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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Självskadebeteende är ett tillstånd av psykisk ohälsa, även om det inte är en 

diagnos. Här räknas när människor skadar sig själv genom till exempel att skära eller 

bränna huden, ofta för att få den fysiska smärtan att ta över ett dåligt mående och 

jobbiga känslor. Självskadebeteendet har den senaste tiden ökat globalt och mörkertalet 

av de människor som inte söker hjälp är förmodligen stort.  

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

och attityder till att vårda människor som har ett självskadebeteende. 

 

Metod: Litteraturstudien har utförts med en beskrivande design. Sammanlagt har nio 

stycken artiklar inkluderats, både kvalitativa och kvantitativa. 

 

Huvudresultat: Sjuksköterskorna kände känslor som maktlöshet, hopplöshet, 

frustration, sorg och ilska när de vårdade patienter som hade ett självskadebeteende. 

Samtidigt fanns känslor som oro och empati som drev dem i viljan att hjälpa och vårda. 

Sjuksköterskors attityder till självskadebeteende varierade. Ångesthantering, en slags 

coping att få den psykiska smärtan att istället bli fysisk, trodde vissa sjuksköterskor var 

anledningen till självskadebeteendet medan andra trodde att det var 

uppmärksamhetssökande. Utbildning var en sorts utrustning av kunskap som många 

sjuksköterskor saknade för att lära sig att vårda patienter som hade ett 

självskadebeteende. Brister i personalresurser ansågs av sjuksköterskorna vara en 

bidragande orsak till att patienter fick dålig eller otillräcklig vård. 

 

Slutsatser: Sjuksköterskors erfarenheter och attityder om människors 

självskadebeteende påverkar utfallet av vården för såväl patienterna som 

sjuksköterskorna själva. Genom systematiska utbildnings-och fortbildningsinsatser 

skulle sjuksköterskornas ökade kunskap kunna underlätta vårdinsatsen i mötet med 

människor med självskadebeteende.  
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Abstract 
 

Background: Self-Injurious behavior is a condition of mental illness, even if it is not a 

diagnosis. When the youth is hurting himself for example by cutting or burning the skin 

often to get the physical pain to take over feeling bad and painful emotion. The self-

injurious behavior has recently increased globally and there are probably a big number 

of youth that does not seek help. 

 

Aim: The aim of this study was to describe nurses experience of and their attitudes in 

caring of youth with a self-injurious behavior. 

 

Method: The study was contucted with a design that was descriptive. Nine articles were 

included, both qualitative and quantitative. 

 

Main result: Nurses felt emotions such as powerlessness, hopelessness, frustration, 

grief and anger when caring for patients who had a self-injurious behavior. At the same 

time, there were feelings such as anxiety and empathy that drove them to the will to 

help and care. Nurses' attitudes to self-injurious behavior varied. Anxiety management, 

a kind of coping to get the psychological pain to become physical instead, some nurses 

believed was the reason while some thought it was attention-seeking. Education was a 

kind of equipment of knowledge that many nurses lacked. Knowledge to care for 

patients who had a self-injurious behavior. Lack of human resources were considered by 

the nurses to be a contributing factor to patients receiving poor or insufficient care.  

 

Conclusion: The nurses' experiences and attitudes about people's self-injurious 

behavior affect the outcome of the care for both the patients and the nurses themselves. 

Through systematic education and training, the nurses' increased knowledge could 

facilitate the care effort in meeting people with self-injurious behavior. 

 

 

 

 

Keywords: Self-injurious behavior, self-harm, self-injury, nurses attitudes and 

experiences 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1.  Introduktion ............................................................................................................. 1 

1.1    Självskadebeteende .................................................................................................. 1 

1.2    Patientperspektiv ..................................................................................................... 2 

1.3    Hälsa ........................................................................................................................ 2 

1.4    Sjuksköterskans roll ................................................................................................. 3 

1.5    Attityder ................................................................................................................... 3 

1.6    Erfarenheter ............................................................................................................. 3 

1.7    Hildegard.E Peplaus omvårdnadsteori .................................................................... 3 

1.8    Problemformulering ................................................................................................ 4 

1.9    Syfte ......................................................................................................................... 5 

1.10  Frågeställningar ....................................................................................................... 5 

2.  Metod ....................................................................................................................... 5 

2.1    Design ...................................................................................................................... 5 

2.2    Sökstrategi ............................................................................................................... 5 

2.3    Urvalskriterier .......................................................................................................... 6 

2.4    Urvalsprocessen ....................................................................................................... 6 

2.5    Dataanalys ............................................................................................................... 7 

2.6    Etiska överväganden ................................................................................................ 8 

3.  Resultat .................................................................................................................... 8 

3.1    Känslomässiga erfarenheter ..................................................................................... 9 

3.2    Attityder ................................................................................................................. 10 

3.3    Utbildning och kunskap ......................................................................................... 11 

3.4    Vårdande relationer och dess betydelse................................................................. 11 

3.5    Yttre förutsättningar för god vård .......................................................................... 12 

4.   Metodologisk aspekt – Undersökningsgrupperna ................................................. 12 

4.1     Antal deltagare ...................................................................................................... 13 

4.2     Medelålder ............................................................................................................ 13 

4.3     Könsfördelning ..................................................................................................... 13 

4.4    Yrkeserfarenhet ..................................................................................................... 14 

5.  Diskussion .............................................................................................................. 14 

5.1    Huvudresultat ........................................................................................................ 14 

5.2    Resultatdiskussion ................................................................................................. 15 

5.3    Metodologisk diskussion om undersökningsgrupperna ........................................ 17 

5.4    Metoddiskussion .................................................................................................... 18 

5.5    Kliniska implikationer ........................................................................................... 19 



 

 

5.6   Fortsatt forskning .................................................................................................... 19 

5.7   Slutsats .................................................................................................................... 20 

Referenser ....................................................................................................................... 21 

 

Bilaga 1…………………………………………………………………………………27 

Bilaga 2…………………………………………………………………………………29 

 

 



 

1 

 

1. Introduktion 

 

1.1 Självskadebeteende 
 

Ett självskadebeteende innebär att en människa på något sätt skadar sig själv då den 

fysiska smärtan är lättare att hantera än den psykiska smärtan av svåra känslor. Det är 

ett sätt att hantera känslor och leder ibland till en lättnad hos människan som har ett 

självskadebeteende (Hicks & Hinck 2008). Självskadebeteende definieras som en 

avsiktlig handling som leder till vävnadsskada genom att exempelvis rispa, skära eller 

bränna huden (Sveriges Kommuner och Landsting 2009) utan avsikt till suicid även om 

det är en riskfaktor till suicid (Holland, Vivalo-Kantor, Logan & Leemis 2017; 

Lindgren 2014). Typen av avsiktliga skador och placering kan skilja sig åt då pojkar 

oftast slår sig eller bränner sig på ansikte, bröstkorg eller könsorgan medan flickor 

oftast skär sig på armar eller ben (Sornberger, Heath, Toste & McLouth 2012). Det är 

inom medicinska, psykologiska och sociologiska arenor som definitionen av självskada 

ofta stannar vid att skära sig, bränna sig eller att överdosera läkemedel. Bortom detta 

skadar vi alla oss mer eller mindre genom till exempel rökning, alkoholkonsumtion eller 

piercing. Detta gör att det är svårt att ge självskadebeteende en definition (Anderson, 

Woodward & Armstrong 2004). 

 

Självskadebeteende klassas inte som en egen psykiatrisk diagnos utan kan förekomma 

med eller utan annan psykisk ohälsa eller problematik. Ofta debuterar 

självskadebeteendet i tolv till fjorton års ålder (Sveriges Kommuner och Landsting 

2009; Rosander 2017). Självskadebeteende orsakat av psykisk ohälsa i samband med 

andra problem i människors miljö har visat sig vara vanligt och en riskfaktor för suicid 

(Holland et al. 2017).  

 

Det finns studier som tyder på att det finns ett stort antal människor som upprepade 

gånger skadar sig själv som aldrig söker hjälp (McAndrew & Warne 2014; SBU 2015). 

