sjuksköterskor kan även skilja mellan patienter som har legitima och 

icke-legitima orsaker till att erhålla vård. Dock anses patienter med fysiska behov efter 

självskadehandlingen och patienter som skadat sig själva med avsikt att dö, tillhöra dem med 
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legitima orsaker till att få vård (Hopkins, 2002). Liknande går att finna i studien av McCann 

et al. (2007) där sjuksköterskor anser att patienter har rätt till professionell vård efter ett 

suicidförsök. Ett fåtal sjuksköterskor anser att tiden de lägger ned på patienter med 

självskadebeteende, istället hade kunnat spenderas på andra patienter som är i större behov av 

vård (Crawford et al., 1998).  

 

Hänsyn till andra människor 

I en studie av Crawford et al. (1998) framkommer att sjuksköterskor är av åsikten att en del 

patienter med självskadebeteende missbrukar sjukvårdssystemet. En del sjuksköterskor anser 

det vara orättvist av patienter att utsätta andra människor för sina självskadehandlingar 

(Wilstrand et al., 2007). En sjuksköterska i studien uttryckte följande: 

 

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 (s.75). 

 

I Reece (2005) studie beskriver en sjuksköterska hur hon hört kollegor uttala att patienter med 

självskadebeteende tar upp sjukhusplats. Sjuksköterskan beskrev hur hennes kollegor kunde 

uttrycka: ”Do they think we have nothing better to do?” (s.569). Liknande uttalande går att 

finna i en annan studie där en sjuksköterska skiljer mellan patienter som förvållat skadorna 

själva och patienter som varit med om en olycka: 

 

What they have done goes against our values, taking drugs and hurting themselves while we are trying to 

fix people who are in here because something has happened to them. These people do it to themselves so 

it really goes against what we believe in (Slaven & Kisely, 2002, s.235). 

 

 En del sjuksköterskor anser att patienter med självskadebeteende stannar upp ruljangsen på 

avdelningen på grund av komplexa omvårdnadsbehov och tar upp tid från andra patienter. 

Sjuksköterskorna menar på att dessa patienter kräver mycket uppmärksamhet och 

vårdresurser. De blir så kallade ”high-profile patients” genom att påverka arbetstempot på 

avdelningen (Hopkins, 2002). 

 

Autonomi 

En del sjuksköterskor upplever att det är svårt att avgöra om unga individer är tillräckligt 

kompetenta och mogna nog att själva avgöra ifall de vill leva eller inte. Därför anser en del 
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sjuksköterskor att ungdomar inte skall få möjligheten att motsätta sig vård under dessa 

omständigheter (Anderson et al., 2003). Sjuksköterskorna talade å andra sidan om vikten att 

försöka hålla fast vid människors rätt att fatta egna beslut. Vissa sjuksköterskor ifrågasatte sin 

rätt att bestämma över dessa ungdomars liv och huruvida de skall få skada sig själva eller inte 

(Anderson et al., 2003). 

 

Sjuksköterskors handlingar 

Svårigheter i omvårdnaden 

Det framkommer i flera studier att en del sjuksköterskor distanserar sig från eller undviker 

patienter med självskadebeteende (Hopkins, 2002; Reece, 2005; Slaven & Kisely, 2002). 

Sjuksköterskor kan uppleva att vården av denna patientgrupp inte ingår i deras 

kompetensområde och att de saknar kunskap om självskadebeteende. Detta leder till att 

många sjuksköterskor undviker patienterna så fort de anses medicinskt färdigbehandlade 

(Hopkins, 2002). Vissa sjuksköterskor erkänner även att de har svårt att hantera 

självskadebeteendet professionellt (Slaven & Kisely, 2002). En del stänger av sina egna 

känslor, vilket framgår av följande citat: 

 

I can feel cold in a way… Emotionally you have to cut off some part otherwise it can be very, very hard. 

In an acute situation you have to act first (Wilstrand et al., 2007, s.75). 

 

 Studien av Mackay och Barrowclough (2005) visar att sjuksköterskor är mindre villiga att 

hjälpa patienter med självskadebeteende då de upplever frustration och irritation över 

beteendet. Deras vilja att hjälpa dessa patienter påverkas även negativt ifall de är av 

uppfattningen att deras vårdinsatser ändå inte kan hjälpa patienten. Flertalet sjuksköterskor är 

ständigt på sin vakt medvetna om att patienternas självskadehandlingar kan få förödande 

konsekvenser (Hopkins, 2002; Wilstrand et al., 2007). I Hopkins (2002) studie beskrev 

sjuksköterskorna att de var tvungna att bli mer säkerhetsmedvetna och gömma syrgastuber 

och dylikt. 

 

Öppen fientlighet 

Det framkommer att sjuksköterskor kan vara öppet fientliga och klandra patienter för deras 

självskadebeteende (Reece, 2005). En sjuksköterska berättar vad hon hört en kollega säga till 

sin patient: 
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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). 

 

Det finns en osäkerhet hos sjuksköterskor kring hur de skall hantera patienternas oändliga 

problem. De kan även ha svårt att hantera sina egna känslor vid omvårdnaden av patienternas 

självförvållade skador. Sjuksköterskorna delgav att de ibland kunde tappa behärskningen 

genom att skrika på, förnedrade och vara hårdhänta mot patienterna (Wilstrand et al., 2007). 

En sjuksköterska i studien berättar att hon sagt följande till en patient: 

 

How do you think that we, as staff feel? Do you think that we experience it as unpleasant, and horrible 

and creepy and frightening to take care of you when you cut yourself all over – or when you try to hang 

yourself or what ever? (s.75). 

