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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskan upplever att möta 

patienter med självskadebeteende i vården och vilka faktorer som inverkar på 

sjuksköterskornas inställningar gentemot den här patientgruppen. Litteraturstudien 

innehåller även en kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarnas 

datainsamlingsmetod.Metod: En beskrivande litteraturstudie med kvantitativa och 

kvalitativa artiklar publicerade mellan år 2004 och 2014. Artiklarna söktes i databaserna 

PubMed och PsycINFO. Resultatet till föreliggande litteraturstudie baserades på 11 

stycken artiklar.Resultat:Sjuksköterskornas upplevelser är huvudsakligen positiva, 

dock visar resultatet även att de upplever antipati, negativa känslor, otillräcklighet och 

hinder i omvårdnaden av patienter med självskadebeteende. De faktorer som påverkar 

sjuksköterskans inställning gentemot patientgruppen är erfarenhet, utbildning, ålder och 

kön. Slutsats:Det visade att sjuksköterskornas upplevelser och inställningar var mer 

positiva om sjuksköterskorna fått utbildning om självskadebeteende. Det fanns 

dömande attityder gentemot patienter med självskadebeteende hos sjuksköterskorna, det 

mest framstående var att de uppfattade patienterna som manipulativa och 

uppmärksamhetssökande.Mer forskning krävs för att kunna möta den växande 

patientgruppen. För att vården av dessa patienter ska bli bättre krävs det att 

sjuksköterskans ökar sina kunskaper om självskadebeteende.  
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Abstract 

Aim: The aim of this study was to describe how nursesexperience meeting patients with 

self-injurious behavior in health care and the factors that influence nurses' attitudes 

towards this particularlygroup of patients. The literature study also contains a review of 

the articles included data collectionmethod. Method:A descriptiveliterature review of 

quantitative and qualitative articles published between 2004 and 2014. The articles were 

soughtin the databases PubMed and PsycINFO. The result of the present 

literaturestudywasbased on 11 articles.Result:The nursesexperienceswere mainly 

positive, however, the results also shows that they feel antipathy, negative emotions, 

inadequacy and obstacles in the care of patients with self-injurious behavior. The 

present literature study shows that the factors that influence nurses' attitude towards the 

patientgroup is experience, education, age and gender. Conclusion:It turnedoutthat the 

nurses' experiences and preferencesweremore positive if the nursesreceivedtraining 

onself-injuriousbehavior. Therewerejudgmentalattitudestowards patients whoself-harm 

from the nurses, the most prominent wasthattheyperceivedthe patients as manipulative 

and attention-seeking. More research is needed in order tomeet the growing patient 

population. If the careofthese patients should be betterit requiresthat the 

nursesincreasetheirknowledgeofself-harm. 
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1. Introduktion 

1.1 Historik 

För inte så många år sen betraktades självskadebeteende som ett allvarligt symptom 

förknippat med psykos eller självmordsbenägenhet. Tittar man i facklitteratur från 

1960-70 talet utgår beskrivningen av självskadebeteende från psykiatriska 

vårdinrättningar, institutioner för personer med psykisk utvecklingsstörning och 

fängelser. Går man längre tillbaka i tiden uppfattades ett självskadebeteende som att 

personen i fråga var besatt av djävulen. Botemedlet för en sådan besatthet bestod av 

prästens besvärjelser och han befallde de orena andarna som intagit personens kropp att 

återvända till helvetet. En av de första beskrivningarna om självskadebeteende återfinns 

i Bibeln (Øverland 2011). 

 

1.2 Vad är självskadebeteende? 

Närmare granskning av hur begreppet "självskada" definieras och används inom 

fackmässig litteraturblottar djupt rotad tvetydighet. Självskador och självmordsförsök 

fortsätter att användas omväxlande som om de är en och samma företeelse. En sådant 

grundläggande missförstånd mellan betydelserna av självskador och självmordsförsök 

skapar betydande utmaningar för vårdpersonal som har ansvar för att ge patientenen bra 

vård. Om vårdpersonal inte vet skillnaden mellan självskadebeteende och suicidalitet är 

det svår att ge vård utifrån patientens behov (Simpson 2006).Självskador ”avser 

handlingar där avsikten och syftet är att tillfoga smärta och/ eller skador på den egna 

kroppen, men utan suicidal avsikt” (Inckle 2010, Hollander & Simeon 2001). 

Det är viktigt att skilja mellan självskadebeteende och suicidförsök. Förutom att 

självskadebeteende sällan är livshotande, har det även ett annat syfte och funktion för 

personen i fråga. En person som skadar sig själv har inte som avsikt att dö, utan har det 

framförallt som en metod att hantera svåruthärdliga känslor (Lundh 2014). 

Självskadebeteende omfattar ett brett spektrum av beteenden så som att skära, bränna, 

skålla, slå, rispa, bita, föra in vassa föremål genom huden, förhindra läkning av sår, 

rycka bort hår, skrubba bort hud, överdosera läkemedel etcetera.  Statistik visar en 

dominans av skärning och överdosering vilket till stor del beror på att dessa skador i 

större utsträckning kräver sjukvård och är svårare att dölja, medan brännskador, 

hjärnskakning, blåmärken lättare kan förklaras bort (Inckle 2011). 
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1.3 Varför skadar man sig? 

Det finns många anledningar till att en människa skadar sig själv, en orsak kan vara att 

distrahera sig och avleda ångest. Det kan även vara en metod för att straffa sig själv och 

uttrycka självförakt, liksom ett antal symboliska betydelser så som att kommunicera 

inre smärta genom att skada kroppen (Horne & Csipke 2009). Självskadebeteendet kan 

ge en känsla av fridfullhet som kommer av de kemiska reaktioner som uppstår i kroppen 

när den utsätts för skada. Många gånger skildras självskadebeteende som ett rop på 

hjälp. En person som inte är van att sätta ord på sina känslor och behov eller att få hjälp 

på annat sätt, kanske uttrycker sin hjälplöshet genom att skada sig själv, trots att det är 

destruktivt. Om jag ropar tillräckligt högt, det vill säga skär mig tillräckligt djupt, så 

kommer någon att ta hand om mig. Då får man kanske det man behöver; kärlek, respekt, 

bli lyssnad på och att äntligen bli omhändertagen (Allaskog & Åkesson 2013).Utöver att 

man bär på ett känslomässigt kaos är det vanligt att man även har en låg självkänsla. 

Man tror sig inte kunna hantera sitt liv och vad som komma skall, det kan även finnas 

sorg över saker man önskar ha fått i livet men som man fått klara sig utan till exempel 

den kärlek man förtjänade som barn (Allaskog & Åkesson 2013). Även om 

självskadebeteende för stunden uppfattas som ett försök attklara av situationen och 

tackla obehagliga känslor så är det samtidigt tydligt att självskadebeteendet efter hand 

ofta upplevs som ett misslyckat bemästringsförsök och man blir skamfylld. Det finns 

därför en risk att det utvecklas till djup depression. Dessutom leder självskadebeteende 

ofta till att personens närmaste reagerar med rädsla eller antipati. Det i sin tur leder till 

stigmatisering och ensamhet (Øverland 2011). 

 

1.4 Stigmatisering 

Personer med självskadebeteendeanspelar på att det finns ett professionellt stigma om 

självskadebeteende, som kommunicerar brist på respekt ochobjektifikation.Patienter 

upplever att vårdpersonalen blir störda när de söker hjälp efter en självskadande 

handling. Att inte bli sedd, uppskattad, bekräftad, trodd på och förstådd, leder till 

attpatienterna känner sig åsidosatta och mindre värda (Lindgren et al. 2004). Allaskog & 

Åkesson (2013)anser att det ännu saknas en grundlig, teoretisk kunskap om vad 

självskador handlar om. Självskadebeteende är svårbegripligt för folk i allmänhet. 

Andra destruktiva metoder att hantera svåra känslor så som överdriven träning, 

konsumtion, ”gömma sig” i sitt jobb eller överätning är lättare att relatera till än att en 
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människa väljer att skada sig själv. Skillnaden mellan självskador och andra destruktiva 

metoder är främst att självskador inte uppmuntras i vår kultur.Allaskog & Åkesson 

(2013) menar att det är svårt att bemöta all psykisk ohälsa, men för den här gruppen 

verkar det vara särskilt uttalat. För många andra sorters psykisk ohälsa kan även den 

som inte är expert i ämnet hjälpa till men när det gäller just självskadebeteende verkar 

det svårare. Många är tyvärr mer avvisande eller negativ än vad man hade varit om det 

gällt andra sorters problem och det skapar inte de bästa förutsättningarna för en lyckad 

behandling. Antagligen beror det på att självskadebeteende är en komplicerad 

problematik som det tidigare funnits för lite kunskap och för mycket fördomar kring 

(Allaskog & Åkesson 2013).Vetenskapsmän och verksamma inom vården har börjat 

uppmärksamma problemet. Tidigare trodde man att självskadebeteende var ett tecken på 

allvarlig psykiatriskt problematik och studier gjordes endast på patienter inom 

psykriatrin. Men idag är bilden mer mångfasetterad och vi vet att självskadebeteende 

inte behöver vara synonymt med allvarlig psykisk ohälsa (Allaskog & Åkesson 2013). 