En studie av svenska ungdomar i högstadiet visade att cirka 40 procent någon gång 

skadat sig medvetet utan att ha för avsikt att ta sitt liv och att cirka tolv procent hade 

gjort det fem gånger eller mer under sex månader (Westling, Liljedahl, Holmqvist-

Larsson, Parnèn, Zetterqvist & Ershammar 2016).  McAndrew och Warnes (2014) 

studie tyder på att om ungdomarna hade vetat att hjälp för självskadebeteende var 
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tillgängligt så skulle beteendet kunnat undvika en utveckling. Skolan och vården har ett 

ansvar att informera och hjälpa ungdomar till god vård och uppföljning (SBU 2015). 

Självskadebeteende är vanligare hos flickor än hos pojkar (Kallenberg 2018; Lindgren 

2014; SBU 2015). Ett självskadebeteende är vanligare hos unga vuxna och ungdomar än 

hos övriga vuxna människor (SBU 2015). 

 

1.2 Patientperspektiv 

I Tillman, Prazak och Oberts (2018) studie framkom det av resultatet att ungdomarna 

som deltog var rädda för att söka hjälp. Ungdomarna var rädda för att ingen skulle ta 

dem på allvar och att deras närstående skulle bli sårad om sanningen om varför de hade 

ett självskadebeteende kom fram. Ofta kände ungdomarna att samtalen som var till för 

att hjälpa dem istället fick dem att vilja skada sig själv igen (ibid.). Enligt Owens, 

Hansford, Sharkey och Fords (2016) studie som berättade ur ett patientperspektiv är 

uppsökning av vård på akutmottagningar det sista alternativet för ungdomar med ett 

självskadebeteende. Några av deltagarna i studien berättar att de blivit nekad 

smärtstillande eftersom sjuksköterskorna menade att skadorna var självförvållade, 

ungdomarna fick skylla sig själva. På grund av dålig vård och negativa attityder från 

personalen på akutmottagningar kände många av ungdomarna i studien att de direkt 

efter ett besök på akuten ville skada sig igen. Ungdomarna berättade att de kände sig 

skamsen och ovärdig (ibid.). Många människor som söker vård idag upplever att de inte 

får vara delaktiga i sin vård och att vårdpersonalen saknar kunskap om 

självskadebeteende. Vårdpersonalen uppfattas som dömande och de lyssnar inte på 

patienten (SBU 2015). 

 

1.3 Hälsa 
 

Att ha hälsa kan ses som mer än bara sjukdomars frånvaro. Viktigt för en god hälsa är 

att människan mår bra fysiskt, psykiskt och socialt utifrån ett holistiskt perspektiv. För 

det personliga välbefinnandet är alla delar lika viktigt. Definitionen av hälsa är olika 

men den är en viktig del i omvårdnaden. Vilken teori som omvårdnaden utgår från och 

målet med omvårdnaden är av väsentlighet för att definiera hälsa (Hedelin, Jormfeldt & 

Svedberg 2014). Hälsa kan ses som en bra relation, eller som ett jämviktstillstånd 

mellan människan och det som påverkar en människa (Nationalencyklopedin 1992). 
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1.4 Sjuksköterskans roll 
 

I ICN:ns Etiska kod för sjuksköterskor beskrivs sjuksköterskans grundläggande arbete. 

Här ingår områden som för individer ska: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande tillika stödja närstående och deras behov. Vården som utövas 

av sjuksköterskan ska vara byggd med respekt för människans rättigheter, rätt till 

värdighet, liv och självbestämmande (Svensksjuksköterskeförening 2017). 

Sjuksköterskan arbetar utifrån hälso- och sjukvårdslagen där målet är god hälsa och 

vård på lika villkor för befolkningen. Krav och centrala begrepp för vården är att den 

ska vara av god kvalitet, ges respektfullt och med värdighet, vara självbestämmande och 

främja goda vårdrelationer (SFS 1982:736). Sjuksköterskan ska vara inkännande och 

kunna bemöta människor lugnt och omtänksamt i nuet. Viktigt att inte vara dömande 

och ha god förmåga att lyssna eftersom det primära är förståelse för vad som orsakat 

självskadebeteendet. Förmedlandet av hopp och motivation till förändring är betydande 

(Lindgren 2014).  

 

1.5 Attityder 

Attityd betyder att ha en inställning eller ett förhållningssätt. Den inställningen som en 

människa har kommer av dess erfarenheter. Dessa attityder ger sig sedan i uttryck 

genom att människan visar om hen gillar eller ogillar något. Attityder kan vara både 

yttre och då är det som ett beteende, något som kan ses. Attityder kan också vara något 

inre som en i förhand bestämd inställning, något som påverkat tänkandet. Något som 

inte kan direkt ses (Nationalencyklopedin 1990).  

 

1.6  Erfarenheter 

Erfarenhet förklaras som ett kunskapsbyggande som fås genom att göra något eller 

genom att iaktta något. Här menas då att erfarenheten står för både hur denna kunskap 

införskaffas samt hur denna kunskap visas (Nationalencyklopedin 1991).  

 

1.7  Hildegard .-E. Peplaus omvårdnadsteori 
 

 

Hildegard Peplaus omvårdnadsteori Interpresonal Relations Model användes som 

teoretisk referensram i föreliggande litteraturstudie. Peplaus teori beskriver hur viktigt 

det är att relationen mellan sjuksköterska och patient är bra. Teorin bygger på 
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psykologiska erfarenheter där det kommer fram olika destruktiva eller konstruktiva svar 

från patienter. Såsom behov, frustration, konflikter och ångest. Enligt Peplau finns 

också fyra olika faser i den relation som finns mellan patient och sjuksköterska. Dessa 

faser överlappar varandra och är: orienteringsfasen, identifieringsfasen, 

utforskningsfasen och upplösningsfasen. Varje fas kan av sjuksköterskan antas i olika 

roller som en främling, en resursperson, en lärare, en ledare, ett surrogat eller som en 

rådgivare till patienten. Den första fasen är orienteringsfasen där patienten upptäcker att 

hjälp behövs. Professionell hjälp söks hos sjuksköterskan som hjälper patienten att inse 

och få en förståelse för sitt problem. Sedan kommer identifieringsfasen där hittar 

sjuksköterskan och patienten tillsammans de problem som patienten behöver hjälp med. 

En utforskning av känslor inleds för att på så vis hitta de styrkor som finns. 

Utforskningsfasen, här har sjuksköterskan ett ansvar i att ge stöd till patienten så att 

denne lär sig göra val som är bra för hälsan. Sist kommer upplösningsfasen, där skapas 

nya mål och behov. Här ska patienten och sjuksköterskan skiljas åt (Pokorny 2018). 

 

1.8 Problemformulering 
 

Ett självskadebeteende är ett symptom på ohälsa. Det finns forskning som visar att 

många människor som har ett självskadebeteende aldrig söker hjälp och kommer på så 

vis aldrig till sjukvårdens kännedom. Självskadebeteendet kan för en del eskalera och 

mynna ut i suicid. Det bemötande som människor med ett självskadebeteende får i 

sjukvården kan påverka dem vad gäller drivet i att skada sig själva igen. Dessutom kan 

bemötandet leda till att de gör allt för att undvika att söka vård igen, vilket kan påverka 

deras tillfrisknade. Det är viktigt att sjuksköterskan i möten med människor som har ett 

självskadebeteende lyssnar på patienten för att få en förståelse till vad som kan ha 

orsakat detta självskadebeteende. För att sjuksköterskan ska kunna ge patienten hopp 

och motivation. Det finns mycket forskning om sjuksköterskors erfarenheter av och 

attityder till människor med ett självskadebeteende. Författaren till föreliggande 

litteraturstudie sammanställde en del av den senaste forskningen. Detta gjordes med 

ansatsen om att få ökad kunskap och förståelse för sjuksköterskornas erfarenheter av 

och attityder till människor med självskadebeteende för att möjliggöra för en förbättrad 

vård till en utsatt patientgrupp. I studien undersöks erfarenheter och attityder angående 

människor med självskadebeteende hos sjuksköterskor på sjukhus globalt.  
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1.9 Syfte  
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av och deras 

attityder till vårdandet av människor med ett självskadebeteende. Dessutom granskades 

undersökningsgrupperna i de artiklar som inkluderas. 

 

1.10 Frågeställningar 
 

Vad har sjuksköterskor för erfarenheter av vårdandet av människor med ett 

självskadebeteende? 

Vilka attityder finns hos sjuksköterskor vid vårdandet av människor med ett 

självskadebeteende? 

