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Sammanfattning    

Självskadebeteende innebär ett upprepat och ett impulsivt beteende där individen skadar 

sig själv. Handlingens syfte är inte att dö utan att lindra psykisk smärta. Människor 

uttrycker sitt lidande på olika sätt, ofta räcker orden inte till utan vi blir tvungna att 

omvandla vårt lidande till en annan observerbar uttrycksform. Den vanligaste typen av 

självskada utförs oftast i syfte att dämpa ångest och befria sig från svåra känslor. Vårt 

syfte med studien är att belysa upplevelsen av att vårda patienter som självskadar utifrån 

ett sjuksköterskeperspektiv. Vi har utfört en kvalitativ litteraturöversikt där nio stycken 

artiklar valdes ut och granskades, ur dessa framträdde fyra stycken nya teman. Temat 

Brister i vårdmiljön innefattar sjuksköterskans upplevelse av en stressig avdelning och 

en icke terapeutisk vårdmiljö för patienter som självskadar. Hinder i vårdandet, belyser 

sjuksköterskans upplevelse av ett personligtansvar för patienten. De patienter som 

självskadat upplevdes av sjuksköterskorna ha ett manipulativt beteende vilket hindrade 

vårdflödet på avdelningen. Temat Svårigheter i att vårda patienter som självskadar sig, 

berör sjuksköterskans upplevelse av etiska svårigheter i vårdrelationen. I temat 

Sjuksköterskans upplevelse av vårdrelationen, uttrycks negativa känslor hos 

sjuksköterskan i relationen till patienten. Sjuksköterskans upplevelse av osäkerhet i 

vårdrelationen beskrivs och vårdrelationen ansåg formas av sjusköterskornas personliga 

attityder. I resultatdiskussionen diskuteras sjuksköterskans upplevelse av bristande tid 

som hindrande för en god vårdrelation. Diskussionen belyser även vårdmiljön som 

bristande och olämplig för patienter som självskadar. Upplevelsen av osäkerhet och 

brist på kunskap om självskadebeteende framträder som ett vanligt förekommande 

problem. Diskussion förs även kring etiska svårigheter och sjuksköterskans 

professionella ansvar. 

 

Nyckelord:   

Självskadebeteende, sjuksköterskans upplevelse, lidande, vårdmiljö, kvalitativ och 

bemötande. 
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INLEDNING 

Varje år omkommer en miljon människor på grund av självmord i världen. 

Självskadebeteende har visat sig vara tjugo gånger vanligare (WHO, 2009). 

Självskadandebeteende kan innebära ett upprepat och impulsivtbeteende där individen 

skadar sig själv, genom att till exempel skära, bränna eller intoxikera sig själv. 

Handlingens syfte är inte att dö, utan ett medel för att lindra psykisk smärta 

(Socialstyrelsen, 2004a). Idag pågår en aktuell debatt angående den svenska 

psykiatriska vården inom många olika medier. Vi har under hösten bland annat kunnat 

följa en ”live”-granskning på Aftonbladet: ”Piller, Pengar, Psykvård”. Granskningen 

utgår ifrån läsarnas egna berättelser, myndigheters statistik och belyser olika individers 

upplevelser av den svenska sjukvården. Sofia Åkerman och Therese Eriksson har även 

givit ut en ny bok ”Slutstation rättspsyk” som handlar om unga kvinnor som skadat sig 

själva. De intervjuades i programmet TV4 nyhetsmorgon, där de berättade om hur dessa 

kvinnor behandlas. Katie Eriksson skriver i sin bok Den lidande människan (1994), att 

professionella vårdare många gånger åstadkommer vårdlidande omedvetet. Detta menar 

Eriksson beror på avsaknad av reflektion och bristande kunskap om mänskligt lidande. 

Vi anser att patienter med självskadandebeteende ofta utsätts för ett onödigt 

vårdlidande, vi tycker därför att det är viktigt att sjuksköterskor blir medvetna om sitt 

sätt att vårda. Vårt intresse väcktes för ämnet då vi själva kom i kontakt med patienter 

som självskadar i vårt arbete som undersköterskor på en medicinsk akutavdelning. Vi 

upplevde att de fanns en osäkerhet i vården kring patienter som självskadar, då det 

gällde ansvar och bemötande. En känsla av okunskap och undvikande rådde på 

avdelningen. Vår studie avser att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

patienter som självskadar. Vi önskar skapa en medvetenhet i vårdandet som kan vara till 

hjälp för vår framtida yrkesprofession.  