 

Skämt och ironi 

Det förekommer sjuksköterskor som försöker göra sig lustiga över patientens 

självskadebeteende genom att använda skämtsamma kommentarer eller ironi vid 

omvårdnaden (Reece, 2005; Wilstrand et al., 2007) En manlig sjuksköterska berättar hur han 

skämtat med en patient som kommit in för självskadebeteende under en hektisk arbetsdag på 

avdelningen:  

 

I had loads of forms to fill in (ward happenings) and I just said in a fairly light hearted way, ”Bloody hell 

I think that is going too far”… The other residents were astounded and laughed, and this woman laughed, 

too. I think she realised that we were at the end of our tether and we didn’t know what to do to help. I 

think I said, “I just don’t know what to do.” (Reece, 2005, s.568). 

 

Prioriteringar och påverkan av kollegor 

I en studie påvisas att sjuksköterskor i akuta vårdsammanhang inte prioriterar patienter med 

självskadebeteende lägre, i jämförelse med andra patientgrupper (McCann et al., 2007). I 

studien av Anderson et al. (2003) framkommer att sjuksköterskor i större utsträckning 

prioriterar patienternas fysiska tillstånd högre än att avvara tid för samtal. Mackay och 

Barrowclough (2005) finner i deras studie att sjuksköterskor är mer villiga att hjälpa de 

patienter som de känner sympati för. Flertalet sjuksköterskor fick i studien av McCann et al. 

(2007) besvara frågan ifall de någon gång hört sina arbetskollegor uttala; ”varför gjorde han 

inte det rätt den här gången och sparat oss en hel del problem?” De flesta sjuksköterskor hade 
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någon gång hört sina kollegor uttala ovanstående men nästan ingen lät sig påverkas av detta i 

omvårdnadsarbetet. 

 

Empatiskt förhållningssätt 

Det framkommer i en studie av McCarthy och Gijbels (2010) att sjuksköterskor upplever sig 

ha ett empatiskt förhållningssätt i omvårdnaden av patienter med självskadeproblematik. Det 

framgår även i samma studie att sjuksköterskorna anser sig vara goda vårdare av denna 

patientgrupp. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens syfte har varit att beskriva sjuksköterskors attityder till patienter med 

självskadebeteende. Från början var tanken att beskriva sjuksköterskors attityder till patienter 

med självskadebeteende inom akutsjukvården. Då författarna inte kunde hitta tillräckligt 

många artiklar som behandlade ämnet, har sökningarna utökats till att innefatta 

sjuksköterskors attityder inom sjukvården. Detta har resulterat i ett informationsunderlag som 

innefattar sjuksköterskor arbetandes på mindre lokala sjukhus till större akutvårdsavdelningar, 

psykiatriska mottagningar och avdelningar samt medicinvårdsavdelningar. 

 Forsberg och Wengström (2008) skriver att en förutsättning för en litteraturbaserad studie 

är att det finns tillräckligt många vetenskapliga studier av god kvalitet, som kan utgöra ett 

underlag för slutsatser och bedömningar. Nio vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och 

kvantitativ ansats har valts med till denna studie genom noggrann litteratursökning och 

därefter analyserats. Det har varit författarnas strävan att inskaffa ett brett 

informationsunderlag och informationssökningarna har därför gjorts om och om igen, tills 

samma artiklar återkommit i sökträffarna. Detta för att försäkra att informationen inom 

ämnesområdet är någorlunda uttömt. Författarna är medvetna över att antalet vetenskapliga 

artiklar som presenteras i studien är begränsade. Trots detta har det varit möjligt att skapa ett 

flertal teman och subteman som presenterar varierande attityder till patienter med 

självskadeproblematik, utefter den definition som redovisats i bakgrunden. Författarna har 

även valt att använda sig av flera citat i den löpande texten för att innehållet skall bli mer 

levande och skapa en större förståelse för attityderna och hur dessa kan uttryckas av 

sjuksköterskor. 
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 Sökningarna har varit begränsade till enbart Cinahls och Medlines databas och inga 

manuella sökningar har genomförts. Författarna anser dock att resultatet tillför en 

betydelsefull insikt om sjuksköterskors varierande attityder till denna patientgrupp. De 

vetenskapliga artiklarna har vidare skiljt sig åt avseende definitionerna av självskadebeteende 

och innefattar allt från olika självskadehandlingar till suicidförsök. Detta har medfört en 

svårighet i att kunna begränsa studiens syfte till att enbart studera en viss form av 

självskadebeteende, vilket var författarnas intention från början.   

 Då man vill fånga upp ett fenomen och dess egenskaper, vilken mening och innebörd den 

har för människor, är en kvalitativ metod lämpligast. Intervjuer, observationer och berättelser 

används som metod för att fånga upp fenomenet (Friberg, 2006). Både kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar har använts i befintlig studie och varit fruktbara, trots att 

syftet med studien varit beskrivande. Detta då de artiklar som varit av kvantitativ ansats har 

kunnat svara mot studiens syfte. Trots att dessa artiklar inte givit en lika djup förståelse för 

självskadebeteende som de kvalitativa, har flertalet subteman ändå varit möjliga att skapas. 

Ett exempel på detta är en kvantitativ studie av McCarthy och Gijbels (2010) som undersöker 

akutsjuksköterskans attityder till patienter med självskadebeteende. Resultatet presenteras i 

termer av positiva och negativa attityder, dock kunde författarna finna att flertalet 

sjuksköterskor anser sig ha ett empatiskt förhållningssätt gentemot dessa patienter. Detta har 

inte kunnat påvisas i de andra medtagna artiklarna. 

 Författarna är vidare medvetna över att antalet subteman som presenteras i resultatet är 

stort och att rubrikerna autonomi och empatiskt förhållningssätt endast består av en referens. 