Vilka undersökningsgrupper används av författarna i de valda vetenskapliga artiklarna? 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 
 

En litteraturstudie med beskrivande design har utförts (Polit & Beck, 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 
 

För att få fram artiklar som innehåller forskning inom medicin och omvårdnad så 

rekommenderar Polit och Beck (2017) Cinahl som en lämplig sökmotor. Om urvalet i 

sökningen inte räcker till så kan sökningen breddas med sökningar i PubMed (Polit & 

Beck 2017). Sökningen av artiklarna till litteraturstudien gjordes därför i databasen 

Cinahl. Då urvalet av artiklar som bedömdes relevanta hittades i Cinahl så behövs ingen 

vidare sökning i andra databaser. De sökord som användes var self-injurious behavior,  

self injury och self harm och nurses attitudes respektive nurses experiences. Dessa 

sökord valdes då de ansågs vara relevanta för syftet i litteraturstudien. Att använda de 

booleska sökorden AND och OR begränsar sökningarna som utförs i respektive 

ämnesområde och hjälper på så vis sökningen att komma i rätt riktning (Polit & Beck 

2017). De begränsningar (limits) som användes vid sökningarna var peer reviewed, 

linked full text och artiklarna skulle vara från åren 2008-2019. För information se Tabell 

1. 
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Tabell 1: Utfall av databassökningar 

Databas Sökdatum & 

Begränsningar 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Cinahl 2008-01-01-

2019-02-25 

Peer reviewed 

Linked full text 

 

(“Self-injurious behavior 

OR self injury OR self 

harm”) (fri text) AND 

“nurses attitudes OR nurse 

experience (fri text) 

233 20 9 

Summa 

artiklar: 

  233 20 9 

 

2.3 Urvalskriterier 
 

För litteraturstudien formulerades det inklusions- och exklusionskriterier för att hitta de 

artiklar som var relevanta till denna studie. Enligt Polit och Beck (2017) används 

urvalskriterier för att det ska synas vilka krav som finns för de artiklar som är med i 

litteraturstudien. Här innefattar inklusionskriterierna att artiklarna skulle svara på syftet 

i litteraturstudien, erfarenheter av och attityder till självskadebeteende hos 

sjuksköterskor. Artiklarna skulle även finnas fritt tillgängliga för högskolan i Gävle och 

på ett vetenskapligt vis vara uppbyggda med alla delar, introduktion, metod, resultat och 

diskussion (IMRaD). De artiklar där suicid var huvudpunkten, de artiklar som handlade 

om självskadebeteende i fängelser eller på skolor samt de artiklar där en psykiatrisk 

diagnos fanns med exkluderades. 

 

2.4 Urvalsprocessen   

Totalt så hittades 233 artiklar efter att ha gjort sökningarna, dessa redovisas i 

söktabellen (Tabell 1). Hundraåtta stycken artiklar gallrades genast bort efter en 

genomläsning av titlar, där det tydligt framgick att artikeln inte svarade på 

litteraturstudiens syfte. Dessutom exkluderades två stycken review artiklar. 

Kvarvarande 123 artiklars abstrakt lästes igenom. Av dessa svarade 99 stycken inte på 
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syftet och fyra stycken var inte tillgängliga på högskolan i Gävle. De 20 artiklar som 

därefter var kvar lästes igenom i helhet och granskades närmare. Vid denna 

genomläsning exkluderades elva artiklar då de inte svarade på syftet. Totalt återstod nio 

artiklar som ansågs relevanta för litteraturstudiens syfte, se Figur 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Flödesschema över urvalsprocess                                              

                                                       

2.5 Dataanalys 
 

Av de totalt nio artiklar som litteraturstudiens resultatdel baserades på var fem stycken 

kvantitativa och fyra stycken kvalitativa artiklar. Artiklarna skrevs ut på papper för att 

få en bättre översikt över dem. Detta är en rekommendation enligt Polit och Beck 

(2017) för att ge en bättre översikt över artiklarna. Artiklarna lästes igenom noggrant 

flera gånger för att en helhetsbild av innehållet skulle fås samt för att artiklarna inte 

skulle misstolkas. En översättning av artiklarnas resultatdel gjordes från engelska till 

svenska för att inte missa något. Att förstå innehållet i litteraturen som används är 

viktigt (Aveyard 2010). Efter att ha blivit insatt och sett att artiklarna svarade på syftet 

granskades resultatet igen. Överstrykningspennor i olika färger användes för att hitta 

Antal sökträffar: 

233 Samtliga 

artiklars titlar 

lästes 

Antal 

exkluderade= 108  

som ej svarade på 

syftet samt 2 som 

var reviews 

Antal möjliga 

artiklar 123 

stycken där 

samtliga abstract 

lästes 

Exkluderade 11 

stycken som ej 

svarade på syftet 

Antal granskade 

artiklar: 20 

Exkluderades 99 

stycken som ej 

svarade på syftet 

och 4 som ej var 

tillgängliga på 

högskolan 

 

Totalt antal 

inkluderade artiklar 

i litteraturstudien: 

9 stycken 
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likheter och olikheter. Analysering av artiklar enligt detta är en rekommendation av 

Polit och Beck (2017). Anteckningar gjordes på alla resultat som svarade mot 

litteraturstudiens syfte. Resultaten från artiklarna sammanställdes sedan i en 

resultattabell (se Tabell 2, Bilaga 1). Resultatet skrevs sedan ut i löpande text och teman 

som ofta återkom hittades. Ett tillvägagångssätt där studierna granskas systematiskt 

hjälper till att göra att hittat material blir opartiskt och konsekvent (Polit & Beck 2017). 

Undersökningsgrupperna i artiklarna studerades för att se hur de satts samman vad 

gäller antal och urval med mera (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016). 

Mer ingående information vad gäller urvalsgrupperna sammanställdes sedan (se Tabell 

3, Bilaga 2). 

 

2.6 Etiska överväganden 
 

Författaren till denna litteraturstudie har strävat efter att hålla en objektivitet och en 

professionalitet genom hela arbetet. Det började vid urvalet som gjordes av artiklar och 

övergick sedan i enskilda analyser. Exkluderingen av artiklar i Cinahl gjordes utan att ta 

hänsyn till personligt tycke och smak. De artiklar som svarade på syfte och 

frågeställningar det vill säga som var relevanta har sedan noggrant redovisats i resultatet 

(Polit & Beck 2017). 

 

3. Resultat 

Resultatet till litteraturstudien bygger på nio artiklar som var av både kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Fem stycken teman hittades för att representera litteraturstudiens 

resultat: Känslomässiga erfarenheter, Attityder, Utbildning och kunskap, Vårdande 

relationer och dess betydelse samt Yttre förutsättningar för god vård. Teman presenteras 

nedan i Figur 2. I resultatredovisningen presenteras dessa fem huvudteman under varsin 

rubrik. Slutligen presenteras den metodologiska granskningen som gjordes på de 

urvalsgrupper som användes i de valda studierna, för att svara på den föreliggande 

litteraturstudiens tredje frågeställning. 
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Figur 2 

 

3.1 Känslomässiga erfarenheter 
 

Känslor som hopplöshet, maktlöshet, frustration, osäkerhet, sorg, upprördhet och ilska 

var vanliga känslor som sjuksköterskor kände vid vårdandet av patienter med ett 

självskadebeteende (Rissanen, Kylma & Laukkanen 2012; Thompson, Powis & 

Carradice 2008). Intervjuer med de nio sjuksköterskor som utfördes i studien av 

Rissanen, Kylma och Laukkanen (2012) kom till resultatet att känslor av tristess, 

irritation och att vara i vägen var vanliga när självskadebeteendet fortsatte trots otaliga 

försök av sjuksköterskorna att hjälpa dessa ungdomar. Samtidigt kände de en djup sorg, 

oro och empati. Det var dessa känslor som drev sjuksköterskorna till viljan att fortsätta 

vårda och känslan av att vilja hjälpa (ibid.). Sjuksköterskorna i Conlon och O`Tuathails 

(2010) studie menade att känslor som frustration och hjälplöshet ofta uppkom när 

självskadebeteendet fortsatte. Detta trots den hjälpen som erbjöds på akutmottagningen, 

och sjuksköterskorna såg ofta dessa patienter som uppmärksamhetssökare och de flesta 

av sjuksköterskorna ignorerade patienterna (ibid).  I en studie av Perboell, Hammer, 

Oestergaard och Konradsen (2014) framkom det att sjuksköterskorna hade svårt att 

hantera denna patientgrupp. Vårdandet av patienter med ett självskadebeteende 

upplevdes av sjuksköterskorna i studien skriven av Thompson, Powis och Carradice 

(2008) som något som var ångestladdat och provocerande. Sjuksköterskorna berättade 

att det inkräktade på det personliga livet genom sömnlösa nätter. Det blev till ett 

personligt ansvar att hjälpa till, även om de visste att det yttersta ansvaret för sitt 

beteende alltid låg hos patienten. En rädsla fanns hos sjuksköterskorna att patienten 

skulle dö och sjuksköterskan skulle bli anklagad för detta. Flera sjuksköterskor som 

deltog i studien delade den erfarenheten att när de vårdade unga med ett 

självskadebeteende reagerade sjuksköterskorna neutralt och avståndstagande mot 

ungdomarna. De förklarade detta agerande som ett antagande om att ifall de hade visat 

empati för dessa ungdomar var detta en uppmuntran till ungdomarna att fortsätta skada 

sig (ibid). 