 

BAKGRUND 

Om självskadebeteendet 

I dag skiljer forskare självmordsförsök och självskadebeteende åt men gränsen är hårfin 

då det är svårt att avgöra skillnaden. En del självmordsförsök är inte en absolut önskan 

om att dö utan kan snarare vara ett rop på hjälp. Många patienter som självskadar 

upplever det enklare att säga att en handling utfördes i syftet att dö, då det är svårt att 

förklara varför man vill skada sig själv så allvarligt att man riskerar att dö (Åkerman, 

2009). Barndomstrauman såsom misshandel, sexuelltutnyttjande eller försummelse 

anses kunna leda till en oförmåga att uttrycka sig känslomässigt med ord, vilket leder 

till en emotionell isolering. Dessa människor tenderar att distansera sig och använder 

senare självbestraffningen som en överlevnadsteknik för att hantera svåra upplevelser. 

Många av de vuxna patienter som skadar sig själva, upplever däremot problem med sin 

sexualitet och sin sexuella identitet. Människor som avsiktligt skadar sig själva upplever 

sig ofta maktlösa (Socialstyrelsen, 2004a). 

 

Ett självskadandebeteende så som att sticka, skära eller bränna sig själv, kan också 

uppstå i samband med separationskriser, vilket kan utlösa panikångest med 

självdestruktivitet som följd. De ungdomar som skadar sig själva är i genomsnitt yngre 

än de som försöker ta sina liv. Syftet med upprepat självskadebeteende är oftast 
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ångestlindring vilket kan ses som en kommunikativ handling det vill säga ett rop på 

hjälp. Många skäms över sitt beteende och vill trots sitt behov av hjälp, dölja det. Enligt 

Socialstyrelsens rapport, Riskbedömningar inom den specialiserade psykiatriska vården 

– en kartläggning (2004b) innebär självskadebeteende en ökad risk för självmord och 

har samband med instabila personlighetsdrag, vilka brukar avta med åren till följd av 

mognad (Socialstyrelsen, 2004b). 

Statistik och begrepp inom området självskadebeteende 

Forskning visar att registreringen i samband med självdestruktivtbeteende är bristfällig 

gällande urskiljning av självmord, olyckor och självskadebeteende. Då skademönstren 

är likartade sammanställs ofta dessa uppgifter när man redovisar statistik 

(Socialstyrelsen, 2011a). Varje år tar cirka en miljon människor livet av sig i världen, 

vilket motsvarar ett självmord var 40:e sekund. De senaste 45 åren har 

självmordsstatistiken ökat med 60 procent och är en av de tre ledande dödsorsakerna i 

åldersgruppen 15-44 år. I åldersgruppen 10-24 år är självmord den näst vanligaste 

dödsorsaken. Denna statistik inkluderar inte självmordsförsök vilket är tjugo gånger 

vanligare än fullbordat självmord. Självmordsförsök, depression och alkoholproblem är 

enligt forskning stora riskfaktorer för självmord (WHO, 2009). 

 

Antalet patienter som vårdades i slutenvård i Sverige till följd av avsiktlig 

självdestruktivhandling var år 2009, 9444 personer. Ingen statistik finns tillgänglig 

gällande vårdade i öppen vård vid sjukhus eller vid sjukhus ansluten jourcentral. Från år 

2000 till år 2009 har antalet som vårdats inom slutenvården för självdestruktivt 

beteende ökat men under 2010 sågs en viss minskning. Åttiofyra procent av de som 

vårdades för självdestruktivhandling hade förgiftat sig, de allra flesta med läkemedel 

eller alkohol. Förutom förgiftning förekom även andra metoder i mindre omfattning, 

vanligast av dessa var självdestruktivhandling med skärande eller stickande föremål, 

som svarade för nästan sju procent av samtliga vårdade (Socialstyrelsen, 2010; 

Socialstyrelsen, 2011b). 