 

1.5 Förekomst 

Det är svårt att bedöma förekomsten av självskadebeteende, då olika länder och olika 

sjukhus har olika rutiner för hur dessa skador registreras. I Storbritannien är en av de 

största orsakerna till sjukhusinläggning just självskadebeteende och det verkar ständigt 

öka. Undersökningar gjorda i USA visar att situationen är likadan där och detta är även 

ett ökande fenomen i Sverige (Øverland 2011). Socialstyrelsens folkhälsorapport 2013 

visade att den vanligaste orsaken till inläggningar på svenska sjukhus till följd av 

självskadebeteende är förgiftning. Det är vanligare att kvinnor läggs in på sjukhus på 

grund av självskadebeteende i alla åldrar, förutom bland de äldsta då inläggningar är 

vanligare hos män. Det är vanligast med sjukhusinläggningar i åldersgruppen 15-24 år 

bland både män och kvinnor, men i den åldersgruppen är det mer än dubbelt så vanligt 

att kvinnor läggs in. Sedan början på 1990-talet har antalet kvinnor som läggs in i 

åldersgruppen 15-24 år ökat, för att nå en topp år 2007 med 319 vårdade per 100 000 

kvinnor. Därefter har en minskning skett men sjukhusinläggningar på grund av 

självskadebeteende ligger fortfarande kvar på en betydligt högre nivå idag än under 

1990-talet. Trenden bland kvinnor i övriga åldrar har varit relativt stabil sedan 1990-

talet. Fram till 1998 var det vanligast män i åldersgruppen 24-44 år lades in på sjukhus 

på grund av självskadebeteende. Därefter har sjukhusinläggningarna varit vanligare i 

gruppen 15-24 år och i den gruppen ökar inläggningarna (Socialstyrelsen 2013).Men 
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statistik angående självskadebeteende är dock inte tillförlitliga då många som 

självskadat sig inte vänder sig till vården. På grund av detta finns ett stort mörkertal av 

människor med självskadebeteende (McAllister 2003,Bird & Faulkner2000 ). 

 

1.6 Sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

Enligt socialstyrelsen (2005) kompetensbeskrivning ska sjuksköterskan tillgodose 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, 

kulturella och andliga. Sjuksköterskan ska kunna uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse,lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata 

åtgärder. Sjuksköterskan ska ha förmågan att kommunicera med patienter, närstående, 

personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Socialstyrelsen 

2005).Den attityd och det förhållningssätt sjuksköterskor har gentemot patienter är 

viktigt i fråga om sjuksköterskans etiska och professionella praxis. Att möta patienter 

med respekt, värdighet, tillförlitlighet, öppet sinnelag och försöka förhindra att 

individen lider är kärnpunkten i sjuksköterskans profession och nyckeln till en effektiv 

vårdprocess och vårdrelation (Patterson et al. 2007). 

 

1.7Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori understryker att den som mottar vård är en unik 

individ och Travelbee tar starkt avstånd från alla generaliseringar av patient begreppet. 

För sjuksköterskan är det mycket viktigare att vara medveten om patientens upplevelse 

av sin situation, och förstå den mening patientens själv tillskriver den, än att förhålla sig 

till dennes diagnos, menar Travelbee (Kristoffersen 2002). Omvårdnadens mål och syfte 

kan bara uppnås genom etablerandet av en äkta mellanmänsklig relation och en sådan 

relation kan inte etableras mellan roller, bara mellan personer. Det är därför avgörande 

att sjuksköterskan och patienten övervinner den fas där de betraktar varandra som roller 

det vill säga som patient och sjuksköterska och går in i en ny fas där de verkligen ser 

varandra och förhåller sig till varandra som unika individer, menar Travelbee. Det är 

sjuksköterskans uppgift att klara av att bryta sig loss från sina förutfattade meningar om 

en patient och se denne som en unik person. Om sjuksköterskan saknar förmågan att se 

människan i patienten, blir omsorgen opersonlig, ytlig och mekanisk (Kristoffersen 

2002). Denna teori betonar vikten av en relation mellan sjuksköterska och patient, 

samtidigt som den tar upp faran att med förutfattade meningarmöta en patient.Enligt 
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Øverland (2010) beskrivs patienter med självskadebeteenden ofta ses som stereotyper 

och det är därförTravelbees omvårdnadsteori förefaller lämplig. 

 

1.8Problemformulering 

För att förstå anledningen till att patienter med självskadebeteenden har det anseende de 

har och hur de bemöts i vården är det av stor vikt att veta hur sjuksköterskor faktiskt 

upplever mötet med dessa patienter.En genomgång av tidigare empirisk forskning ger 

en ökad medvetenhet och kan bidra till att skifta tänkande ochstimulera engagemang.Att 

förstå och belysa var svårigheterna ligger kan leda till förändringarbete.Patienter med 

självskadebeteende finns inom alla verksamheter i vården och sjuksköterskan möter ofta 

dessa patienter.Det är därför viktigt att studera hur denna patientgrupp uppfattas och 

bemöts. Tidigare forskning understryker vikten av ökad kunskap om självskadebeteende 

samt fortsatt forskning för hur man på bästa sätt hjälper och bemöter denna 

patientgrupp.  

 

1.9Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att möta 

patienter med självskadebeteende i vården samtvad som inverkarpå sjuksköterskornas 

inställningar gentemot patientgruppen. Litteraturstudien innehåller även en 

kvalitetgranskning av de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetoder. 

 

1.10Frågeställning 

1.Hur upplever sjuksköterskor att möta patienter med självskadebeteende i vården? 

2. Vilka faktorer inverkar på sjuksköterskornas inställningar gentemot patienter med 

självskadebeteende? 

3.Vilken kvalitet har den metodologiska aspektendatainsamlingsmetod i de valda 

artiklarna? 

 

2.Metod 

2.1 Design  

En litteraturstudie med beskrivande design (Polit & Beck 2012). 
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2.2 Databaser  

De databaser som använts i den preliminära databassökningen är PubMed & PsycINFO, 

som har rekommenderat att användas vid omvårdnadsvetenskaplig forskning enligt Polit 

& Beck (2012). 

 

2.3 Sökord/sökstrategier/urvalskriterier 

På PubMed användes endast en MESH term (”nurses”), då varken ”experience” eller 

”self-harm” fanns som termer. Dock fanns ”self-injurious behavior”som MESH term, 

utfallet blev större och artiklarna stämde mer överens med författarens syfte då fritexten 

”self-harm” användes. Försök gjordes även med MESH termen ”attitude” istället för 

”experience”men utfallen blev då mycket mindre, därför valdes fritexten ”experience”. 

På PsycINFO valdes ”attitude”istället för ”experience”då termen ”attitude”var med i 

Thesaurus of Psychological Index Terms och utfallet var mer relevant. Inte heller fanns 

termen “self-harm” i Thesaurus of Psychological Index Term. För att få större utfall och 

för att få artiklar som svarade på författarens syfte valdes olika sökord i de olika 

databaserna.Sökorden som användes var: ”self-harm” (självskada),”nurse”* 

(sjuksköterska), ”attitude” (attityd) och ”experience”(upplevelse).För att begränsa 

databasens utfall användes inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier:Fritt tillgängliga artiklar i HIG:s databaser, skrivna på engelska eller 

svenska. Peer-reviewade, baserade på empiriskt material ochhögstvara10 år gamla. 

Exklusionskriterier: systematiska litteraturstudier, studier över en annan population än 

beskrivet i syftet. 

 

2.4 Utfall av databassökningar 

Inför sökningarna valdes det att endast visa de utfall som inte var äldre än 10 år. 

 
Tabell 1 Utfall av databassökning 
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Av de 17 respektive 26 utfall i vardera databas, lästes artiklarnas abstract igenom och 

därefter valdes 8 respektive 7 artiklar (varav 4 var dubbletter) för det framtida studien.  

 

 

 

 

PubMed 
 

Sökord Utfall  Valda  Dubbletter 

PubMed ”Self-harm” (fritext) 2 023   
PubMed ”Experience”(fritext) 60 733   
PubMed ”Nurse”*(MESH) 105 559 

 
  

Summa   166 292 
 

  

PubMed “Self-harm”(fritext)AND 
“Experience” (fritext) 

167   

PubMed “Self-harm” (fritext)AND 
“Experience”(fritext)AND 
“Nurse”*(MESH) 

17 7  

PsycINFO 
 

Sökord  Utfall  Valda  Dubbletter 

PsycINFO ”Self-harm” (fritext) 2 467   
PsycINFO “Attitude”(Thesaurus of 

Psychological Index 
Terms) 

157 330   

PsycINFO “Nurses”(Thesaurus of 
Psychological Index 
Terms) 

30 615   

Summa  190 412   
PsycINFO “Self-harm” (fritext)AND 

“Attitude”(Thesaurus of 
Psychological Index 
Terms) 

209   

PsycINFO “Self-harm” (fritext)AND 
“Attitude”(Thesaurus of 
Psychological Index 
Terms) AND 
“Nurses”(Thesaurus of 
Psychological Index 
Terms) 

26 7 4 

Manuell sök-
ning i valda 
källors 
referens-
listor 

Relevans för syfte   1  

Total summa    11  
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Tabell 2 Redovisning över de 29 artiklar som valdes bort. 

3st. Specificerar sig på patienter med diagnoser. 

7st. Svarar ej på syftet och frågeställningar. 

4st. Utbildningsprogram om självskadebeteende. 

6st. Generellt om psykiatrisjuksköterskors arbete. 

5st. Ej ur sjuksköterskans perspektiv. 

2st. Ej vetenskaplig studie, utan bok. 

2st. Beskriver självskadebeteende. 

