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Nurses experiences and attitudes in the care of persons who 
engage in self-harm 
 



Sammanfattning 
Bakgrund: Självskadebeetende har ökat de senaste årtiondena. Många av personerna som 

skadar sig själva söker inte vård för sina skador. De personer som uppsöker vård blir ibland 

bemötta med negativa attityder av sjuksköterskor. För att kunna ge individuell omvårdnad är 

det viktigt att sjuksköterskor kan möta och lyssna på dessa personer. 

Syfte: Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelse och attityder i vårdandet av 

patienter med självskadebeteende 

Metod: En litteraturöversikt har genomförts som involverar åtta vetenskapliga artiklar. Fem 

av kvalitativ och tre av kvantitativ ansats. Artiklarna har hämtats från databaserna CINAHL, 

Medline och PsycInfo. 

Resultat: Analysen av artiklarna mynnade ut i två huvudteman: sjuksköterskors känslor och 

sjuksköterskors förståelse och förhållningssätt. Därtill identifierades fem underteman: känsla 

av frustration, känsla av maktlöshet, när känslorna tar över, brist på samsyn och kampen för 

att ge en god och säker omvårdnad. 

Diskussion: När sjuksköterskor inte kan kontrollera sina känslor som uppkommer vid 

vårdandet av patienter med självskadebeteende finns risken att det dra sig undan från 

patienterna. Detta kan leda till ett vårdlidande för patienten då dennes värdighet kränks. Det är 

oklart om arbetslivserfarenhet har positiv eller negativ inverkan på sjuksköterskors attityder. 

Utbildning kan öka förståelsen och förbättra attityden hos sjuksköterskor gentemot patienter 

med självskadebeteende.  

Nyckelord: Attityd, sjuksköterskor, självskadebeteende, upplevelse 



Abstract 

Background Self-harm has increased the last decades.  Many of the persons who harm 

themselves don’t seek medic care for their wounds. The persons who do seek medic care 

sometimes become treated with negative attitudes from the nurses. To be able to give 

individual care it is important that nurses can greet and listen to these persons. 

Purpose The purpose of the study is to describe nurses’ experiences and attitudes in the care 

for people who engage in self-harm 

Method A literature review has been made which includes eight research articles. Five of 

qualitative and three of quantitative design. The articles were gathered from the databases 

CINAHL, Medline and PsycInfo. 

Result  The analysis of articles resulted in two main themes: nurses feelings and nurses 

understanding and approach. Five sub themes were identified: feeling of frustration, feeling 

of powerlessness, when the feelings take over, lack of unity and the struggle to give a good 

and safe care. 

Discussion When nurses´ can´t control their feelings that emerge in the care of patients who 

self-harm there is a risk that they withdraw from the patients. This could result in suffering 

during care and that the dignity of the patient is getting violated. It is not certain if work 

experience has negative or positive impact on the nurses’ attitudes. Education could increase 

the understanding and improve the attitudes among nurses towards patients who engage in 

self-harm. 

Keywords Attitude, experience, nurses, self-harm, self-injure 
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1. Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning och arbetslivserfarenhet inom psykiatrin har vi 

funnit att attityden gentemot självskadande patienter varierade stort mellan olika 

sjuksköterskor. Några negativa attityder som vi kunde urskilja var bland annat att flera 

sjuksköterskor undvek patienterna, skämtade om dem eller pratade nedlåtande om dem med 

annan vårdpersonal. Andra sjuksköterskor behandlade och bemötte däremot samma patienter 

utan att särbehandla dem på något plan. Det och kombinationen av att fenomenet 

självskadebeteende bland unga har varit uppmärksammat i media den senaste tiden väckte 

vårt intresse för ämnet. 

 

1.1 En berättelse 

En ung kvinna, Pernilla, som är 17 år berättar om uppkomsten av sitt självskadebeteende. 

Under barndomen utsattes hon för sexuella övergrepp av sin pappa. Övergreppen pågick från 

det att hon var fyra år till hon var 14 år. Hon vågade inte berätta för någon om övergreppen då 

pappan hotade att ta sitt liv och hon ville inte vara ansvarig för att splittra familjen. I 

puberteten slutade hon äta, blev vild och våldsam samt likgiltig till allt. Detta ledde till att 

Pernilla utvecklade anorexia. Hon beskriver att hon inte kunde kontrollera övergreppen men 

genom att styra sin egen kropp hade hon i alla fall kontroll över något. Vid 14 års ålder 

konfronterade hon sin pappa och övergreppen upphörde. Hon vågade fortfarande inte berätta 

för någon om vad som hänt.  Pernilla var alltid deppig. Hon började umgås med annan flicka 

som skadade sig själv. Pernilla fastnade i ett mönster av självskadebeteendet då detta erbjöd 

henne ett rus och förde henne till en helt annan värld där tankar på det som hänt försvann. 

Under perioder skar hon sig själv varje dag. Hon beskriver situationen som att det ”fanns 

något av kontroll i det”. Vid ett tillfälle brände hon sin arm länge och ett par dagar senare blev 

armen inflammerad. Hon erkände för sin mamma att hon skadade sig själv och lovade att hon 

skulle sluta. Pernilla fick gå i samtalsterapi vilket hon upplevde som hjälpande. Idag skadar 

inte Pernilla sig själv längre men hon har istället börjat röka. Rökningen får henne att slappna 

av och påminner om känslan att skära sig (Straarup Söndergaard, 2008). 

 

2. Bakgrund 

2.1 Fenomenet självskadebeteende 

Historiskt sett så har människor som skadar sig själva betraktats som manipulativa och 

uppmärksamhetssökande, sedermera har detta visat sig inte stämma (Fox & Hawton, 2004). 
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Istället är det betydligt vanligare att merparten människor försöker dölja sitt 

självskadebeteende (Øverland, 2010). 

 Favazza (1996) definierar självskadebeteende som en medveten förändring eller skada av 

den egna kroppsvävnaden utan att ha en medveten självmordsavsikt. Enligt Øverland (2010)  

är det svårt att definiera begreppet självskadebeteende, även om det råder en samstämmighet 

om att det ligger en stark psykisk smärta till grund hos de som skadar sig själva. Bristen på 

enighet om definitionen gör att det blir svårt att jämföra forskningsresultaten då begrepp som 

”självskadebeteende”, ”avsiktlig självskada”, ”självmordsförsök” och ”para-suicid” används 

till viss del överlappande i litteraturen. Många olika begrepp brukas och det blir svårt att skilja 

dem från varandra. På senare år har man inom forskarvärlden blivit mer intresserad av 

problemen kring tolkning av begreppen och särskilt självmordsintention eller inte.  

 Begreppet ”avsiktlig självskada” är dock aningen missvisande eftersom personer med 

självskadebeteende ofta ger sig skadan i ett tillstånd när den egna förmågan till logiskt 

tänkande och planläggning är kraftigt begränsad. Begreppet självskadebeteende är egentligen 

mycket konkret, att nedvärdera sig själv, att skära, slå och bränna är inte bara att åstadkomma 

sig själv fysisk skada, utan även ett försök att skada själva jaget (Øverland, 2010). 