 

 Attityder 
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relationer och 

dess betydelse 

Yttre 
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för god vård 
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3.2 Attityder  
 

Sjuksköterskors attityder till självskadebeteende varierade. I flera av studierna återfanns 

övervägande positiva attityder hos sjuksköterskorna till människor som hade ett 

självskadebeteende (Conlon & O`Tuathail 2010; Martin & Chapman 2013; McCarthy & 

Gijbels 2009; Perboell et al. 2014). Många av sjuksköterskorna såg självskadebeteende 

som uppmärksamhetssökande av patienten (Conlon & O`Tuathail 2010; Rissanen et al. 

2012; ; Shaw & Sandy 2016; Thompson et al. 2008). Andra sjuksköterskor trodde att 

självskadebeteendet var en slags ångesthantering hos patienten. Att psykisk smärta blev 

till fysisk smärta istället, som en slags coping för patienten. (Rissanen et al. 2012; 

Thompson et al. 2008). I en studie av 87 sjuksköterskor på akuten fick deltagarna svara 

på en enkät med 30 påståenden med positiv eller negativ attityd gentemot självskadande 

patienter (Conlon & O`Tuathails 2010). Resultaten visade på en generell tendens till 

positiv empati (negativ antipati) hos sjuksköterskorna. Högst grad av instämmande gav 

deltagarna för påståenden som ”En individ har rätt att självskada” och ”Människor ska 

få lov att skada sig i en säker miljö”. Minst instämde deltagarna i påståendena ”När 

patienter skadar sig själva så är det ofta för att manipulera sina vårdgivare” och 

”Människor som skadar sig gör det för att få sympati från andra” (ibid.). En omtänksam 

attityd och en stor kunskap om självskadebeteende var egenskaper som en sjuksköterska 

borde ha uppgav sjuksköterskorna i Rissanen, Kylma och Laukkanens (2012) studie. I 

fokusgrupps intervjuer av 61 psykiatrisjuksköterskor i studien av Shaw och Sandy 

(2016) så kom deltagarna fram till både negativa och positiva attityder om 

självskadebeteende, mestadels negativa. En åsikt som framkom var att 

självskadebeteendet skulle fortsätta oavsett om patienten fick hjälp eller inte.  Den tid 

som lades ner på patienten var bortkastad eftersom det händer om och om igen (ibid.). 

Självskadebeteende ansågs vara fel och detta beteende dömdes patienterna efter vilket 

sjuksköterskorna i studien Conlon och O`Tuathail (2010) menade återspeglade sig i 

vården av dem. Syftet med självskadebeteendet var av vikt. Enligt deltagarna visades 

större empati hos sjuksköterskorna när patienter som hade försökt att begå självmord 

kom in för vård än om en patient kontinuerligt återkom med ett självskadebeteende 

(Martin & Chapman 2013). Förändringar som att använda andra insatser med ett mer 

empatiskt tillvägagångssätt samt en mer patientorienterad vård var resultatet efter en 

vidareutbildning om självskadebeteende som psykiatrisjuksköterskor fick genomgå i 

Karman, Kool, Gamel och Meijels (2015) studie från Nederländerna. 
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3.3 Utbildning och kunskap 
 

I studien av Shaw och Sandy (2016) samt i studien av Conlon och O`Tuathail (2010) 

menade sjuksköterskorna att de utan utbildning om självskadebeteende kände sig 

otillräckliga och oförberedda på möten med dessa patienter. Tydliga skillnader kunde 

ses där sjuksköterskor hade fått tidigare utbildning om självskadebeteende. 

Sjuksköterskorna hade efter utbildning en mer förståelse för dessa patienter. Ju högre 

utbildning som fanns hos sjuksköterskor desto högre vetskap inom självskada fanns och 

detta i sig ledde till bättre förståelse och ett bättre självförtroende hos sjuksköterskan 

(Carter, Latif, Callaghan & Manning 2018; McCarthy & Gijbels 2009).  Bristen på 

kunskap inom psykisk ohälsa och att inte få möjlighet till kunskap gav sjuksköterskorna 

inga chanser att utveckla sina färdigheter i hjälpandet av denna patientgrupp (Conlon & 

O`Tuathail 2010). ). Enligt Martin och Chapmans (2013) studie så framkom av 

resultatet att sjuksköterskorna saknade utbildning om självskadebeteende för att 

bemötandet av patienter med ett självskadebeteende skulle förbättras (ibid.). Innan en 

vidareutbildning om självskadebeteende hade sjuksköterskorna sett självskadebeteende 

som en personlig attack mot dem som hade lett till konflikter eftersom de 

ansträngningar som lades ner på patienterna aldrig räckte till. Efter utbildningen var 

attityderna mindre anklagande då de mer såg självskadebeteende som en oförmåga hos 

patienten att hantera sina negativa känslor och sin stress (Karman et al. 2015). Efter 

utbildning om självskadebeteende fick psykiatrisjuksköterskorna i Thompson, Powis 

och Carradices (2008) studie en ökad förståelse för sina patienter som hade ett 

självskadebeteende. Det blev mer fokus på patientens behov och erfarenheter än på 

beteendet eller den psykiska störningen. Sjuksköterskan förstod patienten bättre och 

skapade fler dialoger med patienten (ibid.). 

 

3.4 Vårdande relationer och dess betydelse 
 

Enligt sjuksköterskorna i Thompson, Powis & Carradice (2008) och Rissanen, Kylma & 

Laukkanen (2012) var det en förutsättning att en relation mellan patienter som hade ett 

självskadebeteende och sjuksköterskor skapades för att vården skulle bli bra. Denna 

relation var enligt sjuksköterskorna svår att få till (ibid.). I intervjustudien av 

sjuksköterskorna i Rissanen, Kylma och Laukkanens (2012) studie menade de att 

vårdandet av ungdomar som hade ett självskadebeteende byggde på att vara 

professionell. Att sjuksköterskan och patienten hade möjlighet till en bra relation var 
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elementärt i vårdandet. En kontinuitet i vårdandet och en holistisk vård av ungdomarna 

var viktigt för att kontakten mellan sjuksköterska och patient skulle fungera. Ungdomen 

skulle behandlas som en hel människa. För att ge hoppfullhet till ungdomarna så var 

kommunikationen viktig emellan dem. Ibland kunde det vara svårt att få fram ord då 

kunde ritning vara ett alternativ. Att lätta upp en svår situation, ge hopp, en förståelse 

till beteendet och att undvika extra traumatisering var mentala mål som sjuksköterskan 

hade satt upp i vården (ibid.). 

 

3.5 Yttre förutsättningar för god vård 
 

Sjuksköterskorna i studien av Conlon och O`Tuathail (2010) arbetade alla på en 

akutmottagning. Samtliga sjuksköterskorna i studien ansåg att akuten var en olämplig 

plats för dessa patienter att vistas i. Detta på grund av överbeläggningar som gjorde att 

inget privat rum var möjligt att ordna, samt på grund av tidsbrist och personalbrist som 

gjorde att dessa patienter inte fick den vård de behövde. Vården på akutmottagningen 

var fokuserad på det medicinska och inte på det psykiska behovet (ibid.). Även de 

sjuksköterskor som medverkade i Martin och Chapmans (2013) studie påpekade den 

brist på resurser och på personal som rådde på akutvårdsavdelningen och att 

akutvårdsmottagningen inte var rätt ställe att vårda patienter med ett 

självskadebeteende. Genom en enkätstudie framkom att sjuksköterskor som arbetade på 

en akutmottagning i Danmark kände att de hade otillräcklig förmåga till att vårda och 

hantera dessa patienter (Perboell et al. 2014).  