 

En indelning och definition av begreppet självskadebeteende har visat sig vara svårt då 

självskadebeteendet kan gå under flera olika benämningar, så som self-harm, self-

injury, self-inflicted-violence och parasuicide. Många benämningar på ett beteende 

skapar oklarhet i vilka handlingar som självskadebeteende egentligen innefattar och var 

gränsen för självmord ska dras (Åkerman, 2009). Armando Favazza, en Amerikansk 

psykiatriker och forskare, har tagit fram och utarbetat den mest använda klassifikationen 

av självskadebeteende. Favazza delar in självdestruktivtbeteende i två huvudgrupper, 

socialt och kulturellt accepterat självskadebeteende och avvikande självskadebeteende, 

(se figur 1, Begreppsindelning av självskadebeteende). Med socialt och kulturellt 

självskadebeteende menas sådana handlingar som tillhör kulturen och de normer som 

samhället accepterar, till exempel tatueringar och piercings men också religiösa riter. 

Avvikande självskadebeteende är däremot inte accepterat i samhället och utgår inte 

ifrån den fria viljan utan grundar sig ofta i psykisk ohälsa enligt Favazza (1996). I 

gruppen avvikande självskadebeteende ingår självmordsbeteende vilket är ett beteende 

vars handlingar syftar till att en person avser att avsluta sitt liv. Ohälsosamt beteende 

som också ingår i gruppen innebär bland annat självsvält men också att man utsätter sig 

för riskabla situationer så som att gå in i osunda och våldsamma relationer. I samma 

huvudgrupp ingår självskadebeteende som delas upp i tre undergrupper. Allvarligt 
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självskadebeteende som är kopplat till en önskan att dö, här kan handlingar som att 

svälja vassa föremål och försök att kväva sig själv förekomma. Stereotypt 

självskadebeteende innebär upprepade rytmiska handlingar som att dunka huvudet i 

väggen eller att bita sig själv. Stereotypt självskadebeteende kan förekomma i samband 

med diagnosen autism. Ytligt/medelsvårt självskadebeteende är den vanligaste typen av 

självskada och är oftast en impulsiv handling som utförs i syfte att dämpa ångest och 

befria sig från svåra känslor. Skador som är vanliga i samband med detta beteende är 

hudrispningar, hudskärningar och hudbränningar (Favazza, 1996). 

 

Figur 1. Begreppsindelning av självskadebeteende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidande 

Begreppet patient betyder ursprungligen den lidande, den som tåligt fördrar och 

uthärdar någonting (Eriksson, 1994). Lidandet kan ha sitt ursprung i olika delar av 

patientens liv och är en unik upplevelse för varje människa. Beroende på var lidandet 

uppkommer kan man tala om sjukdoms-, vårds- och livslidande. Sjukdomslidandet är 

knutet till fysiska symtom och problem på grund av sjukdom, vårdlidandet är orsakat av 

vård och behandling eller på grund av brister hos dessa. Livslidandet hänger samman 

med hela människans existens. Lidandet har i sig själv ingen mening, men erfarenheten 

av ett genomlevt lidande kan ses som meningsfull. I varje lidande tas något ifrån oss 

och i varje lidande infinner sig sorgen över det vi förlorat eller håller på att förlora. Om 

människan inte kan försonas med sitt lidande dör hennes själ och ande sakta ut, då de 

bryts ner av hopplöshet, sorg, skuld, förnedring och ensamhet. En lidande människa är 

enligt Eriksson (1994) trött och behöver vila. Detta innebär inte nödvändigtvis 

ensamhet, att inte bli sedd kan vara kärnan i den djupaste känslan av ensamhet och 
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lidande (Eriksson, 1994). 