Dock anser författarna att den information som beskrivs under dessa två rubriker har god 

relevans då den besvarar syftet med studien. Innehållet anses heller inte vara möjligt att 

presentera under någon av de övriga rubrikerna och därav skapades egna rubriker för dessa 

teman. Innehållets validitet har även diskuterats om huruvida en studie kan vara tillräcklig för 

att beskriva hur sjuksköterskor exempelvis handlar i relation till patienter med 

självskadebeteende. Författarnas intention är inte att ta hänsyn till antalet sjuksköterskor som 

har en viss attityd till patientgruppen utan istället beskriva hur dessa kan ges i uttryck och 

upplevas av olika sjuksköterskor. Dessutom belyser dessa rubriker viktiga aspekter som inte 

påträffats i de andra studierna.   

 Flera artiklar är genomförda i Storbritannien och Australien och endast en studie är 

genomförd i Sverige. Det hade varit ytterst intressant med fler studier som beskriver attityder 

till självskadebeteende i den svenska eller nordiska kontexten. Tyvärr har det inte varit 
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möjligt att göra en geografisk begränsning till enbart Norden eller Sverige, då de flesta studier 

som berör ämnet härrör från Storbritannien och Australien. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet presenterar en varierande bild av sjuksköterskors föreställningar, känslor, 

värderingar och handlingar i relation till patienter med självskadebeteende. Genom att dela 

upp begreppet ”attityd” i dessa fyra komponenter kunde författarna få en djupare förståelse 

för attitydbegreppets dimension, samt vad det kan innebära när en människa har en attityd till 

ett objekt, en person eller en situation. Författarna är medvetna över att sjuksköterskans 

föreställningar, känslor och värderingar kring fenomenet inte nödvändigtvis styr hennes 

handlingar. Därför har författarna valt att inte dra slutsatsen att sjuksköterskor endera har 

positiva eller negativa attityder till patienter med självskadebeteende. Attityderna som 

presenteras är komplexa och beskriver en varierad bild av hur sjuksköterskor tycker, tänker 

och förhåller sig till patientgruppen. Nedan presenteras det från resultatet som författarna 

anser vara av störst intresse att lyfta fram och föra en diskussion kring. 

 

Vård på lika villkor 

Det framkommer av resultatet att somliga sjuksköterskor är av åsikten att patienter med 

självskadebeteende i vissa fall skall prioriteras lägre än andra patientgrupper (Anderson et al., 

2003; Crawford et al., 1998; Hopkins, 2002). Sjuksköterskor anser dessutom att en del 

patienter inte bör ha rätt till vård överhuvudtaget (Hopkins, 2002). I bakgrunden framkommer 

att patienter kan erfara negativa attityder och uppleva att de är till besvär eller i vägen för 

sjuksköterskorna. De upplever även att sjuksköterskorna inte tar sig tid för dem (Lindgren et 

al., 2004; Smith, 2002). Dock visar studien av McCann et al. (2007) att sjuksköterskor i akuta 

vårdsammanhang inte prioriterar patienterna annorlunda.  

 Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ställer kravet att vården skall ges på lika villkor 

för hela befolkningen och med respekt för alla människors lika värde, samt för den enskilda 

människans värdighet. Lagen beskriver tydligt, oavsett orsak till sjukdom eller skada, att 

patienter skall vårdas och prioriteras på samma premisser. Kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska lyfter fram att sjuksköterskans omvårdnadsarbete skall styras 

utifrån befintliga lagar, föreskrifter och riktlinjer (Socialstyrelsen, 2005). Hälso- och 

sjukvårdslagen framhåller att vården skall prioriteras utifrån behov och inte orsaker till 

sjukdom eller skada (SFS 1982:763). 
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 Eriksson (1994) skriver om utebliven vård som en form av vårdlidande. Utebliven vård 

handlar inte enbart om att patienter direkt nekas vård utan beskrivs som ett brett spektra där 

sjuksköterskans motiv till att vårda även ingår. Sjuksköterskan kan utsätta patienten för ett 

vårdlidande genom att brista i sin vårdande grundhållning och i upplevelsen av motivet till att 

vårda en patient (Eriksson, 1994). Att inneha en vårdande grundhållning innebär att låta 

kärlek och barmhärtighet genomsyra alla vårdhandlingar (Eriksson, 2000). Sjuksköterskor 

som menar på att patienterna inte har rätt till lika vård, kan orsaka ett vårdlidande för 

patienten om de brister i sin vårdande grundhållning. 

 

Fokus på det fysiska lidandet 

Det framkommer från resultatet att sjuksköterskor kan uppleva en frustration över att inte 

kunna behandla självskadebeteendet som en fysisk åkomma (Anderson et al., 2003). En del 

sjuksköterskor känner frustration över att just kvinnor skadar sig då det anses vara av större 

vikt att deras kroppar inte blir förstörda (Reece, 2005). Det framkommer även att 

sjuksköterskor, så fort patienterna blivit medicinskt färdigbehandlade, undviker dem 

(Hopkins, 2002). Somliga sjuksköterskor menar att dessa patienter kräver en annan typ av 

omvårdnad och upplever frustration över att det inte räcker att sätta ett ”plåster” eller 

”bandage” på patientens sår. Att samtala med patienten prioriteras dessutom lägre än att 

behandla skadorna (Anderson et al., 2003). Patienterna kan även själva uppleva 

sjuksköterskornas frustration och beskriver att de ibland blir behandlade som objekt, något 

som saknar själ och är inlagd för reparation (Lindgren et al., 2004). 