 

 

2.5 Dataanalys 

Denna studie är en litteraturstudie, det innebär ett systematiskt sökande av  

dokumenterad forskning inom det valda forskningsområdet som kritiskt granskats och  

sammanställts för att svara på författarens syfte och frågeställningar (Forsberg& 

Wengström 2013).För att få en översikt av de 11 vetenskapliga artiklarna som ligger till 

grund för denna studie gjordes en tabell över artiklarnas design, urval, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalys (se bilaga 1). Artiklarna 

lästes sedan noggrant igenom av författaren, då samtliga artiklar var skrivna på 

engelskaöversattes de av författaren. Artiklarnas resultat-, diskussion- och slutsatsdelar 

lästes flera gånger och det viktigaste ur resultatdelen valdes att redovisas i 

tabellformmed rubrikerna;författare, syfte och resultat(se bilaga 2). Till en början 

delades artiklarna in i kvantitativ ansats och kvalitativ ansats. Resultatet i artiklarna med 

mixed metod delades också upp i kvantitativ respektive kvalitativ del.Författaren kunde 

då urskönja rubriker utifrån frågeställning 1 och 2, det vill säga sjuksköterskans 

upplevelser och faktorer som påverkar sjuksköterskans inställning. Vidare bearbetades 

texten genom att både de kvantitativa och kvalitativa resultatens likheter färgkodades, 

vilket är en fördelaktigt i analysprocessen enligt Polit & Beck (2012). Dessa slogs sedan 

ihop och då skapades underrubrikerna positiva känslor, antipati, negativa känslor, 

otillräcklighet och hinder under huvudrubriken sjuksköterskans upplevelser. Under 

huvudrubriken faktorer som påverkar sjuksköterskans inställning skapades tre 

underteman; erfarenhet, ålder/kön och utbildning.För att besvara frågeställning tre har 

metodbeskrivningen i de inkluderade artiklarna granskats av författaren för att kunna 

redovisa och diskutera kvalitén av vilken datainsamlingsmetod som använts. Författaren 

fokuserade på vilken datainsamlingsmetod som använts samt hur väl beskriven 
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datainsamlingen var i studierna. De inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod 

redovisas även i bilaga 1. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författaren har förhållit sig opartisk, personliga åsikter och värderingar har inte påverkat 

artikelsökningen samt harartiklarna som valts tydliga etiska överväganden och 

godkännande av etiska kommittéer. Författaren har inte plagierat (Polit & Beck 2012).  

 

3. Resultat 

Resultaten i studien redovisas under tre huvudrubriker i löpande text; sjuksköterskans 

upplevelser, faktorer som påverkar sjuksköterskans inställning samt en 

kvalitetsgranskning av datainsamlingsmetoder. Samt i tabellform, bilaga 1 och 2. 

 

3.1Sjuksköterskans upplevelser 

3.1.1Positiva känslor 

Resultaten visar att sjuksköterskor har en generellt positiv inställning gentemot patienter 

med självskadebeteende (Perboell et al. 2014, Conlon & O´Tuathail 2012, McCarthy & 

Gijbels 2010, McCann et al. 2007).Många studier visar att sjuksköterskor har en 

empatisk och sympatisk inställning till denna patientgrupp (Cleaver et al.2014, Perboell 

et al.2014,McCarty & Gijbels 2010, McCann et al.2007). I en dansk enkätstudie var 

högsta poängen relaterad till sjuksköterskans känsla av empati mot patientgruppen och 

dennes upplevda förmåga i bedömningen och remitteringen av dessa patienter (Perboell 

et al.2014).En utmärkande teori hos sjuksköterskor som jobbar på en låst institution 

tyder på att inställningentill patienter med självskadebeteende är kopplad till den egna 

benägenheten att hjälpa. Studien visar även tendenser som tyder på att deltagare som 

rapporterat att de känner sig produktiva i sitt arbete med denna patientgrupp 

rapporterade även mindre negativitet och oro i samband med att möta dessa patienter 

(Wheatley & Austin-Payne 2009).Studien gjord av Cleaver et al.(2014) påvisade att 

sjukvårdspersonalen är mer positivt inställda till ungdomar med självskadebeteende än 

till ungdomar i allmänhet. Sjukvårdarna ansåg att ungdomarna, pga. av sin ålder, inte till 

fullo kan uppskatta konsekvenserna av sina handlingar. Denna brist på mognad ledde 

till att sjukvårdarna hade en mer acceptabel inställning gentemot ungdomarna, detta i 

sin tur ledde till att personalen var mer villiga att hjälpa dem (Cleaver et al.2014).I en 

svensk studie beskrev sjuksköterskorna att det är en utmaning att arbeta med denna 
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patientgrupp men beskriver även känslor av förståelse, engagemang, hoppfullhet och 

möjligheten att vara hjälpsam (Wilstrand et al. 2007). I en studie berättade 

sjuksköterskorna om att en känsla av hopp infann sig när de träffade på patienter med 

självskadebeteende då de vet att självskadebeteende är behandlingsbart och det finns 

hjälp att få för patienterna (McCann et al. 2007).Sjuksköterskorna använde sig av en rad 

olika metoder för att klara av sitt arbete, samtliga beskrev vikten av stöd från 

kollegorna. Deltagarna beskrev även hur erfarenhet leder till att man känner sig tryggare 

med sin kompetens och även till att arbetet är mer förutsägbart och därmed mindre 

oroväckande(Thompson et al.2008). 

 

3.1.2 Antipati 

Många resultat tyder även på dömande attityder bland sjuksköterskor, då de ofta 

uppfattar denna patientgrupp som manipulativa och sympati- och 

uppmärksamhetsökande (Cleaver et al. 2014,Conlon & O´Tuathail 2012,Dickinson et 

al. 2009,Thompson et al. 2008,McCann et al. 2007). Sjuksköterskorna medger att de 

kan ha svårt att vara hjälpsamma och medkännande och att de upplever brist på 

förståelse gentemot patienter med självskadebeteende (Conlon & O´Tuathail 

2012,Dickinson & Hurley 2011,Wilstrand et al. 2007). I en brittisk studie framkom det 

att  

67 % av deltagarna någon gång hade satt stämpel på patienter med självskadebeteende. 

”Uppmärksamhetssökande”, ”manipulatorer”, ”svåra patienter” och 

”personlighetsstörning” var de vanligaste stämplingarna. Samma studie visade även att 

en tredjedel av deltagarna uttryckte avoghet gentemot denna patientgrupp (Dickinson et 

al. 2009). I en annan studie visade det sig att majoriteten av deltagarna upplevde denna 

patientgrupp som väldigt svår att samarbeta med(Thompson et al. 2008). I en 

irländskstudie framkom det att sjuksköterskorna ansåg att det var slöseri med tid att ta 

hand om dessa patienter (Conlon & O´Tuathail 2012).Sjuksköterskorna i en studie 

visade höga nivåer av antipati mot ungdomarna med självskadebeteende (Dickinson & 

Hurley 2011). En annan studie visar ambivalens och tvetydighet i sjuksköterskornas 

inställning gentemot ungdomarna(Cleaver et al. 2014). 

 

3.1.3 Negativa känslor 

Sjuksköterskorna beskrev en mängd negativa känslor så som osäkerhet, rädsla, 

maktlöshet somuppkommer i samband med att vårda en patient med 



 

11 
 

självskadebeteende. Många återgav om hur frustrerande och hopplöst arbetet kunde vara 

då patienten inte blev bättre eller fick återfall av sina självdestruktiva beteenden 

(Dickinson et al. 2009,Thompson et al. 2008,Wilstrand et al. 2007,O`Donovan & 

Gijbels 2006).Sjuksköterskorna beskriver att de hela tiden måste vara på sin vakt 

ständigt medvetna om risken att patienten kan skada sig själv. Samma studie visar även 

att negativa känslor som rädsla, frustration och övergivenhet slutligen blir en belastning 

för sjuksköterskan. Sjuksköterskorna beskriver att de känt sig så överbelastade att det 

påverkat deras professionella ansvar för patienten (Wilstrand et al. 2007).Irländska 

akutsjuksköterskor rapporterade känslor av frustration och maktlöshet då patienter 

inkommermed självtillfogade skador.De var också frustrerade över att dessa patienter 

ofta återvände till sjukhuset(Conlon & O´Tuathail 2012).En brittisk studie påvisade att 

sjuksköterskorna som rapporterat en smått negativ inställning gentemot patienter med 

självskadebeteende,även rapporterat mer oro över att möta denna patientgrupp. Deras 

studie fann en stark positiv korrelation mellan negativitet och oro, vilket indikerar att 

högre negativitet är associerat med högre oro (Wheatley & Austin-Payne 2009). I en 

australiensk studie frågade man om deltagarna hört kollegor göra negativa uttalanden 

om patienter med självskadebeteende. Det visade sig att ca 90 % av deltagarna hade 

hört kollegor göra nedsättande kommentarer om dessa patienter. Man fann att kollegors 

nedsättande kommentarer angående patienter med självskadebeteende orsakade oro hos 

den enskilda sjuksköterskan. Men de hävdade dock att den här typen av uttalanden inte 

påverkar deras vård av patienten (McCann et al.2007). I en brittisk studie framkom det 

att alla deltagare förutom en tyckte att arbete med patienter med självskadebeteende är 

mycket ångestväckande och de beskriver att det ibland sprider sig till deras privatliv. 

Deltagarna upplevde arbetet med denna patientgruppsom svårt jämfört med andra 

patientgrupper(Thompson et al. 2008). 