 

Stöd från kollegor för att tillsammans ta del av patientansvaret var ett sätt att hantera 

tidspress och begränsade resurser. Sjuksköterskor kände ofta en personlig ansvarskänsla 

gentemot att hjälpa patienter som hade ett självskadebeteende. Även om de var 

medvetna om att det var patienten själv som bar det slutgiltiga ansvaret för sitt beteende 

(Thompson et al. 2008). Sjuksköterskorna i studien kände dock att de ofta på grund av 

att kollegorna hade mycket att göra inte frågade efter hjälp så ofta som de egentligen 

behövde (ibid.).  

 

4. Metodologisk aspekt – Undersökningsgrupperna 

Den information som fanns i artiklarna om undersökningsgrupperna varierade. 

Informationen som redovisades i artiklarna hamnade under följande rubriker: antal 

deltagare, medelålder, könsfördelning och yrkeserfarenhet i studierna. 
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4.1 Antal deltagare 
 

I de totalt nio artiklar som inkluderades ingick totalt 597 stycken sjuksköterskors 

erfarenheter av och attityder till självskada (Carter et al. 2018; Conlon & O`Tuathail 

2010; Karman et al. 2015; Martin & Chapman 2013; McCarthy & Gijbels 2009; 

Perboell et al. 2014; Rissanen et al. 2012; Shaw & Sandy 2016; Thompson et al. 2008). 

I de kvantitativa studierna deltog åtta till 133 stycken sjuksköterskor (Carter et al. 2018; 

Conlon & O`Tuathail 2010; Martin & Chapman 2013; McCarthy & Gijbels 2009; 

Perboell et al. 2014) I de kvalitativa studierna deltog åtta till 61 stycken sjuksköterskor 

(Karman et al. 2015; Rissanen et al. 2012; Shaw & Sandy 2016; Thompson et al. 2008). 

 

4.2 Medelålder 
 

I tre av artiklarna var deltagarnas medelålder inte angivet (Conlon & O`Tuathail 2010; 

McCarthy & Gijbels 2009; Rissanen et al. 2012). I Conlon,& O`Tuathail (2010) och 

McCarthy & Gijbels (2009) studie finns det dock angivet olika åldersgruppers 

deltagande.  

I resterande artiklar angavs ålder på sjuksköterskorna endast i medelålder, det verkliga 

åldersspannet framgick inte. Tre av artiklarna hade en medelålder på 29-33,5 år (Carter 

et al. 2018; Martin & Chapman 2013; Shaw & Sandy 2016). Medelåldern på de 

återstående tre artiklarna hade lite högre och låg mellan 36,9-41,6 år (Karman et al. 

2015; Perboell et al. 2014; Thompson et al. 2008). 

 

4.3 Könsfördelning 
 

Sex av de nio artiklarna hade en majoritet av kvinnliga sjuksköterskor med i sina studier 

(Carter et al. 2018; Conlon & O`Tuathail 2010; Karman et al. 2015; Martin & Chapman 

2013; McCarthy & Gijbels 2009; Perboell et al. 2014), ingen exakt siffra av deltagande 

kvinnor redovisas i McCarthy och Gijbels (2009) studie utan det beskrivs istället i 

texten att majoriteten består av kvinnliga sjuksköterskor. Rissanen, Kylma och 

Laukkanen (2012) har lämnat detaljen om kön på sjuksköterskorna som var med i 

intervjuerna i sin studie. De återstående två artiklarna (Shaw & Sandy 2016; Thompso 

et al. 2008) har lika många manliga som kvinnliga sjuksköterskor med bland deltagarna. 
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4.4 Yrkeserfarenhet 
 

Av 87 stycken sjuksköterskor så hade 41 procent av sjuksköterskorna i Conlon och 

O`Tuathails (2010) studie varit registrerad sjuksköterska i mindre än tio år. Tjugonio 

procent av de deltagande sjuksköterskorna mellan elva och 20 år och 29 procent hade 

varit registrerad över 21 år. 

 

Även sjuksköterskorna i McCarthy och Gijbels (2009) studie hade angivit procentuell 

yrkeserfarenhet med 79 procent av de 68 stycken registrerade sjuksköterskorna hade 

erfarenhet på ett till tio år och 17 procent hade erfarenhet på elva till 20 år. Fyra procent 

av sjuksköterskorna hade 21 år eller mer. 

 

Tre av artiklarnas studier hade angett yrkeserfarenheterna hos sjuksköterskorna i ett 

åldersspann och det varierade från ett till 38 år (Carter et al. 2018; Karman et al. 2015; 

Martin & Chapman 2013).  

 

Rissanen, Kylma & Laukkanen (2012) och Shaw & Sandys (2016) studier hade fem 

respektive tre års erfarenhet hos sjuksköterskorna som minimum. Perboell, Hammer, 

Oestergaard & Konradsen (2014) och Thompson, Powis & Carradice (2008) benämnde 

yrkeserfarenheten som verksam sjuksköterska i medel år. Där hade de danska 

sjuksköterskorna i Perboell, Hammer, Oestergaard och Konradsen (2014) en medelålder 

på 10,9 år medan Thompson, Powis och Carradice (2008) hade 18 år. 

 

 

5. Diskussion 

 

5.1 Huvudresultat 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av och 

deras attityder till att vårda människor som hade ett självskadebeteende. 

Sjuksköterskorna kände känslor som maktlöshet, hopplöshet, frustration, osäkerhet, 

sorg, upprördhet och ilska när de vårdade patienter som hade ett självskadebeteende. 

Samtidigt fanns känslor som oro och empati som drev dem i viljan att hjälpa och vårda. 

Sjuksköterskors attityder till självskadebeteende varierade. Det återfanns varierade 

attityder hos sjuksköterskorna i flera av studierna. Ångesthantering, en slags coping att 

få den psykiska smärtan att istället bli fysisk, trodde vissa sjuksköterskor att människors 
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självskadebeteende berodde på medan vissa trodde att det var uppmärksamhetssökande. 

Utbildning var en sorts utrustning av kunskap som många sjuksköterskor saknade för att 

lära sig att vårda patienter som hade ett självskadebeteende. Brister i personalresurser 

ansågs av sjuksköterskorna vara en bidragande orsak till att patienter fick dålig eller 

otillräcklig vård. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

I föreliggande studies resultat framkommer det att många sjuksköterskor upplevde 

starka känslor vid vårdandet av människor som hade ett självskadebeteende. Känslor 

som maktlöshet, osäkerhet, oro, frustration och sorg samtidigt som viljan att hjälpa 

fanns där (Rissanen et al. 2012; Thompson et al. 2008). Dessa känslor kommer även 

Salzmann-Ericson, Persson och Fallqvist (2014) fram till i sin studie där vårdare på en 

psykiatrisk klinik intervjuades. Vårdarna berättade att de trodde att patienterna skadade 

sig själva för att de skulle få uppmärksamhet från vårdarna (ibid.). Även 

sjuksköterskorna i Conlon och O`Tuathails (2010) studie från föreliggande studies 

resultat hade den åsikten att patienterna var uppmärksamhetssökare. Denna vilja till att 

hjälpa patienten och försöka komma underfund om och få en förståelse för problemen 

som patienten har kan ses i Peplaus omvårdandsteoris två första delar, orienterings- och 

identifieringsfasen. Här hjälper sjuksköterskan patienten till att förstå sitt problem och 

tillsammans försöker de komma fram till problemets styrkor (Pokorny 2018). 

 

De inkluderade studiernas resultat visade att sjuksköterskors attityder i möten med 

människor som hade ett självskadebeteende skilde sig åt sinsemellan, vad gällde 

positiva eller negativa attityder hos sjuksköterskorna (Conlon & O`Tuathail 2010; 

Martin & Chapman 2013; McCarthy & Gijbels 2009; Perboell et al. 2014; Shaw & 

Sandy 2016). Även i äldre studier förekommer olika resultat gällande sjuksköterskornas 

attityder i mötena med patienter som hade ett självskadebeteende. (McAllister, Creedy, 

Moyle & Farrugia 2001; McCann, Clark, McConnachie & Harvey 2005). Enligt Peplau 

(1952) skapar sjuksköterskan en förståelse för den problematik som patienten har och 

sjuksköterskan lär känna patienten i orienteringsfasen. Detta gör ett första möte viktigt. 