 Självskadebeteende har ökat de senaste årtiondena men mörkertalet är stort (Madge et al., 

2008; Socialstyrelsen, 2004; Cleaver, 2007; Fox & Hawton, 2004) då ämnet fortfarande är 

tabubelaget (McAllister, 2003). Child & Adolescent Self-harm in Europe (CASE) är en studie 

som undersökt självskadebeteende hos över 30000 ungdomar mellan 14 och 17 år i 

Australien, Belgien, England, Ungern, Irland, Nederländerna och Norge (Madge et al., 2008). 

Studien visar att i fyra av de sju länderna är självskadebeteende mer än dubbelt så vanligt hos 

flickor som hos pojkar och minst 10 procent av flickorna hade skadat sig själva det senaste 

året (Madge et al., 2008). Enligt organisationen Barnens rätt i samhället (BRIS), var 91,4 

procent av barnen som kontaktade organisationen gällande självskadebeteende flickor. 

Samma kontaktorsak för pojkar var 7,5 procent. 

Enligt McAllister (2003) kan anledningen till att prevalensen av självskadebeteende är 

högre hos kvinnor än hos män bero på att kvinnor tar ut smärtan på sig själva medan män 

tenderar att ta ut den på andra människor. En annan anledning skulle kunna vara att kvinnor 

kan få utstå mer övergrepp under sin uppväxt och att de då blir mer sårbara som vuxna 

(McAllister, 2003). Socialstyrelsen (2004b) uppger dock att flickor som skadat sig själva 

under ungdomsåren, inte är tvunget att fortsätta med beteendet in i vuxen ålder. Det är mer 

sannolikt att de lär sig hantera stress på ett mer kreativt sätt allt eftersom att de blir äldre 

(Socialstyrelsen, 2004b).  
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 Enligt Madge et al. (2008) är den mest förekommande anledningen till självskada att 

individen vill fly från en fruktansvärd känsla inombords och majoriteten har en önskan att dö. 

När en person med högt spänningstillstånd, vilket inte är ovanligt för personer med 

självskadebeteende, drabbas av emotionellt påfrestande intryck är det betydligt vanligare att 

hon eller han använder sig av flyktmekanismer än andra. Den här gruppen människor tvingas 

hantera större nivåer av indignation och känslorna kan upplevas som överväldigande 

(Fjellman, 2011). Det är inte heller ovanligt att personer med självskadebeteende har 

diagnosen borderline personlighetsstörning (Lindgren, Wilstrand, Gilje och Olofsson, 2004; 

Perseius, 2010). Det skulle kunna förklaras då en ständig tomhetskänsla, överdriven rädsla 

över att bli avvisad och benägenheten att vara lättkränkt är karakteristiskt för denna störning 

(Øverland, 2010). Orsaker till självskada kan bero på kultur, trauman, social otrygghet, 

svårigheter med känsloreglering eller biologiska faktorer (Socialstyrelsen, 2004b). 

I en rangordning som gjordes av Socialstyrelsen (2004a) framkom att den vanligaste 

anledningen till självskadebeteende var följande: 1. Ångestlindring, 2. Rop på hjälp, 3. Vill 

bara komma bort från en hopplös situation, 4. Önskan om uppmärksamhet, 5. Suicidönskan. 

 

2.2 Omvårdnad och behandling 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs 

rekommendationer rörande omvårdnadens teori och praktik. Sjuksköterskor ska ha förmågan 

att tillvarata det friska hos patienten, använda kunskaper inom omvårdnad, medicin, 

habilitering/rehabilitering samt samhälls- och beteendevetenskaper. Hon ska självständigt 

använda omvårdnadsprocessen genom iakttagelser, bedömning, omvårdnadsdiagnostik, 

planering, genomförande, omvårdnadsordination och utvärdering av patientens omvårdnad, 

tillgodose patientens grundläggande och utmärkande omvårdnadsbehov vilket inkluderar 

fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga. Helhetssyn och etiskt förhållningssätt 

innebär att, utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn, visa omsorg 

om och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet samt att tillvarata patientens 

och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter (Socialstyrelsen, 2005). 

Enligt Lindgren (2010) är en välplanerad vårdorganisation som kan bemöta patienternas 

individuella behov en förutsättning för att kunna ge god omvårdnad vid självskadebeteende. 

Miljön där patienterna vårdas bör vara rofylld och hemliknande. I mötet mellan patient och 

vårdare är trygghet och respekt fundamentalt för att en god relation ska kunna uppnås. 

Patientmötet måste ske i patientens aktuella situation för att kunna göra patienten delaktig i 

sin omvårdnad. Vidare har vårdarbetet sin grund i att förstå det som patienten försöker 
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uttrycka med sitt självskadebeteende. Vårdpersonalen måste fråga patienterna varför de 

skadar sig själva och sedan lyssna på deras svar. Om patienten har skadat sig själv finns det 

skilda uppfattningar om hur vårdpersonalen bör hantera detta. Vissa hävdar att man bör låta 

patienten lägga om sitt sår själv för att denne ska ta ansvar för sin egen handling. Andra 

hävdar att vårdpersonalen ska sköta om sårskadan, precis som för vilken annan patient som 

helst. Dock betonar de vikten av att inte ge patienten extra omtanke på grund av sårskadan, 

utan istället ge den extra omtanken i de fall då patienten tagit kontakt innan de skadat sig 

själva (Lindgren, 2010). Vid vården av personer med emotionell instabilitet poängterar 

Perseius (2006) vikten av att patienten tar ansvar för sina egna handlingar medan Lindgren 

(2010) hävdar att patienter med självskadebeteende bör få sårvård som alla andra patienter. 

Perseius (2006) beskriver omvårdnaden av personer med emotionell instabilitet som en 

balansakt mellan att lita på patienterna och respektera deras integritet samtidigt som 

vårdpersonalen måste se till deras säkerhet och risken att de skadar sig själva. 

En ordentlig dygnsrytm där man sover på natten och deltar i schemalagda fysiska och 

psykiska aktiviteter, kopplade till patientens intressen, på dagen kan lindra ångest. Lindgren 

(2010) poängterar även vikten av att hitta andra sätt att hantera ångesten på än att skada sig 

själv. Det är hos personen med självskadebeteende lösningen på problemet finns men på 

vägen behöver denne få stöd av vårdpersonal. I behandlingen av självskadande ungdomar är 

färdighetsträning en mycket viktig del. Genom att lära sig sociala färdigheter, att möta andra, 

hantera svåra situationer och att slappna av, kan det tomrum fyllas som annars skulle ha 

kunnat resultera i en självskada. Även relationsfärdigheter är något grundläggande som 

behöver tränas då svårighet här kan yttra sig i problem med ilska, blygsel och hämningar. 

Mindfulness som kan användas i kognitiv beteendeterapi som ett moment, syftar till att man 

ska observera först istället för att omedelbart reagera. Detta har för avsikt att man i en stressig 

situation ska kunna handla genomtänkt och balanserat (Fjellman, 2011). Oavsett 

behandlingsform är så kallade icke-specifika faktorer avgörande för behandlingens inverkan. 