 I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) står att sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

skall präglas av en helhetssyn på människan. Även Eriksson (2000) framhåller vikten av att 

sjuksköterskan har en helhetssyn på patienten, denna består av människan som en enhet av 

kropp, själ och ande. Människan upplever och förhåller sig till omvärlden genom sin kropp 

och kroppen är viktig för vår identitet. Själen relateras till våra känslor och tankar och utgör 

vår självmedvetenhet. Anden är ett uttryck för existentiella funderingar, tankar kring rätt och 

fel samt ont och gott (Eriksson, 2000). Det andliga kan även innefatta funderingar över den 

egna existensen och meningen med livet (Wiklund, 2003). Oavsett vilken komponent, kropp, 

själ eller ande som är ett hälsohinder för patienten, menar Eriksson (2000) att sjuksköterskan 

måste ta hänsyn till samtliga aspekter i omvårdnaden. 

 Eriksson (1994) skriver vidare att patienter ofta har svårt att förmedla sina innersta känslor 

och när sjuksköterskan inte ger patienten möjligheten att uttrycka sitt verkliga lidande, 
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hamnar fokus lätt på det kroppsliga. Då fokus endast centreras till det kroppsliga lidandet 

fråntas möjlighet för patienten att utvecklas och försonas med sitt lidande (Eriksson, 1994). 

Författarna menar därför att det är av stor vikt att sjuksköterskor har en helhetssyn på 

patienter med självskadebeteende. Patientens självskadehandlingar kan vara ett uttryck för det 

själsliga i form av oumbärliga tankar och känslor. Författarna tror även att 

självskadehandlingar kan vara ett sätt för patienten att genom sin kropp förmedla sitt innersta 

lidande. Den andliga aspekten kan handla om ett existentiellt lidande hos patienten som rör 

meningen med livet eller meningen av att drabbas av en svår livshändelse.   

 

Kommunikation 

Det framgår av resultatet att sjuksköterskor kan ha en svårighet i att kommunicera med 

patienterna. Antingen kan det bero på att de anser att patientens problem förvärras om man 

talar om problemen, eller att informationen patienterna delger skall bli för svår att härbärgera 

(Anderson et al., 2003; Hopkins, 2002; Reece, 2005). Resultatet visar även att sjuksköterskor 

distanserar sig från och undviker dessa patienter, eller blir obekväma i omvårdnaden av dem 

(Hopkins, 2002; Reece, 2005; Slaven & Kisely, 2002). Patienterna själva uppger att de 

behöver få tala om sina problem. Dock upplever de sällan att sjuksköterskor tar sig tid att 

lyssna och att mediciner istället används för att tysta ned dem (Smith, 2002). Många patienter 

söker stöd på internet för att de upplever att sjukvården inte ger dem det stöd de är i behov av 

(Pembroke, 2006).  

 Eriksson (1994) menar att patientens lidande måste bekräftas. Sjuksköterskan skall 

förmedla sin närvaro, visa att hon finns där redo att ta del av patientens lidande. 

Sjuksköterskan skall också skapa möjlighet för patienten att få uttrycka sina innersta känslor 

för att lidandet skall kunna lindras. Eide och Eide (2007) beskriver att sjuksköterskan genom 

att spegla patientens känslor, kan förmedla att hon finns där och har förståelse för patientens 

känslor eller situation. På så sätt kan hon hjälpa patienten att sätta ord på känslorna. Detta kan 

av sjuksköterskorna utföras genom att hon lyssnar till patienten, kontrollerar att det inte skett 

några missförstånd, bekräfta patientens känslor och öppnar upp för att utforska situationen. 

 Författarna i denna studie menar att det kan finnas en risk att patienten fortsätter skada sig 

om hon inte får möjlighet att uttrycka sina känslor och blir bekräftad som människa. Genom 

att försöka ta reda på varför patienten skadar sig kan sjuksköterskor skapa sig en större 

förståelse för patienten och dennes situation. Detta i sin tur tror författarna kan ge upphov till 

en bättre och mer omsorgsfull omvårdnad. Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) skriver att 
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sjuksköterskan kan, genom att ta reda på de bakomliggande orsakerna till patientens beteende, 

undvika att låta sina egna känslor, exempelvis frustration, styra sina handlingar. 

 

Olika sätt att förstå självskadebeteende 

I resultatet påvisas att sjuksköterskor kan ha svårt att förstå varför människor skadar sig 

(Anderson et al., 2003; Crawford et al., 1998; Hopkins, 2002; Reece, 2005; Wilstrand et al., 

2007). Sjuksköterskor kan istället försöka dra egna slutsatser till orsakerna bakom beteendet. 

Patienternas beteende kan uppfattas som en manipulativ handling eller ett sätt att få 

uppmärksamhet på (Reece, 2005; Wilstrand et al., 2007). Sjuksköterskor tar inte alltid 

patienternas problem på allvar och anser ibland att de skadar sig själva på grund av triviala 

orsaker (Anderson et al., 2003). Patienter delger att deras tankar och känslor inte alltid blir 

tagna på allvar och kan uppleva att sjukvårdspersonal har en bristande förståelse för dem, eller 

inte verkar intresserade av att ta reda på varför de skadar sig (Lindgren et al., 2004; Smith, 

2002).  

 Fox och Hawton (2004) hävdar att det är en myt att människor skadar sig själva i syfte att 

få uppmärksamhet från omgivningen. De beskriver istället att riskfaktorer som bland annat 

hopplöshetskänslor och ilska kan höra ihop med självskadebeteendet. Människor som skadar 

sig befinner sig ofta i ett tillstånd av extrem ilska eller sorg (Fox & Hawton, 2004). Å andra 

sidan finner Scoliers et al. (2009) att motivet bakom självskadehandlingarna kan vara för att 

få uppmärksamhet. Däremot beskrivs flera andra potentiella orsaker till beteendet, bland annat 

för att lätta på svåra känslor eller för att straffa sig själv. I resultatet framgår dock att 

sjuksköterskor kan betrakta beteendet som en copingstrategi (Anderson et al., 2003). Detta 

bekräftas också av Madge et al. (2008) som beskriver att den vanligaste orsaken till beteendet 

är för att lätta på svåra känslor eller på grund av en dödsönskan. 