Här gäller det att se hela patienten utifrån ett holistiskt perspektiv, för att lägga grunden 

för en god hälsa gäller att patienten känner ett välmående fysiskt, psykiskt och socialt 

(Hedelin, Jormfeldt & Svedberg 2014).  
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Sjuksköterskorna i föreliggande studies resultat menar att de saknar utbildning om 

självskadebeteende och kunskap om denna patientgrupp (Carter et al. 2018; Conlon & 

O`Tuathail 2010; Karman et al. 2015; Martin & Chapman 2013; McCarthy & Gijbels 

2009; Shaw & Sandy 2016; Thompson et al. 2008). En högre utbildning hos 

sjuksköterskorna och en mer utbredd erfarenhet inom yrket gör att patientsäkerheten blir 

bättre och säkrare (Socialstyrelsen 2018). Även Salzmann-Erikson, Persson och 

Fallqvist (2014) studies resultat menade att om det saknades handledning eller 

utbildning försvårades vårdarens möten med patienterna. Med Peplaus 

omvårdnadsteoris fyra faser som hjälp och stöd skulle sjuksköterskan här kunna lägga 

upp en plan för patientens vård. I orienteringsfasen hjälper sjuksköterskan patienten 

med att inse att hjälp behövs. I identifieringsfasen så samtalar sjuksköterskan och 

patienten om självskadebeteendet. Nästa steg är utforskningsfasen, här försöker 

sjuksköterskan stödja patienten till att göra val som ska vara bra för patientens hälsa. 

Sista fasen är upplösningsfasen här ska nya mål sättas upp för patienten och 

sjuksköterskan och patienten ska här skiljas åt (Pokorny 2018). 

 

 

Föreliggande studies resultat visade att sjuksköterskors attityder påverkades av att 

sjuksköterskorna kände sig stressade på grund av tidsbrist, resurs- och personalbrist 

(Conlon & O`Tuathail 2010; Martin & Chapman 2013; Thompson et al. 2008). En hög 

arbetsbelastning och stress hos personalen ökar risken för att det blir misstag i vården. 

Dessutom så kan den höga arbetsbelastningen hos sjuksköterskorna förstärka det 

verkliga problemet med underbemanning genom att det blir fler sjukskrivningar eller 

uppsägningar (Socialstyrelsen 2018). På grund av brist på tid och personal försvåras 

sjuksköterskans arbete med att skapa en trygghet, hjälpa patienten och skapa en 

terapeutisk relation genom Peplaus faser (Peplau (1952). En terapeutisk relation anser 

sjuksköterskorna i Thompson, Powis & Carradice (2008) och Rissanen, Kylma & 

Laukkanen (2012) var en förutsättning för att patienter med ett självskadebeteende 

skulle få god vård. 

 

Tiden till engagemang i enskilda patienter för att få till en relation med patienter som 

hade ett självskadebeteende räckte inte till. Den miljön som akutvården hade gjorde att 

arbetet blev svårplanerat (Conlon & O`Tuathail 2010). Detta bekräftades i Owens, 

Hansford, Sharkey och Fords (2016) studie av de ungdomar som intervjuades. Här 
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berättade ungdomarna att de kände sig förminskade av personalen, att personalen helst 

ville undvika att behandla dem. Peplaus fyra faser, orienterings-, identifierings-, 

utforsknings- och upplösningsfasen i omvårdnaden kan vara svårare att hinna med och 

uppnå i akutsjukvården även om faserna behövs för att tillit och trygghet för patienterna 

ska kunna fås (Peplau 1952). Enligt Berntsson och Hildinghs (2013) studie där 

ambulanspersonal använder sig av Peplaus fyra faser i arbetet, visade resultatet att de 

fyra faserna med fördel kunde användas inom akutsjukvården. Peplaus faser gav en 

bättre förståelse mellan personal och patient (ibid.) 

 

5.3 Metodologisk diskussion om undersökningsgrupperna 
 

I de nio artiklar som användes i litteraturstudien så hade fem stycken kvantitativ ansats. 

Dessa fem artiklar angav samtliga hur många deltagare, kön, yrkeserfarenhet, ålder samt 

vilket land som studien gjordes i (Carter et al. 2018; Conlon & O`Tuathail 2010; Martin 

& Chapman 2013; McCarthy & Gijbels 2009; Perboell et al. 2014). I kvantitativa 

artiklar ska det enligt Polit och Beck (2017) finnas uppgifter om ålder, kön, utbildning 

samt arbete. Detta för att en generalisering ska bli möjlig. 

 

I de övriga fyra artiklarna var ansatsen kvalitativ. Här handlade det om att uppnå en 

mättnad i de data som var insamlad. Med det menas att undersökningen pågår till det att 

ingen ny information finns att få fram. Det finns inom kvalitativ forskning inga 

bestämmelser över urvalsgruppens storlek. Här beskrivs och förklaras olika fenomen 

istället för att skapa en generalisering i insamlad data (Polit & Beck 2017). I tre av dessa 

artiklar så fanns antal deltagare, kön, yrkeserfarenhet och ålder angivet (Karman et al. 

2015; Shaw & Sandy 2016; Thompson et al. 2007). I studien gjord av Rissanen, Kylma 

och Laukkanen (2012) fanns information om antal deltagare och yrkeserfarenhet 

angivet. Däremot fanns inga detaljer gällande kön och ålder på deltagarna. Kvalitèn 

påverkas inte om urvalsgruppen utelämnar kön och ålder på samma sätt som det skulle 

ha blivit om studien hade haft en kvantitativ ansats. Däremot så påverkas det sätt som 

läsaren till studien kan relatera resultatet som studien visar. På så vis påverkas 

trovärdigheten i studien (Polit & Beck 2017). Författaren till denna litteraturstudie är av 

den uppfattningen att eftersom det är erfarenheterna hos sjuksköterskorna som ska 

redovisas så är det mest relevant att veta hur lång erfarenhet inom yrket som 

sjuksköterskorna har. 
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5.4 Metoddiskussion 
 

Litteraturstudien bygger på en design som var beskrivande och artiklarna som den 

baserades på var av både kvalitativ och kvantitativ ansats, vilket kan ses som en styrka. 

Att basera litteraturstudier på kvantitativ ansats gör att en generalisering av resultatet 

görs av en stor population. Att dessutom inkludera kvalitativa ger studien djupet och en 

bättre förståelse för hur sjuksköterskors erfarenheter lyder (Polit & Beck 2017).  

 

De sökord som författaren använde för att söka artiklarna grundade sig på studiens syfte 

vilket ses som en styrka. Att identifiera relevanta sökord är en viktig del i sökstrategin 

(Polit & Beck 2017). Sökningarna för att hitta artiklarna gjordes på sökdatabasen 

Cinahl. Detta ses som en styrka eftersom denna databas är en av de största 

sökdatabaserna som finns inom omvårdnad (Polit & Beck 2017). Då sökningarna i 

Cinahl gav tillräckligt med artiklar så utfördes inga ytterligare sökningar i andra 

databaser. Detta är en möjlig svaghet med studien då även databasen PubMed är en stor 

sökmotor inom omvårdnad (Polit & Beck 2017). Den booelska söktermen OR användes 

för att smalna av sökningarna (Polit & Beck 2017). Artiklarna som ingick i sökningarna 

var från 2008-2019 vilket ses som en styrka eftersom de då är akutella artiklar (Polit & 

Beck 2017). Att artiklarna som användes var artiklar som endast var tillgängliga på 

Högskolan i Gävle kan ses som en svaghet då det leder till färre träffar. En styrka kan 

ses i att artiklarna som söktes på Cinahl var peer reviewed.  Polit och Beck (2017) 

beskriver betydelsen av det som att artiklarna har granskats och godkänts av experter 

inom det område forskningen har utförts. Av de artiklar som ingår i litteraturstudiens 

resultat så var alla skrivna på engelska. Eftersom engelska inte är författarens 

modersmål så kan det ses som en svaghet eftersom det kan bli misstolkningar i språket. 