Exempel på en sådan faktor är att patienten upplever relationen mellan behandlaren och sig 

själv som bra. Vid ett positivt första intryck ökar sannolikheten för en lyckad behandling. Vid 

ett dåligt intryck ökar istället chanserna för en negativ utveckling (Øverland, 2010). 

Ett första steg i att försöka upphöra med självskadebeteendet är att göra ett mindre skärsår 

än tidigare. Vissa upplever det som effektivt att försöka distrahera sig själva genom att göra 

något helt annat vid ett tillfälle som annars hade resulterat i en självskada (Fox & Hawton 

2004; Fjellman, 2011). 
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2.3 Patienternas upplevelse 

I en studie gjord av Lindgren et al. (2004) vittnar patienter med självskadebeteende om vikten 

att bli sedd av personalen. Att bli sedd som en människa med resurser, behov och önskningar 

istället för en människa med svårigheter, innebär att inte bara bli sedd till ytan utan även på 

djupet och den känslomässiga smärtan som ligger till grund för beteendet. Upplevelsen av 

personal som är vänlig och öppensinnad och är villig att ge med sig av sin tid stärker 

patienten. Den som vårdaren möter kan vara en person med hög ångestnivå, låg självkänsla, 

en känsla av självhat och värdelöshet. Att vårdaren först reflekterar över vem personen är som 

han eller hon möter är viktigt, då en person som exempelvis har en hög känsla av självhat kan 

ha svårt att ta för sig själv. Denna person kan behöva bli ”inbjuden” för att kunna delta i sin 

egen vård.  Det är först när personalen ger patienten ett värde som patienten kan börja se sig 

själv som något av värde. Detta inträffar först när personalen har modet att se, prata om och 

erkänna patientens självskadebeteende. Studien visar att patienterna kan känna sig förstådda 

först när personalen försökt utforska orsaken till självskadebeteendet istället för att undvika 

att prata om problemet med patienterna som om det inte skulle existera så länge det inte 

nämndes (Lindgren et al., 2004). 

Enligt Perseius (2006) upplever patienterna att personalens beteende både kan öka och 

minska lidandet. Genom att vara oförstående och respektlösa ökar lidandet medan 

respektfullhet, förstående och bekräftelse av patienten leder till ett minskat lidande. En tydlig 

koppling kan även ses mellan patienternas upplevelse av att bli bekräftade och deras känsla av 

att bli hjälpta (Perseius, 2006). Patienterna upplever även att ta ansvar för sina egna liv och 

handlingar är en hjälp på vägen till hälsa (Perseius, Ekdahl, Åsberg & Samuelsson, 2005). 

Enligt Cleaver (2007) är det ytterst få personer med självskadebeteende som uppsöker vård 

för sina skador. Studien poängterar vikten av att dessa personer som ändå uppsöker vård möts 

av en positiv attityd från vårdpersonalen för att vårdtillfället ska bli en bra upplevelse då det 

finns risk att de behöver söka vård igen (Cleaver, 2007) omkring hälften av alla personer med 

självskadebeteende gör det upprepande gånger (Madge et al., 2008). 

Tate (2010) berättar att efter att hon skadat sig själv och uppsökt vården ofta blivit bemött 

av en dömande attityd samt blivit skuldbelagd av vårdpersonalen för att stoppa upp systemet. 

Vårdpersonalen har uppträtt nedlåtande mot henne och inte erbjudit smärtlindring. Hon 

beskriver de flesta av sina upplevelser av vården som stressfulla. 
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2.4 Definition av begreppet attityd 

Enligt Niven och Robinson (1997) kan attityd delas in i tre enheter: den affektiva enheten 

består av känslor, den kognitiva enheten består av föreställningar och uppfattningar samt den 

beteendemässiga enheten berör hur attityderna påverkar våra handlingar (Niven & Robinson, 

1997). Karlsson (2007) och Bunkholdt (2004) poängterar att sambandet mellan handling och 

attityd är svagt då beteendet är ett aktivt val och inte alltid går hand i hand med attityden 

(Karlsson, 2007; Bunkholdt, 2004). Att som sjuksköterska ha kunskap och medvetenhet om 

det egna beteendet och sin kommunikation i olika situationer är av vikt då attityden är en 

förutsättning för att skapa en god relation (Niven & Robinson, 1997). 

 

3. Problemformulering 

Vården av patienter med självskadebeteende kan ses som en balansakt mellan att bevara 

patientens integritet och att samtidigt övervaka så att patienten inte skadar sig själv igen. Ett 

oförstående och respektlöst bemötande från vårdpersonal kan skapa ytterligare lidande hos 

patienten. För att kunna ge individuellt anpassad vård är det viktigt att sjuksköterskorna kan 

bemöta dessa patienter på ett bra sätt då lösningen på patientens problem finns hos patienten.  

Att patienterna känner sig bekräftade av vårdpersonalen är av betydelse och är kopplad till 

känslan av att bli hjälpt. Vissa patienter kan uppleva att sjuksköterskor saknar förståelse för 

självskadebeteende och har ibland en nedlåtande och respektlös attityd gentemot patienterna. 

Patienterna kan på grund av detta uppleva kontakten med vården som stressfull.  Prevalensen 

av självskadebeteende har ökat de senaste årtiondena men mörkertalet är fortfarande stort 

bland de personer som skadar sig själva och få av dessa söker vård för sina skador. 

 

4. Syfte 

Syftet med författarnas litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskors upplevelse och attityder 

i vårdandet av personer med självskadebeteende. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt  

Katie Erikssons teori om lidandet i vården innehåller tre olika sorters lidande (Eriksson, 

1994). Dessa är sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet uppkommer 

vid sjukdom och behandling, vårdlidandet uppkommer i vårdsituationer och livslidandet 

uppkommer i förhållande till det unika livet när det handlar om att leva och att inte leva. 
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  Vi har valt att använda vårdlidandet i föreliggande litteraturöversikt då vi anser att 

sjuksköterskors upplevelser och attityder kan resultera i att vårdlidande uppstår hos 

patienterna.  

Vårdlidande kan generellt kategoriseras enligt följande: kränkning av patientens värdighet, 

fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård (Eriksson, 1994).  

Kränkning av patientens värdighet är den mest frekvent förekommande formen av 

vårdlidande och innebär att vårdaren tar ifrån patienten möjligheten att vara människa. Detta 

kan visa sig på så sätt att vårdaren nonchalerar patienten eller medvetet slarvar när det 

kommer till att skydda patienten vid känsliga och personliga vårdåtgärder. I och med en sådan 

handling minskar patientens möjlighet att använda sina inre hälsoresurser. Alla de tre 

sistnämnda kategorierna kan härledas till att patientens värdighet kränks. 

Fördömelse och straff grundar sig i uppfattningen att det är vårdarens roll att avgöra vad 

som är bäst för patienten. Även om vårdaren många gånger kan ha rätt i sin bedömning om 

vad som är lämpligast för patienten, har patienten alltid rätt till friheten att få bestämma över 

sig själv. Handlingar kopplade till denna kategori kan vara att vårdpersonalen väljer att inte 

prata med en patient då denna upplevs som besvärlig och svår. 