 Resultatet i studien visar även på att det finns en osäkerhet hos sjuksköterskor ifall 

suicidförsök används i syfte att få sympati från omgivningen, och huruvida de patienter som 

verkligen vill dö också skulle fullborda ett suicid (McCann et al., 2007). Det finns även en 

uppfattning att människor som upprepar självskadehandlingarna, har lägre suicidrisk 

(Crawford et al., 1998; Slaven & Kisely, 2002). Flertalet studier i bakgrunder påvisar dock i 

motsats till detta att patienter med självskadebeteende snarare har en ökad risk för suicid 

(Cleaver, 2007; Greydanus & Shek, 2009; Hawton et al., 2003; Thorsen, 2006). Detta var 

något som sjuksköterskorna i studien av McCann et al. (2007) var medvetna om. 
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 I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det att vården skall ges med respekt för 

den enskilda individens värdighet. Trovärdighet beskrivs av Eriksson (1994) som en del av en 

människas värdighet. Trovärdighet kan exempelvis innebära att patienten och dennes problem 

tas på allvar av sjuksköterskan. Görs inte det, utövar sjuksköterskan både makt mot patienten 

och kränker patientens värdighet. Detta kan i sin tur leda till att patienten upplever ett 

vårdlidande (Eriksson, 1994).  

 För att kunna försonas med sitt lidande är en förutsättning att patienten kan och vågar 

uttrycka sina innersta tankar och känslor. Sjuksköterskans uppgift är att vara närvarande och 

bekräfta patientens lidande, inte hitta egna förklaringar till varför patienten lider. När 

sjuksköterskan bortförklarar lidandet eller inte ger patienten tid att få lida ut, fråntas en chans 

till försoning och därmed möjligheten att uppleva en mening med lidandet (Eriksson, 1994). 

 

Hopp och hopplöshet 

Flera sjuksköterskor känner en hopplöshet i att vårda patienter med självskadebeteende. 

Denna hopplöshet ges framför allt i uttryck när sjuksköterskor tror att patienten skall fortsätta 

skada sig (Anderson et al., 2003; Hopkins, 2002; Mackay & Barrowclough, 2005; Reece, 

2005). Om sjuksköterskor anser att det finns risk för upprepat självskadebeteende kan det 

dessutom leda till en minskad vilja att hjälpa patienten (Mackay & Barrowclough, 2005). 

Sjuksköterskor kan känna att deras insatser är meningslösa om de ändå inte kan hjälpa 

patienten (Anderson et al., 2003). Även känslor som maktlöshet, frustration och 

otillräcklighet är framträdande i flera studier (Anderson et al., 2003; Hopkins, 2002; Mackay 

& Barrowclough, 2005; Reece, 2005; Slaven & Kisely, 2002; Wilstrand et al., 2007). De kan 

uppleva att deras roll som sjuksköterskor tappar betydelse i vårdandet av patientgruppen. 

(Anderson et al., 2003). I samma studie framkommer å andra sidan att sjuksköterskor som 

kommer i kontakt med unga personer som skadar sig, anser att det måste finnas något positivt 

att leva för då de har hela livet framför sig. I studien av Wilstrand et al. (2007) beskrev 

sjuksköterskor en känsla av hoppfullhet och en möjlighet till att kunna hjälpa patienter med 

självskadebeteende. 

 Patienter beskriver själva att då de blir bekräftade och sedda som individer kan de känna 

hoppfullhet. Om personalen istället tvivlar på dem kan det få dem att sluta tro på sig själva. 

Patienter kan även stundom känna sig övergivna av personalen eller misslyckade som 

individer (Lindgren et al., 2004; Smith, 2002). 
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 Eriksson (1997) skriver att tro hör samman med hoppet som är en betydelsefull faktor för 

att patienten skall kunna uppleva hälsa och välbefinnande. Det är genom hoppet som 

människan visar att hon inte gett upp och att det finns en tro på framtiden. Enligt Eriksson 

(1994) är människans hopp förenad med en ömsesidighet av att kunna hjälpa och av att kunna 

bli hjälpt. Vetskapen om att människan endast kan övervinna lidandet genom att lida, kan ge 

hopp och kanske även mod till att våga ta sig an lidandet (Eriksson, 1994).  

 Patienter som befinner sig i ett lidande pendlar mellan hopp och hopplöshet och mellan 

lidande och lust (Eriksson, 1994). Eriksson beskriver att ”lidandet föder en känsla av 

hopplöshet och lidandet behöver hopp för att kunna lindras” (Eriksson, 1994, s.76). Känslor 

av hopplöshet kan uppkomma då människor blir övergivna i sitt lidande och denna hopplöshet 

kan i sin tur leda till förtvivlan. I ett tillstånd av förtvivlan existerar inte hoppet och patienter 

kan låta sig förödmjukas för att få sitt lidande lindrat. Därför menar författarna i denna studie 

att det är av stor vikt att sjuksköterskan inte tappar hoppet för patienten, även om det lätt kan 

bli så när patienten upprepar sitt självskadebeteende. Sjuksköterskan är till för att hjälpa 

patienten och om denne inte känner hopp, är det ännu viktigare att sjuksköterskan gör det. 

Detta då hopplöshet kan leda till förödande konsekvenser för patienten. Thorsen (2006) 

beskriver att självskadebeteende oftast leder till känslor av hopplöshet och att dessa känslor i 

sin tur kan leda till suicidtankar. 

 

Förhållningssätt 

Sjuksköterskor kan vara öppet fientliga mot patienter med självskadebeteende. Denna 

fientlighet kan yttra sig i form av förlöjligande av patienternas problem, att sjuksköterskorna 

skriker på, är hårdhänta mot eller skuldbelägger patienterna (Reece, 2005; Wilstrand et al., 

2007). Även patienterna själva berättar att vårdpersonal ibland kan skrika på dem (Lindgren et 

al., 2004). 