 

Människor uttrycker sitt lidande på olika sätt, ofta räcker orden inte till utan vi blir 

tvungna att omvandla vårt lidande till en annan form. Lidandet uttrycks då på ett mer 

påtagligt sätt då det förvandlas till smärta, ångest eller ett fysiskt uttryck som kan 

observeras (Eriksson, 1994). Om vi inte bekräftar patienten som ger uttryck för sitt 

lidande ifrågasätter vi hennes trovärdighet vilket ökar lidandet. Trovärdigheten utgör en 

aspekt av människans värdighet. Kränkning av patientens värdighet och hennes värde 

som människa utgör den vanligast förekommande formen av vårdlidande. Detta trots att 

vårdarens uppgift är att ge patienten möjligheten att uppleva sin fulla värdighet genom 

att ge individuellvård och att förhindra alla form av kränkning. Kränkningen kan ske 

genom nonchalans vid tilltal eller slarv när det gäller att bevara människans integritet. 

Den kan också ske genom en bristande etisk hållning eller genom att inte se människan. 

Utebliven vård innebär alltid en kränkning av människans värdighet och är även ett sätt 

att utöva makt över en maktlös (Eriksson, 1994).  

Vårdrelation 

En god vårdrelation är en förutsättning för en fungerande vårdprocess, utan relationen 

blir vårdandet enbart utförandet av olika arbetsuppgifter. Vårdrelationen formas av det 

förhållande som vårdaren och patienten har till varandra, den färgas av ömsesidig tillit 

och respekt där vårdaren bemöter och ger patienten sin uppmärksamhet (Wiklund, 

2003). När både sjuksköterska och patient är delaktiga i utformningen av vårdrelationen 

kan den ge kraft och lindra lidande. Ett vårdlidande kan dock uppstå om vårdaren inte är 

lyhörd och behandlar patienten med respekt. Om patienten däremot i det första mötet 

med vårdpersonalen känner sig välkomnad kan grunden läggas till en god vårdrelation. 

Enligt Eriksson (1994) föds förmågan till medlidande först när man mött sitt eget 

lidande, vilket kan hjälpa oss att se den andre. Medlidande utgör grunden i det sanna 

vårdandet och förutsätter mod att ta ansvar och mod att ge en bit av sig själv (Eriksson, 

1994).  

Omvårdnad 

Enligt Eriksson (1994) kan vi genom att utveckla vårdkulturen och sjukhusmiljön lindra 

patientens lidande. Genom att patienten känner sig välkommen, inbjuden och att han 

eller hon har en given plats på avdelningen. Patientens oro och ängslan kan också 

minskas om patienten blir informerade och delaktig i sin vård. Eriksson (1994) skriver 

om vikten av att få tid och rum att lida, om rätten att få vara patient. Detta sker genom 

att vårdaren bemöter patienten med värdighet och att patienten känner sig älskad, 

bekräftad och förstådd. Vården skall också främja patientens eget ansvar som 

medmänniska. Lidandet kan även lindras om patienten får den vård och behandling som 

sjukdomen och den enskilda och unika människan behöver (Eriksson, 1994).  

International Council of Nurses)-, har formulerat sjuksköterskors etiska kod, där 

framgår att sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2007). 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan arbeta utifrån en helhetssyn och ett 

etiskt förhållningssätt som innebär att vårdandet vilar på en humanistisk människosyn. 

Varje människa skall ses som unik och ska bemötas med omsorg och respekt för den 

enskildes autonomi, integritet och värdighet. I sjuksköterskans ansvarsområde ligger 

uppgiften att bemöta närstående, vuxna såväl som barn (Socialstyrelsen, 2005). Det kan 
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upplevas komplicerat att vårda och bemöta patienter med självskadebeteende, om 

vårdtiden är otillfredsställande för patienten kan det leda till att självskadebeteendet 

förstärks (Åkerman, 2009). Enligt Åkerman (2009) är det viktigt att patienter som 

självskadar vårdas med fokus på personen och inte beteendet. Det är viktigt 

uppmärksamma känslorna bakom skadan.  