  Maktutövning innebär att patientens frihet berövas genom att vårdaren inte tar patienten på 

allvar eller tvingar denne till handlingar som strider mot hans eller hennes egen vilja. Detta 

kan innebära att patienten känner sig maktlös.  

Utebliven vård kan bero på allt från vårdarens bristande förmåga att se vad patienten 

behöver, till rent slarv eller medveten vanvård. Vård som uteblir ledder alltid till kränkning av 

patientens värdighet och ett maktutövande över en maktlös (Eriksson, 1994). 

 

6. Metod  

Arbetet bygger på artiklar från vetenskapliga tidskrifter och är en så kallad litteraturöversikt. 

Enligt Friberg (2006) är syftet med en litteraturstudie att skapa en kunskapsöversikt i ett 

specifikt vårdvetenskapligt ämne. Både kvalitativ och kvantitativ forskning granskas för att 

beskriva kunskapsläget. 

 

6.1 Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en databassökning på orden nurse och self-harm för att få en 

uppfattning om hur forskningsläget på området såg ut. Forsberg & Wengström (2003) 

beskriver CINAHL och Medline som de två mest användbara databaserna när det gäller 
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omvårdnadsforskning. Psycinfo beskrivs som databas som innehåller information kring 

psykologisk forskning inom omvårdnad, medicin och andra för ämnet relevanta områden 

(Forsberg & Wengström, 2003). Således skedde artikelsökningen i Medline, Cinahl och 

PsycInfo. Enligt Forsberg och Wengström (2003) kan booleska operatorer som AND, OR 

eller NOT och trunkering användas för att påverka sökningen.  

 Olika kombinationer av nurse, attitude, experience, self-harm och self-injure har ingått i 

sökningen i föreliggande litteraturöversikt med både boolesksökning och högertrunkering (Se 

sökmatris, bilaga 1). Abstract på artiklar som ansågs relevanta till syftet lästes och därefter 

valdes åtta artiklar ut. 

 

6.2 Urval 

För att kunna besvara studiens syfte utgår resultatartiklarna från sjuksköterskors upplevelse 

och attityder i vården av patienter med självskadebeteende. Då det finns många olika begrepp 

som är snarlika med självskadebeteende har författarna valt att ta med artiklar utan att ha 

någon specifik definition av begreppet. Artiklar som bara handlar om suicidala patienter har 

däremot valts bort. De avgränsningar som gjorts vid sökningarna är: att artiklarna ska vara 

publicerade mellan 1990-2012, artiklarna ska vara skrivna på engelska och att artiklarna ska 

vara peer-reviewed. De slutgiltiga artiklarna som valts har gjorts i Australien, Storbritannien, 

Irland och Sverige och är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. 

 

6.3 Dataanalys 

Enligt Friberg (2006) ska de studier som ingår i litteraturöversikten läsas flera gånger för att 

skapa en känsla för innehållet. Efter detta ska man söka efter likheter och skillnader i 

studierna. Vanligast är att söka efter likheter och skillnader i studiernas resultat. Man bör inte 

fokusera på fler än tre likheter och skillnader då detta kan bli för omfattande. Innehållet 

samlas sedan under lämpliga rubriker (Friberg, 2006). Vi läste var för sig de utvalda artiklarna 

ett flertal gånger för att skapa en uppfattning om vad de handlade om. Därefter letade vi efter 

likheter och skillnader i artiklarnas resultat var för sig. Meningar och ord som ansågs ha 

betydelse till syftet ströks under och skrevs ner för att sedan sorteras och tematiseras. 

Lämpliga rubriker valdes till varje tema och undertema.  
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7. Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg & Wengström (2003) är det av vikt att välja artiklar som är godkända av en 

etisk kommitté, att redovisa resultatet av alla artiklar som ingår i litteraturstudien samt att 

även redovisa resultat som inte stödjer författarens hypotes, i en litteraturöversikt. Vidare är 

plagiat av text och medveten förvrängningen av data förbjuden under forskningsprocessen. 

 Valda artiklar har genomgått prövning av etiska kommittéer och har inte medvetet 

förvrängts.  

 

8. Resultat 

Resultatet från de kvalitativa och kvantitativa artiklarna redovisas i två huvudteman med fem 

underteman. Huvudtemat sjuksköterskors känslor har undertemana känsla av frustration, 

känsla av maktlöshet och när känslorna tar över. Huvudtemat sjuksköterskors förståelse och 

förhållningssätt har undertemana brist på samsyn och kampen för att ge en god och säker 

omvårdnad. 

 

8.1 Sjuksköterskors känslor 

8.1.1 Känsla av frustration 

Flera sjuksköterskor upplevde det som frustrerande att inte kunna ge patienter med 

självskadebeteende den tid de ville, samt när de blev tvungna att gå igenom samma vård 

procedur om och om igen med samma återkommande patient. Personer med 

självskadebeteende kunde upplevas som en blockering i systemet på grund av deras 

komplicerade behov. Deras närvaro kunde komma att störa hela systemet när de förhindrar 

patientcirkulationen. Anledningen till denna ”blockad” berodde på att de behövde få prata 

med en psykolog och var medicinskt friska men inte var i stånd att bli utskrivna. I de fall 

denna patientgrupp anlände till en medicinsk vårdavdelning med flertalet fysiska behov kunde 

även en patient med självskador vara en del av systemet. Då var de som vilken annan patient 

som helst, men frustration uppkom även då patienter ville skriva ut sig från avdelningen innan 

de ansågs som färdigbehandlade (Hopkins, 2002). 

Flera av sjuksköterskorna upplevde en osäkerhet och ängslan vid vårdandet av personer 

som upprepade gånger skadat sig själva (Wilstrand et al., 2007).  O´donovan & Gijebls (2006) 

och Thompson, Powis & Carradice (2008) beskriver att de kände sig frustrerade när patienter 

började skada sig själva igen efter en tids uppehåll.  I en studie av Reece (2005) framkom att 

manliga sjuksköterskor kände ilska och frustration när de såg kvinnor skada och ”förstöra” 
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sina kroppar. Sjuksköterskorna kände sig även frustrerade när de konfronterades med en 

vårdsituation som de upplevde som skrämmande (Wilstrand et al., 2007) och när de kände att 

de inte besatt de färdigheterna som krävs för att hantera denna patientgrupp (Hopkins, 2002). 

I Reeces (2005) studie uttryckte en sjuksköterska känslor av frustration då denne försökte 

skilja på det som var som personligt och det som var professionellt vid vården av patienter 

med självskadebeteende. 