 Eriksson (1994) skriver att sjuksköterskan har till uppgift att förhindra kränkningar och se 

till att patienten kan uppleva värdighet. Både i sjuksköterskans kompetensbeskrivning och 

etiska kod framhålls att omvårdnaden skall präglas av ett etiskt förhållningssätt 

(Socialstyrelsen, 2005; ICN:s etiska kod, 2007). Författarna i denna studie menar att denna 

fientlighet beskriver ett oetiskt handlande eftersom sjuksköterskorna ibland låter sin 

frustration gå ut över patienterna. Eriksson (1994) skriver att det alltid är en kränkning av 

människans värdighet då man åstadkommer ett lidande och inte bekräftar patienten som en 

fullvärdig människa. Eriksson menar även att sjuksköterskan samtidigt kränker sin egen 



33 (41) 

 

värdighet när hon förorsakar patienten ett lidande. Författarna i befintlig studie menar att 

dessa kränkningar visar på att sjuksköterskor inte alltid vet hur de skall hantera svåra 

situationer. Författarna tror därför att sjuksköterskor är i behov av stöd på arbetsplatsen, 

exempelvis genom handledning, där de kan reflektera över sina känslor och handlingar. Detta 

i sin tur kan hjälpa sjuksköterskan att ge en etisk god vård. Sjuksköterskan kan emellertid ha 

kunskap om etiska principer och begrepp, men om hon inte reflekterar över sitt handlande 

menar Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) att dessa kunskaper kan stanna på en elementär 

nivå och förbli oreflekterade.   

 I resultatet framkommer dock att det finns sjuksköterskor som anser sig ha ett empatiskt 

förhållningssätt gentemot patienter med självskadebeteende (McCarty & Gijbels, 2010). 

Sjuksköterskor kan även känna sympati och ha förståelse för patienterna (Anderson et al., 

2003; Hopkins, 2002; Wilstrand et al., 2007).  

 

Praktiska implikationer och förslag till fortsatta studier 

Flertalet studier som presenterats i resultatet har involverat sjuksköterskor arbetandes på 

akutvårdsavdelningar. På akuten är vårdmötet mellan sjuksköterska och patient oftast kort och 

man hinner inte bygga upp en långvarig vårdrelation. Därför är det av stor vikt att bemötandet 

blir bra från första början. Ett dåligt bemötande kan skapa ett enormt vårdlidande hos 

patienten och leda till ett bristande förtroende för vårdpersonalen samt en vård av sämre 

kvalitet. Resultatet tyder på att sjuksköterskor är i behov av utbildning och ett kontinuerligt 

stöd i att vårda patienter med självskadebeteende. Delvis behövs utbildning i ämnet men även 

stöd i form av handledning där sjuksköterskor kan få hjälp att hantera svåra situationer samt 

ventilera sina känslor. Författarna tror att utbildning tillsammans med handledning kan 

inbringa en ökad förståelse hos sjuksköterskor för fenomenet och skapa en bättre vård av 

dessa patienter.  

 Ytterligare studier behövs för att studera sjuksköterskors attityder till patienter med 

självskadeproblematik, framför allt i Norden, då det studerats mycket sparsamt om ämnet i 

dessa länder. Det skulle vara av intresse att se om attityderna här skiljer sig åt i jämförelse 

med Storbritannien och Australien. 
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Bilaga 1, Matris över urval av artiklar till resultatet 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Anderson, M., 

Standen, P., & 

Noon, J.  

‘Nurses and 

doctors’ 

perceptions 

of young 

people who 

engage in 

suicidal 

behavior: a 

contemporary 

grounded 

theory 

analysis. 

2003, Storbritannien, 

International Journal of 

Nursing Studies. 

Att utforska sjuksköterskors 

och läkares uppfattningar om 

ungdomar som har ett 

suicidalt- och självskadande 

beteende. 

Kvalitativ metod. 

 

Urval: 45 sjuksköterskor och 

läkare arbetandes på 

akutvårdsavdelningar, 

pediatriska 

medicinvårdsavdelningar samt 

psykiatrisk hälsovård för barn 

och ungdomar. 

 

Datainsamling: semi-

strukturerade och inspelade 

intervjuer från en tidsperiod på 

två år. Intervjuguiden utgick 

från delar i ”the Suicid Opinion 

Questionnaire”.  

 

Analys: grounded theory analys. 

 

Resultatet som presenteras påvisar olika hinder 

i relationen som sjuksköterskor och läkare har 

med unga patienter som har ett suicidalt-och 

självskadande beteende. 

 

Sjuksköterskor och läkare kan uppleva 

frustration i vårdandet av dessa unga patienter. 

Det finns även en brist på förståelse för varför 

unga självskadar. 

 

Sjuksköterskor och läkare ifrågasätter om deras 

insatser verkligen kan göra någon skillnad. 

Detta då inget de gör tycks hjälpa patienterna. 

Sjuksköterskor kan dessutom känna sig 

okvalificerade att vårda ungdomar med 

suicidalt- och självskadande beteende. 

 

 

Crawford, M.J., 

Turnbull, G., & 

Wessely, S. 

Deliberate 

self harm 

assessment 

by accident 

and 

emergency 

staff - an 

intervention 

study. 

1998, Storbritannien, 

Journal of Accident & 

Emergency Medicine. 

Att undersöka effekterna av en 

specifik intervention för 

akutvårdspersonal, avseende 

kvaliteten på den psykosociala 

bedömningen av patienter som 

medvetet skadar sig. 

Kvantitativ metod. 