 

3.1.4 Otillräcklighet 

Många av sjuksköterskorna på akuta inrättningar ansåg inte att de är rustade och saknar 

kompetens att hantera denna patientgrupp. De betonade även att de tenderade att 

fokusera främst på medicinsk, snarare än psykiatrisk bedömning, och vården de ger är 

framförallt inriktad på patientens fysiska behov(Conlon & O´Tuathail 2012, McCarthys 

& Gijbels 2010).Samma resultat framgick aven brittisk studie som visar att 75 % av 

deltagarna kände sig otillräckligt utbildade för att handskas med självskadebeteende, 

dessutom uppgav 25 % av deltagarna att de inte var medvetna om vilka risker 
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självskadebeteende medförde.Samma studie fick fram att sjuksköterskorna ansåg det 

vara svårt att bilda en relation och kommunicera med denna patientgrupp (Dickinson et 

al. 2009). Sjuksköterskorna som arbetar på akutmottagningar i Irland rapporterade 

bristande kunskaper i psykisk ohälsa och ser heller inte några möjligheter att utveckla 

kunskaper om självskadebeteende och de bredare psykiska hälsoproblemen (Conlon& 

O´Tuathail 2012) I en dansk enkätstudie vars deltagare var akutsjuksköterskor, var de 

lägsta poängen relaterade till den upplevda förmågan att hantera patienter med 

självskadebeteende (Perboell et al.2014). En annan studie resulterade i motsatsen, då 

attityder kring det egna förtroendet för bedömning och remittering av dessa patienter 

bedömdes allra högst i enkäten. Deltagarna höll positiva attityder till deras upplevda 

förmågaatt hantera patienter med självskadebeteende (McCarthy & Gijbels 2010).I en 

svensk studie berättade psykiatrisjuksköterskor om deras brist på förståelse för 

patientens problem och om svårigheten att hantera patientens ändlösa problem. De 

beskriver även svårigheter och strategier för att handskas med sina personliga känslor 

vid vård av patienternas självförvållade sår och, på samma gång, inte belöna patienten 

med att ge uppmärksamhet åt självskadebeteende (Wilstrand et al. 2007). 

 

3.1.5 Hinder  

Tre studier gjorda på akutmottagningar visar att sjuksköterskorna anser att akuta 

inrättningarinte är en lämplig miljö för att ta hand om patienter med självskadebeteende 

(Conlon & O`Tuathail 2012,McCarthys & Gijbels 2010,O’Donovan & Gijbels 2006). 

I en irländsk studie framkom det att sjuksköterskorna gärna ville engagera sig mer i 

terapeutiska aktiviteter med patienter, men hindrades på grund av faktorer som brist på 

tid och personal. Sjuksköterskorna beskriver att akuta antagningsenheter är för stressigt 

och arbetet är för krävande för att de skulle ha tid att engagera sig terapeutisk med 

patienter med självskadebeteenden. De ansåg att den akuta miljön är för oförutsägbar 

vilket gör det svårt att planera något. De saknade den tid som behövdes för att ta hand 

om denna patientgrupp och de kände sig tvungna att välja mellan den strategi som de 

ville anta och de krav och förväntningar som enheten hade(O’Donovan& Gijbels 2006). 

Samma uppfattning har akutsjuksköterskorna i McCarthys & Gijbels (2010) studie, 

sjuksköterskorna ansåg att en akutmottagning är en dålig miljö för att ta hand om 

patienter med självskadebeteende. På grund av överfulla enheter, brist på resurser, brist 

på kollegialt stöd och brist på tid försämras deras förmåga att ge denna patientgrupp god 

vård (McCarthys & Gijbels 2010). Många tvivlade även på att de hade det stöd de 
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behövde från ledningen i samband med hanteringen av denna patientgrupp. Denna 

upplevda brist på kliniska färdigheter visade sig vara ett av de främsta hindren för att 

kommunicera med dessa patienter (Conlon& O´Tuathail 2012).  

 

3.2 Faktorer som påverkar sjuksköterskans inställning 

3.2.1 Erfarenhet 

I en dansk studie gjord på sju olika akutmottagningar visade att längden erfarenhet inom 

akutsjukvård ökade sjuksköterskans tro till sig själv att hantera patienter med 

självskadebeteende. Längre erfarenhet ledde även till ett mer positivt förhållningssätt 

gentemot denna patientgrupp (Perboell et al.2014).Liknande resultat visade en irländsk 

studie, då de sjuksköterskor som blev legitimerade för över 15 år sen hade en mer 

positiv inställning emot dessa patienter, än de sjuksköterskor som legitimerades senare i 

tiden (Conlon & O´Tuathail 2012). Detta överensstämmer med tre andra studier, de 

fann även att sjuksköterskornas syn på patienter med självskadebeteende blev mer 

positiv ju längre arbetslivserfarenhet de hade (Cleaver et al. 2014,Dickinson & Hurley 

2011,McCarthy & Gijbels 2010). Denna trend bryts dock när sjuksköterskan har över 

16 års erfarenhet, deras inställning går då mot det mindre positiva hållet (Cleaver et al. 

2014,McCarthy&Gijbels 2010).  

 

3.2.2 Ålder/kön 

Även ålder på sjuksköterskan påverkade synen på ens egen förmåga att hantera denna 

patientgrupp. Sjuksköterskorna i åldersgruppen 41+ år var betydligt mer säkra i sin egen 

förmåga att möta dessa patienter än deras yngre kollegor (Perboell et al.2014,Conlon & 

O´Tuathail 2012,McCarthy & Gijbels 2010). En irländsk studie fann en trend där 

attityder blev mer positiva med åldern, nådde en topp och sedan sjönk. Sjuksköterkor i 

åldern 41-50 år hade mer positiva attityder än sjuksköterskorna i åldergruppen 51-60 år 

(McCarthy & Gijbels 2010). Båda könen visar generellt en positiv uppfattningav 

patienter med självskadebeteende, men en del studier fann att kvinnor verkar vara mer 

positivt inställda mot patientgruppen än män (Perboell et al.2014,Dickinson & Hurley 

2011, Dickinson et al. 2009). Kvinnor tycktes även hysa mer empati och de hade ett 

störresjälvförtroende för bedömning och remittering av dessa patienter, jämfört med 

män (Perboell et al.2014).  

 

3.2.3 Utbildning  
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Det visar sig att någon form att utbildning i självskadebeteende producerar mer positiv 

inställning till denna patientgrupp och det ger även sjuksköterskan en större självtillit i 

relation att hantera dessa patienter. Sjuksköterskorna som erhållit utbildning i ämnet 

fick även högre poäng på empati-faktorn, vilket indikerar att de känner mer empati för 

denna patientgrupp än de som inte fått någon utbildning (Perboell et al 2014,McCarthy 

&Gijbels 2010). Irländska akutsjuksköterskor ansåg att utbildning behövs för att 

förbättra kommunikationen och omsorgen av dessa patienter. Utbildning ansågs även 

leda till ett ökat själförtroende och ökad självtillit för att på bästa sätt hantera 

patientgruppen(Conlon & O'Tuathail 2012). 

 

3.3 Kvalitetsgranskning av datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden skiljde sig åt hos litteraturstudiens inkluderade artiklar. Sex av 

artiklarna använde sig av enkäter för att samla in data(Perboell et al. 2014,Conlon & 

O'Tuathail 2012,Dickinson & Hurley 2011, McCarthy & Gijbels 2010,Wheatley& 

Austin-Payne 2009, McCann et al. 2007). De olika enkäterna som användes var; 

ADSHQ(attitudes towards deliberate self-harm questionnaire), SHAS(self-harm 

antipathy scale),Vignette questionnaire, Knowledge and attitudes questionnaire och en 

modifierad version av Suicide opinion questionnaire.Tre artiklar valde att samla in data 

till sina studier genom intervjuer(Thompson et al. 2008, Wilstrand et al. 2007, 

O’Donovan& Gijbels 2006). Två av artiklarnas använde sig av en mixed metod 

design,vilket innebär att studierna är av både kvantitativ och kvalitativ ansats. Så dessa 

studier har använt sig av två metoder för att samla in data det vill säga både en kvalitativ 

och kvantitativ datainsamlingsmetod(Cleaver et al.2014, Dickinson et al. 2009). 

 

3.3.1Enkäter  

Tre av studierna använde sig av enkäten SHAS(self-harm antipathy scale) för att samla 

in data(Conlon & O'Tuathail 2012,Dickinson & Hurley 2011,Dickinson et al. 2009). 

SHAS är ett etablerat, tillförlitligt och validerat forskningsverktyg utvecklat av 

Patterson et al. (2006).SHAS består av 30 påståenden om människor med 

självskadebeteende och efter varje påstående svarar deltagarna på en Likert-skala. 

Skalan är sjugradig, från ”instämmer helt” till ”instämmer inte alls”, med en ”osäker” 

mittpunkt. 17 sycken av påståendena är positivt formulerade och 13 stycken är negativt 

formulerade. Den totala poängen varierar från 30 (låg antipati) till 210 (hög motvilja) 

(Conlon & O'Tuathail 2012, Dickinson & Hurley 2011, Dickinson et al. 2009). Två av 
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studierna använde sig av enkäten ADSHQ (attitudes towards deliberate self-harm 

questionnaire) för data insamling (Perboell et al. 2014, McCarthy & Gijbels 2010). 

ADSHQ innehåller 25 frågor indelade i fyra avsnitt; ”upplevt förtroende för bedömning 

och remittering”, ”effektiv hantering av avsiktliga självskador”, ”empatisk inställning” 

och ”förmåga att effektivt hantera juridiska och lokala regler”. De 25 frågorna är 

formulerade som påståenden och poängsätts på en fyragradig Likert-skala, från 

”instämmer helt” till ”instämmer inte alls”. Den totala poängen varierar från 25 till 100 

poäng, 25-62 poäng betraktas som negativa medan 63-100 poäng anses vara positiva 

(Perboell et al. 2014, McCarthy & Gijbels 2010).Wheatley & Austin-Payne (2009) 

använde sig av tre enkäter, Vignette -, Knowledge-ochAttitudes- questionnaire för att 

samla in data.Wheatley & Austin-Payne (2009) använde sig av en vinjett med 

karaktärsteckning av en 17-årig vit ung kvinna som tagit en överdos av tabletter. 

Vinjetten manipulerades genom att ändra rapporterade antalet gånger patienten tidigare 

visat självskadebeteende, och händelsen beskrivs vara antingen första gången eller sjätte 

gången som patienten självmant skadat sig själv. Vinjetten manipulerades även genom 

att lägga till information, antingen att patientens mamma nyligen dött, eller att hon hade 

samlat enorma finansiella skulder för hennes familj.Deltagarna delades slumpmässigt en 

version. Wheatley & Austin-Payne (2009)använde även modifierade versioner av 

Knowledge- och Attitudes questionnaire som utvecklats av Crawford et al. (2003) 

användes. AttitudesQuestionnaire består av Likert-skalor och KnowledgeQuestionnaire 

innehåller ja/nej-frågor (Wheatley & Austin-Payne 2009). McCann et al.(2007) använde 

sig av en modifierad version av Suicide Opinion Questionnaire för att samla in data. 