 

8.1.2 Känsla av maktlöshet 

Flera deltagare i Thomson et al. (2008) studie uttryckte känslan av maktlöshet att vårda denna 

patientgrupp där risken finns att självskadebeteendet slutar med dödlig utgång. Då det rör sig 

om en kategori patienter som är mycket oförutsägbar, bör de ideligen bevakas. Det fanns även 

en rädsla över att bli personligt anklagad utifall en patient skulle dö och att behöva stå till 

svars inför dennes anhöriga (Thomson et al., 2008). Rädslan över möjligheten att ha blivit 

lurad av en manipulativ patient fanns även den närvarande hos flertalet av sjuksköterskorna 

(Wilstrand et al., 2007). Känslan av att vara ytterst ansvarig för patienternas hälsa förvärrades 

av tidsbrist, begränsade resurser samt att sjuksköterskorna inte kände att de hade det stöd av 

ledningen de behövde (Thomson et al., 2008). Deltagarna i Wilstrand et al. (2007) studie 

upplevde otillräckligt med stöd både från medarbetare och från ledningen. De uttryckte en 

känsla av bristande engagemang vid debriefing och att ledningen inte lyssnade på dem, som 

om ingen bryr sig och de vore övergivna (Wilstrand et al., 2007).   

Att sjuksköterskorna ombads ta hand om en patientgrupp som de inte besatt lämplig 

utbildningen för, gjorde att de kände en slags hjälplöshet (Hopkins, 2002). I Reeces (2005) 

studie framkommer att sjuksköterskorna kände sig hjälplösa, utan kontroll och att de inte 

kunde göra patienterna friska (Reece, 2005). Ett återkommande tema var att sjuksköterskorna 

uttryckte att de saknade färdigheterna som krävs för att hantera människor som skadar sig 

själva. Bristen på specifik utbildning och känslan av uppgivenhet och maktlöshet, ledde till ett 

undvikande av denna kategori patienter (Hopkins, 2002).  

En sjuksköterska berättar att hon innan utbildning inom självskadebeteende såg dessa 

patienter som uppmärksamhetssökare och kände sig hjälplös därför distanserade hon sig mot 

patienterna. Efter avslutad utbildning upplevde hon att hon kunde vara närmare patienterna 

och hjälpa dem på ett bättre sätt (Reece, 2005). 

 McCarthy & Gijbels (2009) kvantitativa studie visar på en tydlig skillnad i attityden hos 

de personer som hade utbildning gällande självskadebeteende och de som saknade 

motsvarande utbildning. 
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8.1.3 När känslorna tar över 

I Wilstrand et al. (2007) studie framkommer det att flera av sjuksköterskorna har varit med 

när kollegor har tappat kontrollen över sina känslor och skrikit åt patienterna, gripit tag hårt i 

deras armar och förödmjukat dem. Även i Reeces (2005) studie framkommer att 

sjuksköterskorna ibland använt ett direkt fientligt beteende eller skämtsamma kommentarer 

gentemot patienterna. Detta var kopplat till sjuksköterskornas känslor av otillräcklighet vid 

vården av patienterna.  

Trots att 88 procent av deltagarna i McCann et al. (2007) kvantitativa studie hade hört 

någon kollega uttala sig negativt om personer med självskadebeteende, så hade 97,4 procent 

uppgett att de inte ansåg sig vara påverkade av detta och gett patienterna samma grad av 

omvårdnad som de normalt sett brukade ge. Av sjuksköterskorna var det dock 2,6 procent 

som påverkades av uttalandet och ägnade patienter med självskadebeteende mer omvårdnad 

än normalt. 

 

8.2 Sjuksköterskors förståelse och förhållningssätt 

8.2.1 Brist på samsyn 

Flera av studierna visade att vissa sjuksköterskor hade stora svårigheter att förstå varför vissa 

människor riskerar sin hälsa genom att skada sig själva (Hopkins, 2002; Thomson et al., 2008; 

Wilstrand et al., 2007). Uppfattningen hos andra sjuksköterskor var att det är ett rop på hjälp, 

ett sätt att överleva, ett sätt att hantera smärta eller ett sätt att släppa ut sina känslor på 

(O´donovan & Gijebls, 2006). Många sjuksköterskor uttryckte att det var svårt att förstå men 

betonade betydelsen i att förstå, för att öka empatin (Thomson et al., 2008).  

I en studie av Hopkins (2002) framkom att sjuksköterskorna inte tyckte att 

självskadebeteende var en riktig sjukdom om inte patienterna hade för avsikt att ta sitt liv 

(Hopkins, 2002). Sjuksköterskorna såg ofta patienter som återkom med självskadebeteende 

som uppmärksamhetssökande och att de endast tog upp plats på avdelningen (Reece, 2005). 

 De kvantitativa artiklarna bekräftar bristande samsyn då McCann, Clark, McConnachie & 

Harvey (2006) visar på att sjuksköterskornas attityd mot patienter med självskadebeteende 

varierade mellan en något stödjande attityd och obestämbar. Däremot visade McCarthy & 

Gjibles (2009) och McCann, Clark, McConnachie & Harvey (2007) på att sjuksköterskornas 

attityd mot samma patientgrupp var generellt positiv. McCarthy & Gjibles (2009) visar även 

på att sjuksköterskor hade en något empatisk attityd. Ålder hos akutsjuksköterskor var 

signifikant för attityden mot patientgruppen. Åldrarna 41-50 var mer positiva än hos dem som 
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var i åldrarna 51-60. Längre arbetslivserfarenhet hos akutsjuksköterskor visade på en trend 

där den positiva attityden ökade gentemot patienter som skadar sig själv, men bara till en viss 

gräns. Efter mer än 16 års arbetslivserfarenhet blev attityden åter igen mindre positiv. Tre 

huvudfaktorer som tycktes påverka attityden positivt mot dessa patienter var, ökande ålder, 

mer arbetslivserfarenhet samt utbildning med inriktning på självskadebeteende (McCann et 

al., 2006; McCarthy & Gjibles, 2009).  

 

8.2.2 Kampen för att ge god och säker omvårdnad 

Deltagarna i O´Donovan & Gijbles (2006) studie kände sig inte tillfreds med hur deras 

nuvarande omvårdnad praktiserades men menade att det fanns lite de kunde göra för att 

förbättra deras utövande (O´Donovan & Gijbles, 2006). 

 Svårigheten i att ta hand om ett självförvållat sår och samtidigt inte ge patienten allt för 

mycket uppmärksamhet, vilket skulle kunna uppfattas som premierande av patienten, gav 

upphov till en känslokonflikt hos personalen som ibland kunde uppleva sig själv som 

känslokall (Wilstrand et al., 2007). Många fann det dock svårt att ägna patienterna den där 

extra uppmärksamheten (O´donovan & Gijebls, 2006).  Enligt Hopkins (2002) kan känslan av 

att hela tiden vara upptagen och inte ha tillräckligt med tid över för enskilda patienter, leda till 

en objektifiering av patienten (Hopkins, 2002).  I O´Donovan & Gijbles (2006) studie menar 

man att sjuksköterskorna gärna hade vårdat patienterna mer individanpassat men hindrades av 

en alltför dominerande medicinsk arbetsmodell samt tid- och personalbrist. Planeringen på 

akutavdelningen försvårades av den ovisshet som arbetsmiljön innebär. Flera faktorer ansågs 

påverka omvårdnaden av patienter med självskadebeteende, bland annat otillräcklig stödjande 

struktur, bemannings brist, avsaknad av autonomi samt alltför få resurser och otillräcklig 

support. I studien beskrevs arbetsplatsen av sjuksköterskorna som alltför krävande och häktisk 

och att sjuksköterskorna hade svårt att beskriva deras arbetsroll när de vårdade patienter med 

självskadebeteende (O´Donovan & Gijbles, 2006). 