 

Inklusionkriterier i artiklarna som söktes var att de skulle svara på syftet till 

föreliggande studie, vara fritt tillgängliga på Högskolan i Gävle, samt vara vetenskapligt 

korrekt uppbyggda enligt IMRaD. De exklusionskriterier artiklarna hade var de som 

handlade om självskadebeteenden i fängelser eller i skolor samt ifall det fanns en 

bakomliggande psykiatrisk diagnos hos patienten sedan tidigare. 
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Det första urvalet av artiklar gjorde författaren till studien efter att ha läst artiklarnas 

titlar. Detta kan ses som en svaghet då det medför ett eventuellt tapp av relevanta 

artiklar. Urvalet har gjorts genom att titeln i artiklarna som författaren hittade i Cinahl 

berörde syftet i föreliggande litteraturstudie (Polit & Beck 2017). De artiklar som valdes 

översattes till svenska och lästes flera gånger på både engelska och svenska. Att 

föreliggande litteraturstudie genomfördes av endast en författare kan ses som en svaghet 

eftersom ingen tolkning kan göras med någon för att öka objektiviteten (Polit & Beck 

2017).  

 

Den data i resultatdelen som överensstämde med varandra och inte, färgmarkerades med 

olika färger. Dessa resultat sammanfördes sedan i en resultattabell (se Tabell 2, Bilaga 

1). Färgmarkeringarna gjorde sedan att olika teman som representerade resultatet växte 

fram. Detta ses som en styrka då struktur på resultatet är viktigt och att färgmarkera är 

ett bra sätt för författaren för att hitta de likheter respektive skillnader som texterna 

innehåller (Polit & Beck 2017). 

 

5.5  Kliniska implikationer 
 

Resultatet i studien visade att ökad kunskap genom olika utbildningsinsatser skulle ge 

sjuksköterskorna mer verktyg i mötet med människor med olika självskadebeteenden. 

Detta gäller oavsett om sjuksköterskorna arbetar på akutmottagningar eller på 

psykiatriska mottagningar. Det går genom studien att anta att upplevelsen av en god 

vård hos människor med självskadebeteende ökade om sjuksköterskornas erfarenheter 

och attityder påverkades av relevant utbildning. Utbildning, fortbildning och system för 

att dela erfarenheter, bör också följa den rådande forskningen inom området 

självskadebeteende hos människor, för att hålla relevant nivå. Det skulle också kunna 

ingå som en del i grundutbildningen för sjuksköterskor. 

 

 

5.6 Fortsatt forskning 
 

Psykisk ohälsa hos människor är något som tenderar öka i vårt samhälle. Så länge som 

människor skadar sig själva på ett sätt som föranleder sjukhusbesök finns behov av 

forskning inom alla områden som kan påverka självskadebeteende, direkt och indirekt 

samt vården av dessa människor.  
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Tillämpad forskning kan ta fram metoder och modeller för hur vården för denna grupp 

skall kunna bli generaliserbar och utvärderingsbar. Och på så sätt ge sjuksköterskorna 

en ökad kunskap som går att bygga vidare på i takt med att ny forskning genereras. 

5.7 Slutsats 
 

Självskadebeteende hos människor är ett område inom psykisk ohälsa som påverkar 

sjuksköterskors vardag olika, beroende på de erfarenheter och attityder de bär med sig. 

Hur dessa erfarenheter och attityder i sin tur ger en god upplevd vård utifrån ett 

patientperspektiv har studien inte fokuserat på, men det går att anta att det är av 

betydelse för vårdresultatet. Sjuksköterskors erfarenheter och attityder om människors 

självskadebeteende påverkar utfallet av vården för såväl patienterna som 

sjuksköterskorna själva. Sjuksköterskorna har uppgivit att de kan känna bland annat oro, 

maktlöshet, frustration i mötet med människor med självskadebeteende. 

Genom systematiska utbildnings-och fortbildningsinsatser skulle sjuksköterskornas 

ökade kunskap kunna underlätta vårdinsatsen i mötet med människor med 

självskadebeteende.  
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Bilaga 1 Tabell 2. Resultatöversikt  

Författare Syfte Resultat 

Carter, T; Latif, A; 

Callaghan, P; 

Manning, Joseph C  

(2018) 

England 

Att undersöka eventuella förutsägelser av sjuk 

sköterskors attityder, kunskaper och förtroende mot 

barn och ungdomar som har ett självskadebeteende 

och blir inlagd på sjukhus 

Tidigare utbildning i ämnet självskada medförde positivare 

attityd. Ju högre utbildning desto bättre kunskap=positivare 

attityder. Utbildning ger ökat självförtroende och en bättre 

förmåga till vård av dessa patienter. 

Conlon, M; 

O`Tuathail, C (2010)  

Irland 

Att mäta sjuksköterskor attityder mot självförvållad 

skada med hjälp av självskade antipati skala. 

Övervägande positiva attityder.  

Känslor som frustration, hjälplöshet och maktlöshet 

Kompetens saknas och sjuksköterskor inte tillräckligt utrustade 

för att ge den vården och den kommunikationen som 

patientgruppen behöver. 

Akuten=olämplig miljö. Medicinsk vård, ej psykisk. Ingen 

avskildhet åt patienten på grund av överbeläggningar, tidsbrist 

och personalbrist. 

Karman, P; Kool, N; 

Gamel,C ; Meijel, B  

(2015)  

Nederländerna 

Undersökning av hur positiva ändringar i attityder 

bidrar till förändringar i psykiatrisjuköterskors 

professionella beteende från deras perspektiv. 

Ett träningsprogram som sjuksköterskor gick igenom som ledde 

till attitydförändringar som: -Använda andra insatser - Mer 

empatiskt och utformade tillvägagångssätt - Mer 

patientorienterad. Deltagarna upplever attitydsförändringar efter 

träningsprogrammet. Innan - sågs självskada som en personlig 

attack som ledde till konflikter eftersom de ansträngningar och 

det arbete som lades ner ej räckte till. Efter - mindre anklagande 

attityd. Såg självskada som en oförmåga att hantera negativa 

känslor och stress. 

Martin, C; Chapman, 

R  

(2013)  

Australien 

Att undersöka attityder hos sjuksköterskor och 

medicinsk personal som vårdar patienter som 

kommer med en självförvållad förgiftning och att 

se om det finns skillnader mellan dessa två grupper 

Kunskapsbrist och ett behov av utbildning och träning i 

självskada för att få positivare attityder hos sjuksköterskor. 

Längre erfarenhet förbättrar ej sjuksköterskans attityder eller 

förmåga att vårda patienter med ett självskadebeteende. Däremot 

framkom att akutvårdsavdelningar hade personal- och 

resursbrist. 
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McCarthy, L; 

Gijbels, H (2009)  

Irland 

Att undersöka akutsjuksköterskors attityder mot 

människor som kommer till akuten efter att ha 

skadat sig själv, inkluderar också relationer mellan 

attityder och ålder, utbildning, erfarenhet och 

utbildning om självskadebeteende 

Övergripande positiva attityder mot självskada. Sjuksköterskor 

med mer utbildning hade mer positiva attityder. Åren på akuten 

gjorde att attityderna blev bättre men efter 16 års erfarenhet 

vände det till negativa attityder. Utbildning för mer kunskap och 

information om självskada för sjuksköterskor är viktiga aspekter. 

Perboell, P W; 

Hammer, N M; 

Oestergaard, B; 

Konradsen, H  

(2014) 

Danmark 

Danska akutsjuksköterskors attityder av att vårda 

människor som kommer till sjukhuset efter en 

paracetamolförgiftning. Dessutom att undersöka 

relationer mellan attityder och ålder, kön och 

utbildning om självskadebeteende 

Stor empati hos de sjuksköterskor som deltar i studien gentemot 

denna patientgrupp. Låg kompetens att vårda dessa patienter på 

grund av yttre faktorer. Positivare och säkrare hantering av 

patienter hos de sjuksköterskor som har mer erfarenhet och år på 

nuvarande arbete. 