 

Det finns få riktlinjer som beskriver omvårdnadsåtgärder gällande patienter som 

självskadar. Britt-Marie Lindgren (2010), skriver i Ingela Skärsäters bok Omvårdnad 

vid psykisk ohälsa om vikten av att se personen bakom skadan. Som vårdare måste man 

vara lyhörd och besitta förmågan att vårda individuellt. Personen som han/hon möter 

kan skilja sig stort från föregående patient även om de fysiska skadorna uppkommit på 

likartat sätt. Utgångspunkten för omvårdnaden enligt Lindgren (2010) är att försöka 

förstå vad personen vill förmedla med sin handling. För att förstå detta måste man fråga 

och lyssna på svaret. Lindgren (2010) beskriver att det finns en generell rädsla för att 

ställa känsliga frågor, personalen är rädd för att de ska trigga igång något större, men 

idag finns det inget som pekar på att det är sant. Något som är väl så viktigt förutom att 

våga fråga är att fokusera på det friska hos patienten. För att arbeta preventivt mot 

självskador ska vårdaren uppmuntra till kontakt innan personen mår så dåligt att denne 

skadar sig själv. Det finns olika teorier om hur sjuksköterskan bör stödja och vårda 

patienter som självskadar och deras skador. En del anser att patienter som självskadar 

själva ska ta ansvar för sin kropp och vårda sina sår. Lindgren (2010) framhåller dock 

att oavsett vilket förhållningssätt man har är det viktigt att vårdpersonalen reflekterar 

över varför man har just det förhållningssättet (Lindgren, 2010). 

Tidigare forskning om det självskadandebeteendet 

Olika instrument har utvecklats för att kunna mäta sjuksköterskors attityder gentemot 

självskadande, ”the Self-Harm Antipathy Scale (SHAS)” är ett av dessa (Patterson, 

Whittington & Blogg, 2007). Enligt Patterson et al., (2007) kan man genom att 

identifiera och ändra negativa attityder gentemot självskadande förbättra kvalitén av 

vården. En kvalitativ studie av McElroy och Sheppard (1999) tydliggör att individer 

som självskadar söker hjälp hos ett brett spektrum inom sjukvården, alltså inte bara hos 

dem som är specifikt menade att möta deras behov. De menar också att patienter som 

självskadar har ökat pressen på den allmänna sjukvårdspersonalen och att det därför 

borde finnas tillfredsställande vård för suicidnära patienter på alla allmänna sjukhus. 

McElroy och Shepards (1999) studie visade att personalen hade olika uppfattningar och 

attityder gentemot patienter som självskadade, vilka verkade grunda sig mer i 

personliga erfarenheter än i de professionella. I de flesta fall uttryckte personalen 

sympati för de patienter som självskadade men de upplevde inte patientgruppen som 

positiv eller att de fick rätt hjälp på avdelningen. Personalen upplevde också att 

uppföljningsinformation av patienterna var mycket bristande vilket påverkade 

vårdattityden negativt. NASP är ett Nationellt centrum för suicidforskning och 

prevention av psykiskohälsa, vid Karolinska Institutet i Stockholm. Centrat är sedan 

1995 statens expertorgan för suicidprevention och ett samarbetscenter för WHO. Enligt 

NASP publiceras cirka 300 vetenskapliga artiklar på temat självmord varje månad. På 

deras hemsida nås ett urval av dessa vetenskapliga artiklar under det Vetenskapliga 

biblioteket som sammanställts för att yrkesverksamma inom området ska kunna hålla 

sig uppdaterade på ett snabbt och effektivt sätt. Individer som självskadar inkluderas i 

det preventiva arbetet som utformas av NASP och ett flertal artiklar i ämnet finns att 
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söka fram i deras referensdatabas (NASP, 2011). Två studier har nyligen utförts i 

Sverige rörande självskadebeteendet. En av dessa studier (Wilstrand, Lindgren, Gilje & 

Olofsson, 2007) har inkluderats i den aktuella studiens resultat då den belyser 

sjuksköterskans upplevelser. Den andra studien genomförd av Lindgren, Wilstrand, 

Gilje & Olofsson, (2004) belyser patientens upplevelse av vården. Ett flertal 

litteraturstudier inom ämnet har gjorts på studier baserade på olika metoder. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som 

självskadar inom den somatiska vården är begränsad. Studier med kvalitativ metod som 

berör den allmänna vården var svåra att finna förmodligen beroende på att det finns en 

mängd olika definitioner av ämnet. De flesta studier som gjorts har en kvantitativ ansats 

vars data grundar sig på frågeformulär eller har utförts inom den psykiatriska vården. 