Enligt flera studier fick sjuksköterskorna alltid vara extra vaksamma vid vård av denna 

patientgrupp för att undvika att patienten skadade sig själv igen (Thompson et al., 2008; 

Wilstrand et al., 2007; Hopkins, 2002; O´donovan & Gijbles, 2006). Man menade att 

säkerheten upprätthölls genom att vassa föremål omhändertogs och att patienterna förordades 

behålla sina nattkläder på. Inte all personal kände sig bekväm med dessa restriktioner, men 

upprätthöll dem med hänvisningen att de följde sjukhusets policy (O´Donovan & Gijbles, 

2006).  
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9. Diskussion 

9.1 Metod diskussion 

Den ursprungliga intentionen i denna litteraturöversikt var att göra en litteraturstudie som bara 

involverade sjuksköterskornas attityder. Under litteratursökningen som gjordes hittades ett 

flertal artiklar av kvantitativ ansats men även ett flertal träffar som relaterade till experience, 

således sjuksköterskans upplevelse i vården av patienter med självskadebeteende som hade 

kvalitativ ansats. Enligt Friberg (2006) kan en litteraturöversikt innehålla både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Därför valde vi att undersöka både attityder och upplevelser.  

 Vi har inte heller valt att låta denna litteraturöversikt utgå från en specifik definition av 

självskadebeteende. Detta på grund av att det råder viss oklarhet av de olika begreppen och 

risken finns att viktig information missas om artikelsökningen smalnas av så pass mycket. 

Däremot har vi valt bort artiklar som uttryckligen handlar om sjuksköterskors attityder 

gentemot suicidala patienter. Detta skulle kunna innebära att vissa patienter som till en början 

endast skadat sig själva utan suicidala intentioner men sedan oavsiktligt åsamkat sig själva 

livshotande skada faller bort från denna litteraturöversikts resultat. Vi tror dock att denna 

patientgrupp är betydligt mindre än de patienter som har en avsiktlig suicidal intention. Därför 

anser vi att det är befogat att välja bort dessa artiklar från resultatet.  

 Två artiklar i resultatet och två artiklar i diskussionen har samma författare. Detta skulle 

kunna innebära att dessa artiklars resultat är mycket likartade. Vi har dock inte hittat något 

som stödjer detta och anser att alla dessa artiklar har relevans i resultatet och i diskussionen.  

 Resultatet innehåller tre artiklar som utgår från psykiatrisjuksköterskor, tre artiklar som 

utgår från akutsjuksköterskor, en artikel som utgår från sjuksköterskor på en 

medicinavdelning och en artikel som utgår från sjuksköterskor med erfarenhet av 

självskadebeteende. Huruvida detta kan vara av betydelse för resultatet är oklart.  

Det har varit vår intention att förhålla oss objektivt till den data som framkommit i artiklarnas 

resultat. Flertalet gånger under arbetets gång har vi gått tillbaka och diskuterat resultatet för 

att minimera eventuella feltolkningar av resultatet. Alla artiklar som ingår i litteraturstudien är 

skrivna på engelska och har översatts till svenska. Under denna process finns risken att något 

av begreppen har feltolkats. Vi har därför flertalet gånger läst genom artiklarna innan de 

översattes till svenska. Oklarheter diskuterades därefter för att uppnå konsensus om 

innehållet. En av de kvalitativa artiklarna är gjord i Sverige. Intervjuerna som ingick i studien 

gjordes därför på svenska och översattes sedan till engelska. Då vi översatte tillbaka till 

svenska finns risk att något begrepp förvanskats.  
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9.2 Resultat diskussion 

Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelse och attityder i vården av personer 

med självskadebeteende.  

 Enligt resultatet väcker vårdandet av patienter med självskadebeteende känslor av 

frustration och maktlöshet hos sjuksköterskorna. Detta stöds av Patterson, Whittington & 

Bogg (2007) som beskriver känslor som inkompetens, kraftlöshet, empati och McAllister, 

Creedy, Moyle & Farrugia (2002) som berör känslan av hjälplöshet i vårdandet av dessa 

patienter.   

Frustration och maktlöshet är två känslor som sjuksköterskor upplever när de känner att de 

inte har färdigheterna eller kunskapen att vårda patienter med självskadebeteende. 

Maktlösheten leder i förlängningen till att sjuksköterskorna undviker patienterna. Innan utförd 

utbildning om självskadebeteende förekom det distansering mot dessa patienter då de sågs 

som uppmärksamhetssökande. Detta styrks av Dickinson & Wright (2009) där 12 procent av 

deltagarna i studien var av den åsikten att personer med självskadebeteende endast tävlar med 

varandra om att få uppmärksamhet.  

Resultatet tyder på ett samband mellan upplevelse och attityd. Som exempel kan nämnas 

sjuksköterskors problem att hantera sina känslor som de upplever i mötet och i vårdandet av 

patienter med självskadebeteende. Sjuksköterskorna kan bli utåtagerande och nedvärderande 

mot patienterna när känslorna blir okontrollerbara. Sjuksköterskornas problem med att 

hantera sina känslor kan skapa ett vårdlidande hos patienterna. Genom utebliven vård och 

avståndstagande av patienterna kränks patienternas värdighet. Eriksson (1994) menar att det 

vid utebliven vård alltid innebär att en människas värdighet kränks, oavsett om det sker som 

ett resultat av bristande förmåga att se och bedöma vad patienten behöver, eller om det sker 

som ett sätt att utöva makt över en maktlös. Om vårdaren har den uppfattningen att patienten 

endast är uppmärksamhetssökande, kan detta visa sig på så sätt att vårdaren väljer att 

nonchalera patienten. Missuppfattningar liknande denna, kan leda till att vårdaren får 

uppfattningen av att han eller hon vet vad som är bäst för patienten och så skapas ett onödigt 

vårdlidande för patienten. Vårdlidande beskrivs som en följd av fördömelse och straff vilket 

kan bero på att vårdpersonalen väljer att inte prata med patienter som anses vara svåra att 

bemöta (Eriksson, 1994).   

 Resultatet visar att sjuksköterskor har en övervägande positiv attityd gällande 

patientgruppen men två andra studier drar en annan slutats där det istället framkommer att 

attityderna är övervägande negativa. Endast 22 procent av deltagarna i Dickinson & Wrights 
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(2009) studie uttrycker empati eller sympati för patienter med självskadebeteende, medan 23 

procent av deltagarna uttrycker antipati för samma patientgrupp. Även McAllister et al. 

(2002) studie kommer fram till att akutsjuksköterskors attityd gällande patienter som skadar 

sig själva i allmänhet är negativ. Patterson et al. (2007) anser att sjuksköterskors attityder 

angående patienter med självskadebeteende inte helt enkelt går att dela in i kategorierna 

positiv eller negativ, det är mycket mer varierande än så. Det verkar således finnas felaktiga 

föreställningar om patientgruppen som resulterar i negativ attityd hos en del vårdpersonal. 