Enkäten bestod av 29 påståendenunder fyra rubriker: sociodemografiska, utbildning och 

riktlinjer, attityder och triage och vårdbeslut (McCann et al. 2007). 

 

3.3.2Intervjuer 

Tre av studierna använde sig av intervjuer som datainsamlingsmetod (Thompson et al. 

2008, Wilstrand et al. 2007, O’Donovan & Gijbels 2006).Thompson et al.(2008) 

samlade in data genom semistrukturerade intervjuer enligt IPA:s 

riktlinjer(tolkningsfenomenologisk analys). Den ena författaren genomförde 

intervjuerna och använde sig av en utarbetad intervjuguide. Deltagarna ombads att tala 

om en viss patient de stött på för att insamla deras erfarenheter. En slutlig öppen fråga 

tillät deltagarna att berätta om saker som eventuellt inte kom upp tidigare i intervjuerna. 

Samtliga intervjuer bandades och transkriberades ordagrant(Thompson et al. 2008). 
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O’Donovan & Gijbels (2006) använde sig av djupgående semistrukturerade intervjuer 

för att samla in data. Trovärdigheten stärktes genom att de transkriberade intervjudata 

gavs till deltagarna, för att ge dem tillfälle att bekräfta, dementera eller lägga till 

ytterligare information till intervjudata. Ingen av deltagarna gjorde några ändringar 

(O’Donovan & Gijbels 2006).Wilstrand et al. (2007)  genomförde narrativa intervjuer 

med deltagarna i deras studie. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant till 

text av en sekreterare. Intervjuerna fokuserade på två frågor:”kan du berätta en 

tillfredställande upplevelse av att vårda en patient med självskadebeteende?” Och ”kan 

du berätta om en otillfredsställande upplevelse av att vårda en patient med 

självskadebeteende?”(Wilstrand et al.2007). 

 

3.3.3 Mixed metod 

Cleaver et al.(2014) använde sig av två enkäter AYP (attitudes towards young people 

questionnaire) och AYPSH (attitudes towards young people who self-harm 

questionnaire) för att samla in kvantitativ data.Båda enkäterna innehåller påståenden 

och en femgradig Likert-skala, där de svarande antingen överensstämmer med 

påståendet eller inte. AYP och AYPSH enkäterna utvecklades för just denna studie, 

vilket betyder att de för första gången används. Den kvalitativa datan erhölls genom 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna gav deltagarna möjlighet att diskutera sina 

egna uppfattningar och erfarenheter av att ta hand om ungdomar med 

självskadebeteende och hur de som vårdgivare trodde att vården av dessa ungdomar 

skulle kunna förbättras (Cleaver et al. 2014).Dickinson et al.(2009) använde sig också 

av en mixed metod, genom enkäten SHASsamlade de in kvantitativ data. Författarna 

beskriver inte hur de samlat in den kvalitativa datan, i artikeln står det endast att en 

kvalitativ metod används. 

 

4. Diskussion  

4.1 Huvudresultatet  

Sjuksköterskorna upplevelser är huvudsakligen positiva, dock visar resultatet även att 

de upplever antipati, negativa känslor, otillräcklighet och hinder i omvårdnaden av 

patienter med självskadebeteende. Föreliggande litteratur studie visar att de faktorer 

som påverkar sjuksköterskans inställning gentemot patientgruppen är erfarenhet, 

utbildning, ålder och kön. Merparten av de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod 
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höll en god kvalitet. Datainsamlingsmetoderna var tydligt beskrivna och adekvata i 

förhållande till de inkluderade studierna. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

I denna studie har författaren utgått från Joyce Travelbees omvårdnadsteori för att 

befästa hur sjuksköterskor enligt henne är menade att handla i omvårdnadssituationer. 

Travelbee menar att teorin om den mellanmänskliga relationen handlar om att se 

samspelet mellan vårdtagare och vårdgivare, hur dessa parter kommunicerar med 

varandra och vilka följder det får(Kristoffersen 2002). Resultaten av föreliggande 

litteraturstudie visar att sjuksköterskor har en empatisk och sympatisk inställning till 

patienter med självskadebeteende (Cleaver et al.2014, Perboell et al.2014, McCarty & 

Gijbels 2010, McCann et al.2007). Perboell et al. (2014) visade att det sjuksköterskorna 

poängsatte högst i sin studie var relaterad till deras känsla av empati mot 

patientgruppen. Enligt Travelbee är empati förmågan att tränga in i och förstå en annan 

individs psykologiska tillstånd. Empati är inte en sammanhängande process, utan något 

som upplevs i enstaka situationer. Empati bygger på likheter i parternas bakgrund och 

erfarenheter, förmågan till empatisk förståelse av en annan persons situation och är 

därför i viss utsträckning beroende av sådana likheter. Travelbee menar att det därför är 

orealistiskt att förvänta sig att sjuksköterskan ska kunna känna empati för alla sorters 

patienter. Sympati däremot är snarare en attityd som innehåller en önskan om att hjälpa 

en annan person. När man uttrycker sympati gentemot en patient förmedlar 

engagemangi personen och att man bryr sig om hur patienten känner. I de flesta 

situationer är det just genom förhållningssätt och beteende som sjuksköterskan visar 

sympati, eller brist på sympati, till patienten (Kristoffersen 2002). 

 

Trots att resultatet visade en generell positiv inställning, visade resultaten även att 

sjuksköterskor dömt patienter med självskadebeteende som manipulativa och 

uppmärksamhetssökande (Cleaver et al. 2014, Conlon & O´Tuathail 2012, Dickinson et 

al. 2009, Thompson et al. 2008, McCann et al. 2007). Tidigare forskning av Friedman et 

al. (2006) visar liknande resultat, då 80 % av studiens deltagare ansåg att patienter med 

självskadebeteende var manipulativa och uppmärksamhetsökare. I studierna gjorda av 

Dickinson et al. (2009) och Thompson et al. (2008) framkom det att sjuksköterskorna 

uppfattade dessa patienter som ”svåra patienter”. Vilket även annan forskning visat, 

studie av Gibb et al. (2010) rapporterade majoriteten av deltagarna att de ansåg att 
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patienter med självskadebeteende var ”svåra patienter”.Det har tydligt visat sig i 

föreliggande litteraturstudie att stereotypa föreställningar existerar. Enligt Travelbeeska 

man som sjuksköterska vara medveten om hur de egna stereotypa uppfattningarna 

påverkar omvårdnaden, då detta strider mot Travelbees tankar om att den unika 

människan är det centrala i vården. Många människor misslyckas att bryta sig loss från 

gemensamma uppfattningar ochser inte patienten som någon i nöd och som försöker 

hantera svåra känslor(Kristoffersen 2002). Travelbee menar att den enskilda individen 

är unik, åtskild från alla andra människor som går på vår jord. Att döma en människa 

utifrån en stereotypgrupp hindrar sjuksköterskan att bygga upp en god relation till 

patienten vilken gynnar en god vård. Travelbee betonar att den som erhåller omvårdnad 

är en unik individ och tar stark avstånd från alla generaliseringar av patient begreppet. 

Sjuksköterskan måste klara av att bryta sig loss från förutfattade meningar för att inte 

göra vården opersonlig, ytlig och mekanisk. En god vård kräver att sjuksköterskan har 

förmågan att se människan i patienten(Kristoffersen 2002).Det är märkligt att termen 

”uppmärksamhetssökande” används som en nedsättande term när en patient med 

självskadebeteende mycket väl behöver uppmärksamhet i form av vård och behandling. 

 

Resultat av denna studie visar att sjuksköterskorna ofta kände sig hindrade att skapa en 

relation till en patient med självskadebeteende. De uttryckte hinder som tidspress, 

överfulla enheter, för mycket att göra, otillräcklig utbildning och känslor som osäkerhet 

och ilska (Conlon& O`Tuathail 2012, McCarthys & Gijbels 2010, O’Donovan & 

Gijbels 2006).I enlighet med Travelbees omvårdnadsteori bör sjuksköterskan utveckla 

en äkta mellanmänsklig relation med sina patienter (Kristoffersen 2002).De studier 

gjorda på akutmottagningar resulterade i att deltagarna beskrev att akuta enheter var fel 

miljö för att ge patienter med självskadebeteende den vård de bör få (O’Donovan & 

Gijbels 2006, Conlon & O`Tuathail 2012 och McCarthys & Gijbels 2010). Frågan är 

om det är möjligt att uppnå en mellanmänsklig relation så som Travelbee menar på en 

enhet med korta vårdtider och mycket praktiska uppgifter för sjuksköterskan att göra. 

Behövs det inte mer tid och lugnare miljö för att skapa en god vårdrelation mellan 

sjuksköterskan och patienten? 

 

Föreliggande litteraturstudie visar att sjuksköterskorna upplever osäkerhet, rädsla och 

frustration i samband med att möta patienter med självskadebeteende (Dickinson et al. 

2009, Thompson et al. 2008,Wilstrand et al. 2007, O`Donovan & Gijbels 2006). 
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Sjuksköterskorna rapporterade även att de inte känner sig tillräckligt kompetenta och att 

de är osäkra på sin egen förmåga att hantera patienter med självskadebeteende (Perboell 

et al.2014 Conlon & O´Tuathail 2012 McCarthys & Gijbels 2010 Dickinson et al. 