 

Urval: 52 sjuksköterskor, 15 

läkare och 2 konsulter 

arbetandes på akutmottagning. 

 

Datainsamling: jämförelser 

gjordes före och efter 

interventionen avseende hur 

personalen genomförde 

psykosociala bedömningar av 

patienterna. Via enkäter mättes 

även, både före och efter, 

personalens attityder till och 

Resultatet visar en förbättring i de psykosociala 

bedömningarna av patienterna efter 

interventionen. Även samarbetet mellan 

akutvårdspersonalen och parasuicidteamet 

förbättrades.  

 

Personalen upplever i högre utsträckning, efter 

interventionen, att de har tillräcklig kunskap i 

sin roll i att bedöma och vårda patienter med 

självskadebeteende. 

 

Studien presenterar, före och efter 

interventionen, en tabell över deltagarnas 

åsikter rörande självskadebeteende.  
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kunskap om medveten 

självskada. 

 

Analys: analysen skedde med 

hjälp av statistical package for 

social sciences (SPSS). 

 

 

 

Hopkins, C. ‘But what 

about the 

really ill, 

poorly 

people?’ (An 

ethnographic 

study into 

what it means 

to nurses on 

medical 

admissions 

units to have 

people who 

have harmed 

themselves as 

their 

patients). 

2002, Storbritannien, 

Journal of Psychiatric 

and Mental Health 

Nursing.  

Få en förståelse för vad det 

innebär för sjuksköterskor på 

medicinvårdsavdelningar att 

ha patienter som skadat sig 

själva. 

Kvalitativ metod. 

 

Urval: 4 sjuksköterskor 

arbetandes på två medicinska 

avdelningar. 

 

Datainsamling: studien utfördes 

under en 1-månadsperiod och 

baseras på observationer, semi-

strukturerade och transkriberade 

intervjuer samt noteringar 

(reflektioner under processens 

gång). 

 

Analys: materialet bearbetades 

med hjälp av deskriptiv analys. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna har svårt 

att förstå varför dessa patienter försöker ta sitt 

eget liv eller sätta sin egen hälsa i fara genom 

att skada sig. Då patienter med 

självskadeproblematik har komplexa behov kan 

detta påverka ruljangsen på vårdavdelningen 

genom att den stannas upp. 

 

Sjuksköterskorna upplever att de inte har 

tillräcklig kunskap i att vårda patienter med 

självskadebeteende och att det inte är ”deras 

område”. Detta leder ofta till att 

sjuksköterskorna undviker dessa patienter så 

fort de blir medicinskt färdigbehandlade.  

 

  

 

 

Mackay, N., & 

Barrowclough, C. 

Accident and 

emergency 

staff’s 

perceptions 

of deliberate 

self-harm: 

attributions, 

emotions and 

willingness 

to help. 

2005, Storbritannien, 

British Journal of 

Clinical Psychology. 

Att testa och utvärdera 

Weiners modell på 

akutvårdspersonal som 

kommer i kontakt med 

patienter som medvetet skadar 

sig själva. 

Kvantitativ metod. 

 

Urval: 59 sjuksköterskor och 30 

läkare arbetandes på fyra olika 

akutmottagningar. 

 

Datainsamling: deltagarna fick 

läsa olika patientfall, ena delen 

av gruppen fick ett patientfall 

och den andra delen fick ett 

annat. 

 

Därefter fick deltagarna gradera 

Resultatet visar att den manliga personalen är 

mindre sympatisk och uttrycker mer irritation 

och frustration än den kvinnliga personalen. 

Männen är dessutom mindre optimistiska och 

mindre villiga att hjälpa patienten.  

 

Sjuksköterskorna uttrycker mindre ilska, är mer 

optimistiska och mer villiga att hjälpa patienten 

än läkarna. 

 

Studien visar även att när personalen anser att 

patienten kan kontrollera de bakomliggande 

orsakerna till sitt beteende, väcks mer irritation 
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orsaken till självskadebeteendet, 

deras känslomässiga reaktion, 

tilltro till förändring av 

patientens beteende samt viljan 

att hjälpa patienten att förändra 

sitt beteende. 

 

Deltagarna fick även besvara 

demografiska frågor. 

 

Analys: materialet analyserades 

med hjälp av variansanalys. 

 

och frustration. Det finns även ett samband 

mellan dessa känslor och ovilja att hjälpa 

patienten. 

 

Vidare visar studien att när patienten har ett 

upprepat självskadebeteende bakom sig, 

resulterar det i en minskad optimism hos 

personalen, samt en minskad vilja att hjälpa 

patienten. 

 

Resultatet i denna studie stämmer överens med 

Weiners modell. 

McCann, T.V., 

Clark, E., 

McConnachie, S., 

& Harvey, I. 

Deliberate 

self-harm: 

emergency 

department 

nurses’ 

attitudes, 

triage and 

care 

intentions. 

2007, Australien, Journal 

of Clinical Nursing. 

Att undersöka 

akutsjuksköterskors attityder 

till patienter som medvetet 

skadar sig själva samt hur 

sjuksköterskor prioriterar 

dessa patienter.  

Kvantitativ metod. 

 

Urval: 43 sjuksköterskor 

arbetandes inom 

akutsjukvården. 

 

Datainsamling: deltagarna fick 

besvara en modifierad version 

av enkäten: Suicide Opinion 

Questionnaire. Genom 

Australasian Triage Scale fick 

de även besvara hur de 

prioriterade vården av 

patientgruppen.  

 

De fick dessutom besvara 

sociodemografiska frågor. 

 

Analys: materialet bearbetades 

med hjälp av statistical package 

for social sciences (SPSS). 

 

Studien visar en generellt positiv attityd till 

patienter med självskadebeteende. 