Intresset till föreliggande studie uppkom under vårt arbete som undersköterskor på en 

medicinsk akutavdelning, där vi kom i kontakt med patienter som självskadade. Vi 

upplever att vården kring dessa patienter präglas av osäkerhet som leder till ett 

undvikande arbetssätt. Sjuksköterskan skall enligt Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning (2005) ha förmåga att uppmärksamma och bemöta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande, för att så långt som möjligt lindra detta. Samt ha 

förmågan att tillvarata det friska hos patienten. Patienter som utvecklat 

självskadebeteende kommer inte enbart i kontakt med psykiatrin, utan även med 

sjukvårdspersonal inom den somatiska vården. Därför är det även viktigt att 

allmänsjuksköterskan har kunskap inom ämnet för att på bästa sätt vårda och bemöta 

dessa patienter. Vi anser att det är viktigt som sjuksköterska att reflektera över sitt eget 

förhållningssätt, då mötet med dessa patienter blir allt vanligare inom vården. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa upplevelser av att vårda självskadandepatienter utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

METOD 

En litteraturstudie har genomförts med hjälp av Fribergs analys av kvalitativ forskning 

(2006, s.105-114), - då den är mest lämpad för syftet, att belysa sjuksköterskans 

upplevelser. Avsikten med studien är att analysera och sammanställa nya teman utifrån 

aktuell data inom det valda området för att ge ny kunskap och förståelse till 

vårdpersonal.  

Data 

Studien bygger på nio vetenskapliga artiklar varav åtta artiklar är kvalitativa och en har 

en blandad metod, kvalitativ och kvantitativ i vilken enbart de kvalitativa data användes. 

Den inledande informationssökningen fokuserade på allmänsjuksköterskans upplevelse 

i vårdandet av patienter som självskadat, inom den somatiska vården. Detta för att 

fokusera på den allmänutbildade sjuksköterskan. Artiklarnas abstrakt lästes igenom för 

att utläsa artiklarnas design samt om det var sjuksköterskeperspektiv som skildrades. 

Det visade sig dock att de flesta artiklarna var kvantitativa. Därför blev vi tvungna att 
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bredda vår sökning och därmed inkludera studier inom den psykiatriska sjukvården. 

Ytterligare fyra kvalitativa artiklar kunde då inkluderas för att styrka resultatet. 

Datainsamling 

Artiklarna har sökts fram i databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed. I Swedish Mesh 

söktes synonyma ämnesord fram för att bredda antalet sökord. Därefter kontrollerades 

dessa i respektive databas. Valda sökord var följande: self-injury, self-harm, nursing, 

nurses, attitudes och emergency. För att bredda sökningen trunkerades ordet nurse*. 

Genom att avsluta ordet med trunkeringstecknet inkluderas alla ord som börjar med den 

aktuella ordstammen (Friberg, 2006).  Booleska söktermer används för att begränsa 

eller utöka sökningen. I detta fall användes termen AND för att kombinera de olika 

sökorden och begränsa sökningen (se Bilaga 1, Sökschema). Inklusionskriterier i Cinahl 

var peer reviewed, english language, studier publiserade mellan åren 2000-2011 och 

fulltext. I databasen PsycInfo användes även inklusionskriteriern scholarly journals. 

Exklusionskriterierna var suicid patienter, patient perspektiv, sluten psykiatriskvård och 

utbildade psykiatrisjuksköterskor. Två av artiklarna som inkluderades i resultatet söktes 

fram manuellt genom att söka i tidigare valda artiklars referenslistor det vill säga via 

kedjesökning.  

Dataanalys 

För att kontrollera att artiklarna var vetenskapliga och att de höll god kvalitet 

granskades alla artiklar med hjälp av Critical Appraisal Skills Programme. Efter det 

söktes deras ISN nummer fram i databasen Ulrich´s för att ännu en gång garantera att de 

var vetenskapliga. Genom att följa analysmallen enligt Friberg (2006) sammanställs 

utvalda delar av artiklarnas resultat för att skapa en ny helhet. Det kvalitativa innehållet 

i studiernas resultat lästes igenom flera gånger av båda författarna för att skapa en 

gemensam uppfattning av essensen i resultatet. Resultaten lästes igenom ytterligare en 

gång av båda författarna och de delar i texten som beskrev sjuksköterskans upplevelser 

markerades med färg. De olika upplevelserna markerades med olika färger för att på så 

sätt urskilja nyckelfynden. På detta sätt kunde färgerna hjälpa till med identifieringen av 

likheter och skillnader av känslor i artiklarna. De markerade upplevelserna i artiklarnas 

resultat klipptes ut och sammanfördes var för sig på nya pappersark för att ge en lättare 

överblick av det som skulle analyseras. Studiernas urklippta resultat förenades under 

nya teman som berörde samma område för att så kunna jämföra likheter och skillnader. 