Detta skulle enligt Eriksson (1994) kunna resultera i ett vårdlidande för patienten om dennes 

värdighet kränks, genom exempelvis ett nonchalant bemötande eller att det slarvas kring 

patientens vård. 

I motsats till de studier som ingår i föreliggande litteraturöversikt så menar Dickinson & 

Wright (2009) studie att ökad arbetslivserfarenhet bland sjuksköterskor som arbetar med 

patienter med självskadebeteende, leder till minskad sympati för samma patientgrupp. 

Patterson et al. (2007) menar också att negativa attityder gentemot patienter med 

självskadebeteende är vanligare förekommande bland sjuksköterskor med längre 

arbetslivserfarenhet. McAllister et al. (2002) studie visar emellertid inte på någon skillnad alls 

mellan sjuksköterskors arbetslivserfarenhet och deras attityd. Detta pekar på komplexiteten i 

ämnet vilket också uppmärksammas i flera olika studier där ämnet beskrivs som 

multidimensionellt (McAllister et al., 2002; Patterson et al., 2007). Fyndet bedöms som 

anmärkningsvärt då personer med längre erfarenhet ofta är att betrakta som mer kunniga.  

När det kommer till huruvida utbildning påverkar attityden hos sjuksköterskor eller ej 

gällande patienter med självskadebeteende, så visar våra resultat att efter avlutad utbildning 

med inriktning inom självskadebeteende upplevde vårdare att de kunde vara närmare 

patienterna och hjälpa dem bättre. Detta visar även Dickinson & Wrights (2009) studie på, där 

framkommer en markant skillnad mellan de som har utbildning om självskadebeteende och de 

som saknar motsvarande utbildning. De som har genomgått utbildning visar på större sympati 

vilket stöds av McAllister (2008) där man undersökt om utbildning inom självskadebeteende 

påverkar sjuksköterskors attityder. McAllister (2008) visar även på ökad kunskap och 

förståelse för självskadebeteende, självförtroende kring sjuksköterskans möjlighet att påverka 

patienterna positivt samt vikten av färdigheter att uppnå hälsa. Detta ledde till en generellt 

mer positiv attityd hos sjuksköterskorna och att de jobbade mer personcentrerat (McAllister, 

2008). Även andra studier (Dickinson & Wright, 2009; McAllister et al., 2002; Patterson et al. 

2007) anser att fler sjuksköterskor borde utbildas inom ämnet.  
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Våra resultat visar att sjuksköterskor har svårt att förstå bakomliggande orsaker till ett 

självskadebeteende. Sjuksköterskor uttrycker att de saknar rätt utbildning för att kunna ta 

hand om patientgruppen på ett korrekt sätt. De betonade dock vikten av förståelse för att öka 

empatin. Många sjuksköterskor känner sig bortglömda av både arbetsledning och kollegor. 

Bristen på specifik utbildning leder till att vårdpersonalen skapar sig egna uppfattningar om 

orsakerna till självskadebeteende och ett undvikande av denna kategori patienter kan bli en av 

konsekvenserna. Detta tyder på ett behov av utbildning inom ämnet bland sjuksköterskor med 

förutsättningen att rätt utbildning ges. Vi tror dock att en felaktig eller för kort utbildning kan 

göra mer skada än nytta då ämnet är att anses som komplext. Omvårdnadshandledning i 

vårdteamet skulle kunna vara ett kompletterande alternativ. 

Sammanfattningsvis kan sägas att en övervägande del av sjuksköterskorna inte har en 

ovilja att vårda dessa patienter på grund av patientgruppen som sådan, utan på grund av 

bristande kunskap om dem. Sjuksköterskorna i allmänhet ställer sig inte negativa till 

deltagandet i någon utbildning med inriktning på personer med självskadebeteende. Istället är 

sjuksköterskorna av den uppfattningen att den återkommande tidsbristen hos personalen 

hindrar vidareutbildning inom området.  

   

9.3 Praktiska implikationer och förslag till fortsatta studier 

Resultatet visar på att sjuksköterskor har svårt att förstå varför man väljer att skada sig och 

anser inte att de har rätt utbildning för att vårda patienter med självskadebeteende. Flera 

studier visar på förbättringar i sjuksköterskornas förståelse och attityd efter genomförd 

utbildning. Vilket tyder på att fler sjuksköterskor borde få utbildning inom 

självskadebeteende. Utbildning skulle även kunna skapa ett större förtroende för 

arbetsledning då utbildningen kan få sjuksköterskorna att känna sig sedda från 

arbetsledningen. Det finns negativa attityder gentemot patienter med självskadebeteende samt 

att dessa påverkas positivt av utbildning inom området. Eftersom patientgruppen är aktuell i 

vården oberoende av arbetsplats, anser vi att det kan vara betydelsefullt med utbildning om 

självskadebeteende redan under grundutbildningen. Som resultatet belyser så finns det ett 

relativt utbrett missnöje bland sjuksköterskor när det kommer till att känna stöd från övriga 

medarbetare. Vi vill därför påpeka att det även kan vara av intresse att inte enbart 

sjuksköterskor får ta del av utbildningar om självskadebeteende, utan även övrig 

vårdpersonal. På detta sätt kan vårdpersonalen stötta varandra och förhoppningsvis 

undkomma att någon känner sig bortglömd. Genom utbildning av vårdpersonalen kan 

vårdlidande och kränkt värdighet hos patienterna undvikas. Vi har uppmärksammat att få 
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studier är gjorda om hur patienterna påverkas av sjuköterskors attityder. Därför bör fler 

studier göras inom området. 
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Bilaga 1: Sökmatris 

 
Databaser Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal valda 

artiklar 

CINAHL attitud* AND 

nurs* AND self-

harm* 

Publiceringsår 

1990-2012 

Peer-reviewed 

76 1 st (O´Donovan 

& Gijbles, 2006). 

Medline nurs* AND 

attitud* AND 

self-injur* 

Publiceringsår 

1990-2012 

102 2 st (McCann et. 

al., 2007; 

Wilstrand et al., 

2007). 

PsycInfo attitud* AND 

nurs* AND self-

harm* 

Peer-reviewed 49 1 st (Hopkins, 

2002) 

CINAHL nurs* AND 

experience* 

AND self-injur* 

Publiceringsår 

1990-2012 

Peer-reviewed 

33 2 st (Reece, 2005; 

Thomson et al., 

2008). 

Medline nurs* AND 

experience* 

AND self-harm 

Publiceringsår 

1990-2012 

56 2 st (McCann et 

al., 2006; 

McCarthy & 

Gjibles, 2009) 
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Bilaga 2: Artikelmatris 
 
Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod (Urval, datainsamling, 

analys) 

Resultat 

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. 

Att få förståelse för 

vad det betyder för 

sjuksköterskor på 

medicinvårdsavdelni

ngar att vårda 

patienter med 

självskadebeteende. 

 

Kvalitativ metod.  