Rissanen, M-L; 

Kylma, J; 

Laukkanen, E (2012) 

Finland 

Att beskriva finska sjuksköterskors uppfattningar 

och erfarenheter av att hjälpa ungdomar som har ett 

självskadebeteende 

Erfarenheter: självskadebeteende är ett sätt att få ut dåligt 

mående till exempel en depression. Vissa skadar sig för att få 

hjälp och för uppmärksamhet. Vissa söker inte hjälp 

överhuvudtaget. En omtänksam attityd och en bra relation till 

patienten samt kunskap inom ämnet och förmågan att kunna 

diskutera det är viktiga egenskaper. Kontinuitet i vården och 

tillräckligt med personal är viktigt. Viktiga omvårdnadsåtgärder 

var fastställande, ingripande, behandling och att förhindra 

självskadebeteendets utveckling. 

Shaw, David G; 

Sandy, Peter Thomas 

(2016) United 

Kingdom 

Att rapportera om attityder hos 

psykologisjuksköterskor mot de som har ett 

självskadebeteende inom psykiatrin och föreslå 

utbildningar utifrån resultatet 

Blandade attityder men mest negativa. Åsikter som att 

självskadebeteendet fortsätter oavsett hjälp eller inte är stor. De 

som skadar sig själva medvetet kastar bort sjuksköterskornas tid. 

De är uppmärksamhetssökare. Negativa attityder förknippas här 

med ilska och frustration. Stort behov av utbildning, många 

kände sig oförberedda och otillräckliga. 

Thompson, A R; 

Powis, J; Carradice, 

A (2008) United 

Kingdom 

Att undersöka erfarenheterna hos 

psykiatrisjuksköterskors som arbetar med 

människor som har ett självskadebeteende 

Förståelse krävs för att känna empati till patienterna.. Arbete 

med denna patientgrupp ses som ångestladdat och provocerande. 

Det tar över det personliga livet genom sömnlösa nätter. Många 

känner ett personligt ansvar till att hjälpa. Även om de kände till 

att ansvaret skulle läggas tillbaka till patienten. Patienten hade 

det slutgiltiga ansvaret för sitt beteende. Många kände en rädsla 
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för att bli anklagad om patienten dör. Tidsbrist, begränsade 

resurser och otillräckliga lagstadgade tjänster förvärrade arbetet. 

Känslor av hopplöshet, frustration, sorg, upprördhet och ilska är 

vanliga. Negativa attityder kommer av brist på utbildning. 

 

 
 

 

 

Bilaga 2 Tabell 3. Metodologisk tabell 

Författare Titel Design och 

eventuell ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanlysmetod 

Carter, T; Latif, A; 

Callaghan, P; 

Manning, Joseph C  

(2018) 

England 

 

An exploration of 

predictors of 

children`s 

nurses`attitudes, 

knowledge, 

confidence and 

clinical behavioural 

intentions towards 

children and young 

people who self-

harm 

Beskrivande 

tvärsnittsstudie 

design 

 

 

Kvantitativ ansats 

 

 

 

Legitimerade 

barnsjuksköterskor i 

England 

 

98 stycken  

Medelålder: 33 år 

Kvinnor: 95% 

Män: 1% 

Ospecifiserat: 4% 

Yrkeserfarenhet: 1-38 

år 

Enkäter mailandes till 

barnsjuksköterskorna.  

Anova och post hoc 

Tukey`s test 

Conlon, M; 

O`Tuathail, C (2010)  

Ireland 

Measuring 

emergency 

department 

nurses`attitudes 

towards deliberate 

self-harm using the 

Undersökande 

design 

 

 

Kvantitativ ansats 

Legitimerade 

akutsjuksköterskor i 

Irland 

 

87 stycken  

Medelålder: 

Kvinnor: 95% 

Enkäter skickades ut 

till 

akutsjuksköterskorna.  

Parametric statistics 
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Self-Harm Antipathy 

Scale 

Män: 4% 

Karman, P; Kool, N; 

Gamel,C ; Meijel, B  

(2015)  

Nederländerna 

From Judgment to 

Understanding 

Mental Health 

Nurses`Perceptions 

of Changed 

Attitudes Toward 

Self-Harm 

Grundad 

teoriinriktning 

 

 

Kvalitativ ansats 

Legitimerade 

psykiatrisjuksköterskor 

i Nederländerna 

 

11 stycken  

Medelålder: 41,6 

Kvinnor: 9 stycken 

Män: 2 stycken 

Yrkeserfarenhet: 4-32 

år 

Semistrukturerade 

intervjuer på 40-60 

minuter. 

 

Inspelade och 

transkriberade 

ordagrant 

Grounded theory 

      

Martin, C; Chapman, 

R  

(2013)  

Australien 

A mixed method 

study to determine 

the attitude of 

Australian 

emergency health 

professionals 

towards patients who 

present with 

deliberate self-

poisoning 

Mixad metod 

Självadministrerat 

frågeformulär 

 

Kvantitativ och 

kvalitativ ansats 

Registrerade 

akutsjuksköterskor och 

doktorer i Australien 

 

133 sjuksköterskor    

53 doktorer. 

Medelålder 

sjuksköterskor: 33,5 år 

Medelålder doktorer: 

39 år 

Kvinnor ssk: 175 st 

Män ssk: 11 st 

Kvinnor doktor: 18 st 

Män doktor: 35 st 

Yrkeserfarenhet ssk: 4-

18 år 

Doktorer: 6-21 år 

Enkät med frågor som 

avslutades med två 

stycken öppna frågor 

för att få djupare 

innehåll 

Normalitet testades 

med hjälp av 

Shapiro-Wilk och 

Shapiro-Francia test 
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McCarthy, L; 

Gijbels, H (2009)  

Irland 

An examination of 

emergency 

department 

nurses`attitudes 

toward deliberate 

self-harm in an Irish 

teaching hospital 

Beskrivande och 

samband design 

 

Kvantitativ ansats 

Registrerade 

akutsjuksköterskor i 

Irland 

 

68 stycken  

 

Individuellt 

adresserade kuvert 

med ett 

introduktionspapper 

och en enkät 

ANOVA 

Perboell, P W; 

Hammer, N M; 

Oestergaard, B; 

Konradsen, H  

(2014) 

Danmark 

Danish emergency 

nurses`attitudes 

towards self-harm –a 

cross-sectional study 

Tvärsnittsstudie 

 

Kvantitativ ansats 

Registrerade 

akutsjuksköterskor  i 

Danmark 

 

122 stycken   

Medelålder: 36,9 år 

Kvinnor: 107 stycken 

Män: 15 stycken 

Yrkeserfarenhet 

medel: 10,9 år 

Enkät skickades per 

mail 

One-way analysis of 

variance 

      

Rissanen, M-L; 

Kylma, J; 

Laukkanen, E (2012) 

Finland 

Helping Self-

Mutilating 

Adolescents: 

Descriptions of 

Finnish Nurses 

Beskrivande design 

 

Kvalitativ ansats 

Registrerade 

sjuksköterskor och 

psykiatrisjuksköterskor 

 

9 stycken  

Medelålder: ej angivet 

Kvinnor: ej angivet 

Män: ej angivet 

Yrkeserfarenhet: minst 

5 år 

Intervjuer med 

fokusgrupp, 

individuella, och 

skrivna 

 

Alla utom en intervju 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant 

Induktiv innehålls 

analys 

Shaw, David G; 

Sandy, Peter Thomas 

(2016) United 

Kingdom 

Mental health 

nurses`attitudes 

toward self-harm: 

Multimetod design 

 

Kvalitativ ansats 

Registrerade 

psykiatrisjuksköterskor 

i England 

 

25 individuella 

intervjuer och sex 

fokusgrupper med 6 

personer i varje grupp 

IPA ( Interpretative 

Phenomenological 

Analysis) 
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Curricular 

implications 

61 stycken 

Medelålder: 29 år 

Kvinnor: 50% 

Män: 50% 

Yrkeserfarenhet: minst 

3 år 

 

Alla intervjuer 

spelades in 

Thompson, A R; 

Powis, J; Carradice, 

A (2008) United 

Kingdom 

Community 

psychiatric 

nurses`experience of 

working with people 

who engage in 

deliberate self-harm 

Förklarande design 

 

Kvalitativ ansats 

Registrerade 

psykiatrisjuksköterskor 

öppenvården i England 

8 stycken  

Medelålder: 40 år 

Kvinnor: 4 stycken 

Män: 4 stycken 

Yrkeserfarenhet: 18 år 

Semistrukturerade 

intervjuer enligt IPA:s 

riktlinjer 

Alla intervjuer 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant 

IPA (Interpretative 

Phenomenological 

Analysis) 

 

 
 

 