2009). Utan att stärka sjuksköterskans tro på sin egen förmåga och kompetens kommer 

det fortsätta vara svårt för sjuksköterskan att möta denna patientgrupp. Enligt Travelbee 

är kommunikation sjuksköterskans viktigaste redskap och utan en bra kommunikation 

går det inte att utveckla en mellanmänsklig relation som är nödvändig för att en god 

vård ska kunna ges (Kristoffersen 2002). Utan en stabil tro på sin egen professionella 

förmåga är det svårt för sjuksköterskan att på ett bra sätt kommunisera med patienter 

Perboell et al.(2014), Conlon & O'Tuathail (2012) och McCarthy & Gijbels (2010) 

visade i sina studier att utbildning i självskadebeteende ledde till att sjuksköterskan fick 

en ökad tillit till sin egen förmåga att hantera dessa patienter, dessutom producerade det 

en mer positiv inställning och ökad empati gentemot denna patientgrupp. Annan 

forskning visar liknande resultat. McCalliser et al. (2009) genomförde ett 

utbildningsprogram för att se om sjuksköterskornas attityder gentemot patienter med 

självskadebeteende förändrades. Efter avslutat utbildningsprogram rapporterade 

sjuksköterskorna mer empati och förståelse och en mer positiv inställning till denna 

patientgrupp. Programmet ökade sjuksköterskornas förmåga att ställa mer fokuserade 

frågor och kommunicera på mer stödjande och motiverande sätt (McCallister et 

al.2009). Att höja sjuksköterskans inställning gentemot dessa patienter genom att  

öka hennes kunskaper om självskadebeteende skulle på så sätt även minska 

stigmatiseringen av nämnda patientgrupp. 

 

4.3 Artiklarnas datainsamlingsmetod 

Föreliggande litteratursstudies inkluderade artiklar använde enkäter och intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Enligt Polit och Beck (2012) finns det fördelar och nackdelar 

med båda tillvägagångssätten. Enkäter är mer kostnadseffektivt än intervjuer, att 

distribuera en enkät till grupper är billigt och ändamålsenligt(Polit & Beck 2012).  

Till skillnad från intervjuer erbjuder enkätundersökningar fullständig anonymitet för 

deltagarna.En garanti om anonymitet kan vara avgörande för att få uppriktiga svar, 

särskilt om frågorna är känsliga (Polit & Beck 2012).Många av de inkluderade 

artiklarna använde sig av enkäter för datainsamlingsmetod. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) är detta en fördelaktig metod för insamling av data för studier med 

kvantitativ ansats. Då studiernas syfte var att undersöka sjuksköterskans inställning 
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gentemot patienter med självskadebeteende och påvisa vilka faktorer som påverkade 

inställningen är en kvantitativ datainsamlingsmetod ändamålsenlig. 

 

Den information som erhållits genom enkäter tenderar att vara mer ytlig än den från 

intervjuer, till stor del för att enkäten vanligen innehåller slutna frågor. Öppna frågor 

undviks i enkäter eftersom de flesta människor ogillar att behöva skriva ett svar (Polit & 

Beck 2012). Två av de inkluderade studierna gav sina deltagare chans att med egna ord 

berätta om sina erfarenheter av att arbeta med patienter med självskadebeteende genom 

att infoga en slutligen öppen fråga i enkäten (Conlon & O'Tuathail 2012, Dickinson & 

Hurley 2011).Vilket ger ett mer nyanserat resultat.Respondenter är mindre benägna att 

ge ”vet inte” svar eller lämna en fråga obesvarad i en intervju än i en enkät (Polit & 

Beck 2012). Detta syns hos en del av de inkluderade kvantitativa studierna. Cleaver et 

al. (2014) fick tillbaka sex enkäter som var ofullständiga och dessa fick uteslutas. 

McCarthy & Gijbels (2010) fick också förkasta ett par återlämnade enkäter då de inte 

var helt ifyllda. Enligt Polit och Beck (2012) kan obesvarade frågor på enkäter även 

bero på att frågorna är tvetydiga och förvirrande. Deltagaren kan inte besvara frågan 

eftersom han/hon helt enkelt inte förstår den. Intervjuer ger ett visst skydd mot detta, då 

intervjuare kan bedöma om frågorna missförståtts och klargöra frågan för deltagaren. 

 

Intervjuer är kostsamma, förhindrar anonymitet, och bär risk för intervjuarbias men 

ändå anses intervjuer överlägsetenkäter för de flesta forskningsändamål (Polit & Beck 

2013) Enligt Forsberg och Wengström (2013) innebär intervju som 

datainsamlingsmetod insamling och systematisering av kunskap i syfte att nå en djupare 

förståelse av forskningsfrågan. De inkluderade artiklarna som använts sig av intervjuer 

för att samla in data, valde en fördelaktig metod i förhållande till studien syfte(Cleaver 

et al.2014, Thompson et al. 2008, Wilstrand et al. 2007, O’Donovan & Gijbels 2006). 

Kvaliteten på intervju datan är starkt beroende av intervjuarens kunskaper. En primär 

uppgift för intervjuaren är att få respondenter att känna sig väl till mods, så att de känner 

sig bekväm i att uttrycka sig ärligt. Intervjuare bör sträva efter att vara opartisk och 

skapa en atmosfär som uppmuntrar uppriktighet. Intervjuare bör inte uttrycka förvåning, 

ogillande, eller ens gillande på respondenternas svar (Polit & Beck 2012). 

Tre artiklar användesemistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod(Cleaver et 

al. 2014, Thompson et al. 2008,O’Donovan & Gijbels 2006). Enligt Polit och Beck 

(2012) används semistrukturerade intervjuer då forskare vill vara säker på att en viss 
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uppsättning frågor täcks under intervjun. Inför sådana intervjuer utarbetas ofta en 

intervjuguide som intervjuaren kan ha till sin hjälp för att hålla sig inom ämnet. Det är 

intervjuarens jobb att uppmunta deltagaren att tala fritt om ämnena i intervjuguiden.  

Denna intervjuteknik ger forskarna all den information som krävs för studien och 

deltagarna frihet att berätta och förklara så mycket de vill (Polit & Beck 2013). Vilket är 

en ändamålenlig metod då artiklarnas syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelser. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Då syftet i föreliggande litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

att möta patienter med självskadebeteende i vården samt vilka faktorer som påverkar 

sjuksköterskans inställning gentemot patientgruppen, kändes litteraturstudie som en 

adekvat metod för att få en översikt av den senaste forskningen.En litteraturstudie 

innebär en sammanställning av aktuell forskning beskrivet inom ett visst område (Polit 

& Beck 2012).Artikelsökningen utfördes i databaserna PubMed och PsycINFO som är 

rekommenderade databaser för omvårdnadsvetenskaplig forskning enligt Polit & Beck 

(2012). Då bara två databaser används kan författaren till föreliggande litteraturstudie 

gått miste om andra relevanta vetenskapliga artiklar, vilka finns i andra databaser. På 

grund av dåligt utfall vid sökningar inom en fem års period användes artiklar vilka 

publicerats inom de senaste 10 åren. Att vissa artiklar i föreliggande litteratur studie är 

närmare tio år gamla kan medföra svaghet i studien, dock anser författaren att artiklarna 

är relevanta och därmed användbara. Författaren valde att ha olika sökord i vardera 

databas, utfallen blev då bättre och mer relevanta för studiens syfte. Sökningeni 

PubMED användes endast en MESH-term, vilket kan medföra svaghet i 

databassökningen. Dock ansåg författaren att utfallen blev bättre och mer relevant med 

denna sökordkombination. Sökningen i PsycINFO bestod av två termer i Thesaurus of 

Psychological Index. För att tydligt kunna svara på föreliggande litteraturstudies 

frågeställningar valde författaren att inkludera både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar.Då frågeställningarna inbegriper både upplevelser och faktorer ansågs det 

självklart att välja artiklar med båda ansatserna. Författarens valda inklusionskriterier 

medför att relevanta artiklar kan gått förlorade. De kriterier författaren hade på 

artiklarna var att de skulle vara fritt tillgängliga i HIG:s databaser, skrivna på engelska 

eller svenska, Peer-reviewade, baserade på empiriskt material och högst vara 10 år 

gamla. De begränsningarna som gjordes var systematiska litteraturstudier och studier 

över en annan population än beskrivet i syftet. Sökningens utfall var 39 artiklar.11 
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artiklar togs med i föreliggande litteraturstudie, antal artiklar som valdes bort var 29 

stycken. För dessa redovisades och motiverades uteslutningen i tabellform. Av de 11 

artiklar som valdes ut till föreliggande studie hade sex av dem en kvantitativ ansats 

(Perboell et al. 2014, Conlon & O'Tuathail 2012, Dickinson & Hurley 2011, McCarthy 

& Gijbels 2010, Wheatley & Austin-Payne 2009, McCann et al. 2007). Tre av studierna 

hade kvalitativ ansats (Thompson et al. 2008, Wilstrand et al. 2007, O’Donovan & 

Gijbels 2006) och två hade en mixed metod (Cleaver et al.2014, Dickinson et al. 2009). 

Analysprocessen redovisas tydligt vilket stärker föreliggande studies trovärdighet. De 

inkluderade artiklarnas resultatdel har i hög grad representeras och används i 

bearbetningen till föreliggande studies resultatdel vilket tyder på att samtliga 

inkluderade artiklar svarade på föreliggande studies syfte och frågeställningar.Alla 

inkluderade artiklar var skrivna på engelska.Då författarens modersmål är svenska kan 

det ha medfört en risk för feltolkningar vid översättning av artiklarna.Två av de 

inkluderade artiklarna utgår från psykiatrisjuksköterskors erfarenheter, vilket medför 

svaghet i föreliggande litteraturstudie. Författaren ansåg dock de resultaten vara 

överförbara på sjuksköterskor i allmänhet, trots allt arbetar många allmänna 

sjuksköterskor inom psykriatrin i Sverige.De inkluderade artiklarnas 

datasamlingsmetoder var enkäter och intervjuer. Alla utom en artikel redovisade 

datainsamlingsmetoden noggrant och dessa var adekvata i förhållande till studiernas 

syfte.  