Urval: Fyra medicinsjuksköterskor  

Datainsamling:  

Ostrukturerade intervjuer med 

öppet slut. 

Analys: deskriptiv analys  

Deltagarna i studien har 

svårt att förstå varför 

människor skadar sig själva 

och känner att de saknar 

färdigheter att vårda denna 

typ av patienter vilket leder 

till att sjuksköterskorna 

känner frustration och 

hjälplöshet. 

  

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 gentemot 

patienter med 

självskadebeteende 

samt hur patienterna 

blir prioriterade. 

Kvantitativ metod.  

Urval: 43 akutsjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Modifierad version av 

formuläret Suicide 

Opinion Questionnaire. 

Samt sociodemografiska frågor.  

Analys: Statistical package for 

social sciences (SPSS). 

Sjuksköterskorna hade 

generellt en positiv attityd 

gentemot patienter med 

självskadebeteende och att 

de prioriterade dessa 

patienter jämbördigt med 

andra patientgrupper.  Om 

syftet med självmordsförsök 

var att avsluta livet eller att 

få sympati av omgivningen 
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var deltagarna i studien inte 

eniga om. 

 

 

  

McCann, T., 

Clark, E., 

McConnachie, 

S., & Harvey, 

I. 

Accident and 

emergency 

nurses' 

attitudes 

towards 

patients who 

self-harm 

2006, 

Australien, 

Accident & 

Emergency 

Nursing, 

14, (1), 4-10 

Att undersöka 

akutsjuksköterskors 

attityder gentemot 

patienter med 

självskadebeteende 

samt eventuella 

samband mellan 

sjuksköterskornas 

ålder, yrkesvana, 

internutbildning och 

attityd.   

Kvantitativ metod. 

Urval: 43 

Akutsjuksköterskor. 

Datainsamling: Modifierad version 

av formuläret Suicide 

Opinion Questionnaire Samt 

sociodemografiska frågor.  

Analys: Statistical package for 

social sciences (SPSS). 

Generellt hade 

sjuksköterskorna en 

stödjande attityd gentemot 

patienterna. Med ökande 

ålder, längre yrkeserfarenhet 

och intern utbildning 

relaterad till 

självskadebeteende blev 

attityden positivare. 

 

 

 

McCarthy, L., 

& Gijbels, H.  

 

An 

examination of 

emergency  

department 

nurses’ 

attitudes 

towards 

deliberate self-

harm in an 

Irish teaching 

hospital.  

 

2010, Irland, 

International 

Emergency 

Nursing.  

 

Att undersöka 

attityder bland 

akutsjuksköterskor 

gentemot patienter 

med 

självskadebeteende 

samt relationen 

mellan attityderna 

och olika faktorer 

som ålder, 

akademisk 

utbildning, 

yrkesvana och 

utbildning inom 

självskadebeteende.  

Kvantitativ metod.  

Urval: 68 akutsjuksköterskor. 

Datainsamling: Frågeformuläret 

Attitudes Towards Deliberate Self-

Harm Questionnaire och 

demografiska frågor.  

Analys: Statistical package for 

social sciences (SPSS).  

Sjuksköterskorna hade 

generellt en positiv attityd 

till patienter med 

självskadebeteende. Studien 

visar på att attityden 

förbättras med ålder och 

arbetslivserfarenhet till en 

viss gräns, då den istället 

blir sämre. Sjuksköterskor 

med mer utbildning hade en 

positivare attityd. 
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O’Donovan, Á. 

& Gijbels, H.  

 

Understanding 

Psychiatric 

Nursing Care 

with 

Nonsuicidal 

Self-Harming 

Patients in 

Acute 

Psychiatric 

Admission 

Units: The 

Views of 

Psychiatric 

Nurses.  

 

2006, Irland, 

Archives of 

Psychiatric 

Nursing.  

 

Att skapa en 

uppfattning om hur 

psykiatrisjukskötersk

or upplever vården 

av patienter med 

självskadebeteende.  

 

 

Kvalitativ metod.  

Urval: åtta psykiatrisjuksköterskor.  

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: Innehålls- och 

tematiskanalys.  

Sjuksköterskorna upplever 

det svårt att förstå sin roll 

och vilka behov denna 

patientgrupp har.  

Sjuksköterskorna hade vilja 

att engagera sig i patienterna 

men kände sig hindrade av 

en oflexibel vårdstruktur. 

 

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 

meningen med 

självskadebeteende 

utifrån 

sjuksköterskor och 

kvinnor som 

självskadar.  

 

Kvalitativ metod.  

Urval: 14 sjuksköterskor med 

erfarenhet av självskadande 

patienter och 11 kvinnor med 

tidigare själskadebeteende.  

Datainsamling: Ostrukturerade 

intervjuer med öppet slut.  

Analys: Tematisk analys. 

Varken sjusköterskorna eller 

patienterna förstår 

fenomenet 

självskadebeteende helt, 

men båda grupperna kan på 

olika vis förstå att 

självskadebeteende kan leda 

till känslan av personligt 

misslyckande och att det är 

ett sätt at hantera livet på. 

Enligt de deltagande 

kvinnorna är 

självskadebeteendet ett sätt 

att återskapa balansen och 

kontroll över sina kroppar 

och liv. De manliga 
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sjuksköterskorna i studien 

kände frustration när de såg 

kvinnor skada sig själva. 

 

Thompson, 

A.,R., Powis, J., 

& Carradice, A. 

Community 

psychiatric 

nurses´ 

experience of 

working with 

people who 

engage in 

deliberate self-

harm 

2008, 

Australien, 

International  

Journal of 

mental health 

nursing, 17, 

153-161 

Att undersöka 

psykiatrisjukskötersk

ors erfarenheter att 

arbeta med patienter 

med 

självskadebeteende.  

Kvalitativ metod. 

Urval: Åtta psykiatrisjuksköterskor. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Interpretativ 

fenomenologisk analys (IPA). 

Deltagarna i studien beskrev 

det som en kamp att försöka 

förstå självskadebeteende 

och anser det som mycket 

stressigt att vårda patienter 

som självskadar. Speciellt 

när det kommer till att klara 

av den känslomässiga 

konflikten mellan dem 

själva, deras professionella 

skyldighet och de risker som 

finns med 

självskadebeteende. 

Wilstrand, C., 

Lindgren, B.M., 

Gilje, F., & 

Olofsson, B. 

 

Being 

burdened and 

balancing 

boundaries: a 

qualitative 

study of 

nurses’ 

experiences 

caring for 

patients who 

self-harm.  

 

2007, Sverige, 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing.  

 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda psykiatri 

patienter med 

självskadebeteende.  

 

Kvalitativ metod.  

Urval: Sex psykiatrisjuksköterskor. 

Datainsamling: Narrativa intervjuer 

som spelades in och omvandlades 

till text. 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys.  

Sjuksköterskorna känner sig 

överbelastade av känslor vid 

vård av patienter med 

självskadebeteende, där 

sjuksköterskorna fruktade 

för patienternas livshotande 

handlingar, känslan av 

frustration samt att de kände 

sig övergivna av 

medarbetare och 

sjukhusledning.  

 

 

  

 