Sjuksköterskorna ser självskadebeteendet som 

något behandlingsbart och inser allvaret med att 

själskadebeteende kan leda till suicid. 

 

Studien visar även att sjuksköterskorna 

prioriterar vården av dessa patienter högt. 

 

Deltagarna var dock inte överens i frågan om 

huruvida suicidförsök är ett sätt att få sympati 

från andra, eller om personen genom ett 

suicidförsök avsiktligt vill dö. 

McCarthy, L., & 

Gijbels, H. 

An 

examination 

of emergency 

2010, Irland, 

International Emergency 

Nursing. 

Att undersöka 

akutsjuksköterskors attityder 

till patienter som medvetet 

Kvantitativ metod. 

 

Urval: 68 sjuksköterskor 

Resultatet visar en generellt positiv attityd till 

patienter med självskadebeteende. 

Sjuksköterskor i åldrarna 41 till 50 år har mer 
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department 

nurses’ 

attitudes 

towards 

deliberate 

self-harm in 

an Irish 

teaching 

hospital. 

skadar sig själva och 

relationen mellan attityderna 

och olika faktorer som ålder, 

utbildning, yrkeserfarenhet 

och utbildning om 

självskadebeteende. 

arbetandes inom 

akutsjukvården. 

 

Datainsamling: Deltagarna fick 

besvara enkäten: Attitudes 

Towards Deliberate Self-Harm 

Questionnaire, samt 

demografiska frågor. 

 

Analys: enkäterna bearbetades 

med hjälp av statistical package 

for social sciences (SPSS). 

 

positiva attityder än sjuksköterskor i åldrarna 

51 till 60 år.  

 

De med längre utbildning visade sig också ha 

en positivare attityd. Ju längre erfarenhet 

sjuksköterskor har i akutsjukvården, desto 

positivare attityder har de.  

 

Resultatet visar även att sjuksköterskor har ett 

empatiskt förhållningssätt gentemot patienter 

med självskadebeteende.   

Reece, J. The language 

of cutting: 

initial 

reflections on 

a study of the 

experiences 

of self-injury 

in a group of 

women and 

nurses. 

2005, Storbritannien, 

Issues in Mental Health 

Nursing.   

Att beskriva hur kvinnor med 

självskadebeteende och 

sjuksköterskor tillskriver 

mening med 

självskadebeteende.   

Kvalitativ metod. 

 

Urval: 11 kvinnor som tidigare 

skadat sig själva och 14 

sjuksköterskor. 

 

Datainsamling: deltagarna 

intervjuades. Intervjuerna var av 

ostrukturerad form och bestod 

av öppna frågor.  

 

Analys: det insamlade 

materialet kodades med hjälp av 

tematisk analys. 

 

Resultatet i denna studie visar att 

sjuksköterskor saknar förståelse för varför 

människor skadar sig. 

 

Studien visar att både kvinnorna och 

sjuksköterskorna ser självskadebeteendet som 

ett sätt att hantera livet på. Att skära sig är för 

kvinnorna ett sätt att återfå balans och kontroll 

över sin kropp och sitt liv. 

 

 

Slaven, J., & 

Kisely, S. 

Staff 

perceptions 

of care for 

deliberate 

self-harm 

patients in 

rural Western 

Australia: a 

qualitative 

study. 

2002, Australien, 

Australian Journal of 

Rural Health. 

Att utforska 

sjukvårdspersonalens 

uppfattningar avseende olika 

hinder i vården av patienter 

med självskadebeteende, samt 

hur dessa hinder kan bemötas. 

 

  

Kvalitativ metod. 

 

Urval: 7 allmänläkare, 13 

sjuksköterskor och 5 personer 

med psykiatrisk kompetens, 

arbetandes på tre lokala sjukhus. 

 

Datainsamling: semi-

strukturerade intervjuer som 

spelades in och transkriberades.  

Studien visar att det finns en rad hinder i 

vårdandet av patienter som skadar sig själva. 

Alla tre yrkeskategorier uppger att det inte finns 

riktlinjer i hanteringen av dessa patienter vilket 

leder till missuppfattningar om vad som skall 

göras och vem som skall göra vad. Vissa 

patienter skrivs ut utan att det gjorts en 

suicidbedömning.  

 

Av resultatet framgår även att sjuksköterskorna 
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Analys: materialet analyserades 

med hjälp av innehållsanalys. 

 

  

har bristande självförtroende i att vårda 

patienter med denna problematik. Att inte veta 

vad som skall göras leder tidvis till känslor av 

hjälplöshet och frustration. 

 

Wilstrand, C., 

Lindgren, B.M., 

Gilje, F., & 

Olofsson, B. 

Being 

burdened and 

balancing 

boundaries: a 

qualitative 

study of 

nurses’ 

experiences 

caring for 
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Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

psykiatriska patienter som 

skadar sig själva.   

Kvalitativ metod. 

 

Urval: 2 allmänsjuksköterskor 

och 4 specialistutbildade 

sjuksköterskor arbetandes på ett 

psykiatriskt sjukhus. 

 

Datainsamling: baseras på 

intervjuer som spelats in samt 

transkriberats.  

 

Analys: två teman och sju 

subteman bildades med hjälp av 

innehållsanalys.  

 

Resultatet visar att patienter med 

självskadebeteende väcker starka känslor hos 

sjuksköterskorna; frustration för patientens 

handlande, rädsla för patientens livshotande 

beteende och en känsla av bristande stöd från 

arbetskollegor och sjukhusledningen. Dessa 

komponenter leder till att sjuksköterskorna 

känner sig överbelastade.  

 

Vikten av ökad kunskap om självskadebeteende 

och stöd till personal som arbetar med patienter 

som skadar sig måste uppmärksammas i 

forskning, utbildning och i förbättringsarbetet 

inom vården. 

 

 

  