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Självskadebeteende är ett växande problem och ämnet kräver vidare forskning och 

utbildning.Självskadebeteende är fortfarande någonting som är stigmatiserat och 

missförstått av många sjuksköterskor. Stigmatiseringen tycks bero på okunskap, som 

konsekvens av detta kan vården bli otillräcklig och olämplig. Mer forskning leder till att 

stigmatiseringen av självskadebeteendet minskar vilket i sin tur leder till att dessa 

patienter bemöts bättre. Patienter med självskadebeteende finns inom alla verksamheter 

i vården och som sjuksköterska möter man ofta dessa patenter.  I föreliggande litteratur 

studie framkom det att utbildning om självskadebeteende resulterade i att 

sjuksköterskan bättre kan hantera och förstå dessa patienter. Dessutom ledde utbildning 

även till att sjuksköterskan fick en mer positiv inställning och en mindre dömande 

attityd. Enligt författaren till föreliggande litteraturstudie borde sjuksköterskor, speciellt 

inom akut- och psykiatrivården, få någon form av utbildning om självskadebeteende. 
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Det skulle leda till mindre stigmatisering av patientgruppen och det skulle möjliggöra 

en bättre vård enligt Travelbees omvårdnadsteori.Den föreliggande litteratur studien 

leder till att den enskilda sjuksköterskan reflekterar över sitt eget förhållningssätt och 

eventuella förutfattade meningar gentemot patienter med självskadebeteende. Vilket i 

sin tur skulle leda till att dessa patienter skulle uppleva ett bättre bemötande av vården, 

och att vårdrelationen och totala vårdandet av patienten skulle förbättras. För intresse av 

forskning, knyter detta examensarbete ihop gjorda empiriska studier av sjuksköterskors 

upplevelser av att möta dessa patienter och vilka inställningar som påverkar 

sjuksköterskors inställningar gentemot denna patientgrupp. 

 

4.6 Slutsats 

Föreliggande litteraturstudie visade sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter 

med självskadebeteende och vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans inställning 

gentemot patientgruppen. Det visade att sjuksköterskornas upplevelser och inställningar 

var mer positiva om sjuksköterskorna fått utbildning om självskadebeteende. Det fanns 

dömande attityder gentemot patienter med självskadebeteende hos sjuksköterskorna, det 

mest framstående var att de uppfattade patienterna som manipulativa och 

uppmärksamhetssökande.Ytterligare forskning krävs samt utbildning för sjuksköterskor 

för att ge denna patientgrupp en god vård. 
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Bilaga 1 

 Författa
re 

Titel Design Urval 
Undersök.-
grupp 

Datain-
samlings 
metod 

Data-
analys 

1 
 

Cleaver, 
K., 
Meerabe
au, L. & 
Maras P. 
2014 

Attitudes 
towards 
young 
people who 
self-harm: 
age, an 
influencing 
factor. 

Mixed 
metod. 
Kvantitativ 
och 
kvalitativ 
ansats. 
 

Urval beskrivs 
ej. 
143 personer 
deltog i 
enkätundersök
ningen, 
anställda vid 
fyra 
akutavdelninga
r och 
ambulansen.  
Män N=67 och 
kvinnor N=73. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer med 
sju SSK 
(akutvård) och 
fem ambulans 
sjukvårdare. 

Enkäterna 
AYP 
(attitudes 
towards 
young 
people) 
och 
AYPSH 
(attitudes 
towards 
young 
people 
who self-
harm) 
+semi-
strukturera
de 
intervjuer. 

Cronbach´
salpha, 
faktor 
analys 
(PCA), 
Pearson´s 
product, t-
test, 
ANOVA. 
Tematisk 
analys. 

2 Perboell, 
P W., 
Hammer 
NM., 
Oesterga
ard B.& 
Konrads
en, H. 
2014 

Danish 
emergency 
nurses' 
attitudes 
towards 
self-harm - 
a cross-
sectional 
study. 

Deskriptiv 
studie med 
kvantitativ 
ansats. 
 

Icke-
slumpmässigt. 
122 SSK som 
arbetar på sju 
akutmottagnin
gar. Kvinnor 
N=107 och 
män N=15. 

Enkäten 
ADSHQ 
(attitudes 
towards 
deliberate 
self-harm 
questionna
ire). 

ANOVA. 

3 Conlon, 
M. & 
O'Tuatha
il, C. 
2012 

Measuring 
emergency 
department 
nurses' 
attitudes 
towards 
deliberate 
self-

Deskriptiv 
studie 
med 
kvantitativ 
ansats. 

Slumpmässigt. 
87 allmänna 
SSK som 
arbetar på fyra 
akutmottagnin
gar. Kvinnor 
N=83 och män 
N=3. 

Enkäten  
SHAS 
(self-harm 
antipathy 
scale). 

Parametri
sk 
statistik. 
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harmusing 
the Self-
Harm 
Antipathy 
Scale. 

4 Dickinso
n, T. & 
Hurley, 
M. 2011 

Exploring 
the 
antipathy of 
nursing staff 
who work 
within 
secure 
healthcare 
facilities 
across the 
United 
Kingdom to 
young 
people who 

self‐harm. 

Explorativ 
studie med 
kvantitativ 
ansats. 

Icke-
slumpmässigt. 
47 SSK och 21 
USK. 
Psykiatri-, 
barn-, och 
allmän-
sjuksköterskor. 
Kvinnor N=50 
och män 
N=18. 

Enkäten 
SHAS 
(self-harm 
antipathy 
scale). 

ANOVA, 
t-test. 

5 McCarth
y, L.& 
Gijbels, 
H. 2010 

An 
examination 
ofemergenc
ydepartment
nurses' 
attitudestow
ardsdelibera
teself-harm 
in an 
Irishteachin
g hospital. 

Beskrivande 
studie med 
kvantitativ 
ansats. 

Icke- 
slumpmässigt. 
68 SSK som 
arbetar på 
akutmottagnin
g. Kvinnor 
N=57 och män 
N=11. 

Enkäten 
ADSHQ 
(attitudes 
towards 
deliberate 
self-harm 
questionna
ire). 

Cronbach
alpa, t-
test, 
ANOVA. 

6 Dickinso
n, T., 
Wright, 
K M.& 
Harrison
, J. 2009 

The 
attitudes of 
nursing staff 
in secure 
environment
s to young 
people who 
self-harm. 

Explorativ 
mixed- 
metod. 
Kvantitativ 
och 
kvalitativ 
ansats. 

Icke- 
slumpmässigt. 
60 SSK och 
USK som 
arbetar inom 
ett brittiskt 
fängelse avsett 
för brottslingar 
mellan 18 och 
20 och två 
kriminalteknis
ka psykiatriska 
vårdenheter för 
unga. 

SHAS 
(self-harm 
antipathy 
scale) + 
kvantitativ 
metod. 

T-test, 
Mann-
Whitney 
U-tests, 
ANOVA. 

7 Wheatle
y, M.& 

Nursing 
staff 

Explorativ 
studie med 

Icke- 
slumpmässigt. 

Vinjetter 
och 

G*POWE
R. 
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Austin-
Payne, 
H.2009 

knowledge 
and attitudes 
towards 
deliberate 
self-harm in 
adults and 
adolescents 
in an 
inpatient 
setting. 

kvantitativ 
ansats. 

76 deltog, SSK 
och USK inom 
slutenvården. 

knowledge
and 
attitudes 
questionna
ires. 

8 Thomps
on, A 
R.,Powis
, J. & 
Carra 
dice, A. 
2008 

Community 
psychiatric 
nurses' 
experience 
of working 
with people 
who engage 
in deliberate 
self-harm. 

Explorativ 
studie med 
kvalitativ 
ansats. 

Ändamåls- 
enligt. 
8 SSK. 
Kvinnor N=4 
och män N=4. 

Semi-
strukturera
de 
intervjuer. 

IPA. 

9 McCann, 
V., Clark 
,E.,Mc 
Connach
ie, S. & 
Harvey, 
I. 2007 

Deliberate 
self-harm: 
Emergency 
department 
nurses' 
attitudes, 
triage and 
care 
intentions. 

Explorativ 
studie med 
kvantitativ 
ansats. 

Icke- 
slumpmässigt. 
43 SSK. 
Kvinnor N=35 
och män N=8. 

Suicide 
Opinion 
Questionn
aire och 
vinjetter.  

- 

10 Wilstran
d, C., 
Lindgren
, B-M., 
Gilje, F. 
& 
Olofsson
, B. 2007 

Being 
burdened 
and 
balancing 
boundaries: 
A 
qualitative 
study of 
nurses' 
experiences 
caring for 
patients who 
self-harm. 

Beskrivande 
studie med 
kvalitativ 
ansats. 

Ändamåls- 
enligt. 
Sex SSK. 
Kvinnor N=3 
och män N=3. 

Narrativa 
Intervjuer. 

Kvalitativ 
innehålls 
analys. 

11 O’Dono
van, À. 
& 
Gijbels, 
H. 2006 

Understandi
ng 
Psychiatric 
Nursing 
Care with 
Nonsuicidal 
Self-
Harming 
Patients in 
Acute 

Beskrivande 
studie med 
kvalitativ 
ansats. 

Icke- 
slumpmässig. 
8 psykiatri-
SSK. Kvinnor 
N=6 och män 
N=2. 

Semi-
strukturera
de 
intervjuer. 

Innehålls 
analys och 
tematisk 
analys. 
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Psychiatric 
Admission 
Units: The 
Views of 
Psychiatric 
Nurses. 

 
 
 
 
 
Bilaga 2 
 
 Författare, årtal, land och 

titel 
Syfte Resultat 

1 Cleaver, K., Meerabeau, L.& 
Maras, P. 2014. 
Storbritannien.  
Attitudes towards young 

people who self-harm: age, an 

influencing factor. 

Syftet var att fastställa 
akutsjukvårds personals 
attityder mot ungdomar 
(i åldern 12-18 år) som 
inkommer med 
självtillfogade skador 
och för att få en 
förståelse för vad som 
ligger till grund för de 
attityder som finns. 

Ett stark positivt 
samband mellan 
attityder till ungdomar 
i allmänhet och 
attityder 
sjukvårdspersonal har 
gentemot ungdomar 
med 
självskadebeteende, ett 
sådant förhållande har 
tidigare inte 
undersökts. Resultaten 
från de kvalitativa data 
ger en förklaring till 
detta, eftersom data 
tydligt tyder på att 
ungdomars omognad 
påverkade personalens 
attityder till ungdomar 
som 
självskadebeteende, 
med en rådande 
uppfattning att 
ungdomarna var för 
omogna för att till 
fullo förstå eller 
uppskatta 
konsekvenserna av 
deras 
självskadebeteenden. 

2 Perboell, PW., Hammer, NM., 
Oestergaard, B.& Konradsen, 
H. 2014. Danmark. 
Danish emergency nurses' 

attitudes towards self-harm - a 

Syftet med denna studie 
var att undersöka 
danska 
akutsjuksköterskors 
attityder till människor 

Resultaten visar att 
sjuksköterskorna på 
akutmottagningen 
hade en generell 
positiv attityd 
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cross-sectional study. som inkommit pga. av 
en paracetamol 
förgiftning. Dessutom 
undersöker studien 
sambandet mellan 
attityder och faktorer 
som ålder, kön och 
utbildning om 
självskadebeteende. 

gentemot patienter 
som självförvållat 
förgiftat sig själva.  
Analysen visade även 
att flera faktorer 
påverkade 
sjuksköterskornas 
attityder. Dessa 
faktorer var: ålder, 
erfarenhet av 
akutsjukvård, kön, 
utbildning inom 
självskadebeteende. 

3 Conlon, M. & O'Tuathail, C. 
2012. Irland.  
Measuring emergency 

department nurses' attitudes 

towards deliberate self-harm 

using the Self-Harm Antipathy 

Scale. 

Syftet med studien var 
att mäta sjuksköterskors 
attityder till avsiktlig 
självskada med hjälp av 
Self-Harm Antipathy 
Scale. 

Resultaten från denna 
studie visar generellt 
att deltagarnas poäng 
visade en övergripande 
svag negativ antipati 
vilket indikerar 
positiva attityder 
gentemot patienter 
med 
självskadebeteende. 
Trots den totala 
negativa antipati 
poäng, upptäcktes 
dömande attityder och 
då speciellt att se dessa 
patienter som 
manipulativa. 
Sjuksköterskorna var 
också frustrerade över 
dessa patienter då de 
ofta återvände till 
sjukhuset. 

4 Dickinson, T. & Hurley, M. 
2011. Storbritannien.  
Exploring the antipathy of 

nursing staff who work within 

secure healthcare facilities 

across the United Kingdom to 

young people who self‐harm. 

Syftet är att undersöka 
antipati hos 
vårdpersonal som 
arbetar inom säkra 
vårdinrättningar över 
hela Storbritannien till 
ungdomar med 
självskadebeteende. 

Resultaten av den 
aktuella studien 
motsvarar slutsatserna 
i tidigare forskning. 
Detta inkluderade 
upptäckten att antipati 
minskas om 
respondenterna fått 
utbildning om 
självskadebeteende. 
Studien instämde även 
med andra studier i att 
ju längre erfarenhet 
sjuksköterskan hade, 
desto mer antipati 
uttryckte de. 
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5 McCarthy, L.& Gijbels, H. 
2010. Irland. 
An examination 

ofemergencydepartmentnurses' 

attitudestowardsdeliberateself-

harm in an Irishteaching 

hospital. 

Syftet med denna studie 
var att undersöka 
akutmottagningens 
sjuksköterskors attityder 
till personer som 
uppvisar avsiktlig 
självskada, inklusive 
relationen mellan 
attityder och faktorer 
som ålder, akademiska 
prestationer, erfarenhet 
och självskadebeteende 
utbildning. 

Det övergripande 
resultatet visade att 
sjuksköterskorna i 
denna studie att 
positiva attityder till 
personer med 
självskadebeteende. Ju 
längre erfarenhet 
sjuksköterskan hade 
inom akutsjukvård, 
desto mer positiv 
attityd hade hon/han 
gentemot denna 
patientgrupp. Men när 
erfarenheten övergått 
16 år blev attityderna 
mer negativa.  

6 Dickinson, T., Wright, K M.& 
Harrison, J. 2009.  
Storbritannien. 
The attitudes of nursing staff 

in secure environments to 

young people who self-harm. 

Denna studie syftade till 
att jämföra attityd 
dimensioner av 
sjuksköterskor och 
undersköterskor, som 
arbetar inom 
slutenvården för 
ungdomar i 
Storbritannien, 
gentemot patienter med 
självskadebeteende. 

Kvantitativa resultat: 
De som fått utbildning 
om självskadebeteende 
visade större empati än 
de som inte fått det. 
Deltagarna kände att 
de hade alltför stor 
okunskap angående 
denna patientgrupp 
och det medförde att 
de inte har tro till sin 
egen förmåga att 
hantera dem. Ju längre 
erfarenhet deltagarna 
hade av patienter med 
självskadebeteende 
desto större antipati 
uttryckte de. 

7 Wheatley, M.& Austin-Payne, 
H. 
2009. Storbritannien.  
Nursing staff knowledge and 

attitudes towards deliberate 

self-harm in adults and 

adolescents in an inpatient 

setting. 

Denna studie 
undersöker vård 
personalens 
uppfattningar av 
självskadebeteende. 

Resultaten tyder på att 
synen på avsiktlig 
självskada är kopplade 
till benägenhet att 
hjälpa, och att 
känslomässiga 
reaktioner kan vara en 
medlande faktor. 
Personal som 
rapporterade en mer 
negativ känsla för 
patienter med 
självskadebeteende 
rapporterade även mer 
oro om att arbeta med 
denna patientgrupp.  
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8 Thompson, AR., Powis, J.& 
Carradice, A.2008. 
Storbritannien.  
Community psychiatric nurses' 

experience of working with 

people who engage in 

deliberate self-harm. 

Denna studies syfte var 
att undersöka 
erfarenheterna av 
psykiatrisjuksköterskor 
inom kommunen som 
arbetar med människor 
som självskador. 

Sju teman framkom 
under intervjuerna, 
varje tema innehåller 
även ett antal 
underteman. Den 
aktuella studien visar 
att sjuksköterskorna 
till viss del höll sig 
personligt ansvarig för 
patienten. Många 
sjuksköterskor tyckte 
att de kämpade mellan 
två lägen –de vill ge 
ansvar till patienten, 
men fruktade att få 
skulden om något 
oförutsett hände. 

9 McCann, V., Clark, E., 
McConnachie, 
S. & Harvey, I. 2007. 
Australien. 
Deliberate self-harm: 

Emergency department nurses' 

attitudes, triage and care 

intentions. 

Denna studie 
undersöker 
akutsjuksköterskors 
attityder till patienter 
med 
självskadebeteende. 
Den undersöker deras 
attityder till patienten 
samt triage och 
vårdbeslut. 

Totalt sett hade 
sjuksköterskor 
sympatiska attityder 
till patienter med 
självskadebeteende. 
De diskriminera inte 
denna grupp av 
patienter i deras triage 
och vårdbeslut. 

10 Wilstrand, C., Lindgren, B-M., 
Gilje, F. & Olofsson, B. 2007. 
Sverige. 
Being burdened and balancing 

boundaries: A qualitative 

study of nurses' experiences 

caring for patients who self-

harm. 

Forskningsfrågan var: 
"Vad är sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter med 
självskadebeteende?”. 

Två teman framkom ur 
analysen; ”att vara 
belastad med känslor” 
och ”att balansera 
yrkesgränserna”. Det 
första temat, det mest 
dominanta i texterna, 
utvecklas till tre under 
teman och det andra 
temat till fyra 
underteman. Ur temat 
”belastad med 
känslor” framkom 
temana; ”frukta för 
patientens livshotande 
handlingar”, ”känna 
sig överväldigad av 
frustration ”och” 
känna sig övergiven av 
kollegor och 
ledningen”. Ur temat 
”balansera 
professionella gränser” 
framkom temana; ”att 
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upprätthålla 
professionella gränser 
mellan sig själv och 
patienten”, ”hantera 
personliga känslor”, 
”känna sig bekräftad 
av kollegor och 
ledningen”, ”föreställa 
sig en bättre vård. 

11 O’Donovan, À. & Gijbels, H. 
2006 
Irland. 
Understanding Psychiatric 

Nursing Care with 

Nonsuicidal Self-Harming 

Patients in Acute Psychiatric 

Admission Units: The Views of 

Psychiatric Nurses. 

Syftet med denna studie 
var att få en förståelse 
för psykiatri 
sjuksköterskor i 
förhållande till 
människor med 
självskadebeteende. 

Denna studie visade att 
deltagarna hade svårt 
att tydligt beskriva sin 
roll när man arbetar 
med människor som 
självskador. 
Deltagarna hade 
särskilt svårt att 
uppmärksamma 
människor med 
självskadebeteende. 
De beskrev att de vill 
engagera sig i 
terapeutiska 
aktiviteter, men 
hindrades på grund av 
faktorer som brist på 
tid, inkonsekventa 
vårdpersonal och 
dominans av den 
medicinska delen av 
vården.  

 