Under analysarbetet har syftet legat till grund för de nya temana. 

 

RESULTAT 

Resultatet skildrar allmänutbildade sjuksköterskors upplevelser från olika vårdinstanser. 

Sjuksköterskorna som ingår i studien arbetade inom följande områden: 

akutvårdsavdelning, medicinavdelning, akutpsykiatriskavdelning, medicinskpediatrik, 

kriminalvård och kommunalpsykiatri.  

Brister i vårdmiljön 

Temat Brister i vårdmiljön innefattar sjuksköterskans upplevelse av en stressig 

avdelning och en icke terapeutisk vårdmiljö för patienter som självskadar.  

 

I en studie av Anderson, Standen och Noon (2003) beskrev sjuksköterskorna arbetet på 
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en akutvårdsavdelning som stressigt och det ansågs inte vara en terapeutisk miljö för 

patienter som självskadar. Vårdrelationen blev lidande då sjuksköterskorna vid stressiga 

situationer behandlade patienterna som objekt. Sjuksköterskorna upplevde att de till 

största del fokuserade på den fysiska skadan och då glömde personen och sjukdomen 

bakom skadan (Hopkins, 2002). Flera sjuksköterskor upplevde att patienter som 

självskadar hade nedsatt tillgång till vård då deras vårdbehov ställdes emot de ”riktigt 

sjuka” och dåliga patienterna. Sjuksköterskorna uttryckte frustration när det var stressigt 

då de patienter som självskadat fick vänta länge på uppmärksamhet och ibland blev 

bortglömda (Hopkins, 2002). Tiden som de ville ägna åt varje patient fanns inte att 

erbjuda. Sjuksköterskorna uttryckte även avsaknad av kunskap och resurser till att vårda 

patienter som självskadade (Anderson et al., 2003; Kisley & Slaven, 2002; Thompson, 

Powis & Carradice, 2008).  

 

I studien som är författad av Smith (2002) framkom det att sjuksköterskorna såg 

problem i att vårda patienter som självskadar i samma miljö som patienter med andra 

allvarliga sjukdomar. De patienter som självskadade ansågs inte få den vård de behövde. 

På akutvårdsavdelningen fanns ingen plats att prata ostört med patienterna och det 

framkom även att vårdpersonalen hade åsikter om att vårda patienter som självskadar 

utanför den psykiatriska vården. Det fanns en generell uppfattning av att dessa patienter 

hade fått bättre vård ute i kommunen med rätt stöd (Smith, 2002). 

 

“… If they are not seen in the context of mental health service they are going to be seen 

somewhere else, and I think the mental health service is the best way of seeing them 

even if it dosen´t always work out”. (Smith, 2002 s. 598). 

 

I Wilstrand, Lindgren, Gilje och Olofssons (2007) studie upplevde sjuksköterskorna att 

vårdmiljön kunde förbättras både genom utbildning av personalen, ekonomiska och 

materiella resurser samt genom extra personal. I McAllisters Moyle, Billet och Zimmer-

Gembeck studie (2008) rapporterades positiva attityder som ett resultat av genomförd 

utbildning. Det fanns goda förhoppningar om att akutsjuksköterskorna skulle bli bättre 

på att reducera risken för upprepat självskadande och andra negativa följder för framtida 

patienter. Trots positiva förändringar efter utbildningen kunde en del av 

sjuksköterskorna fortfarande se hinder för god vård om inte resurser och strukturella 

förändringar genomfördes. Denna kritik var relaterad till den ständiga bristen på 

personal, tid och behovet av säkra miljöer för patienterna (McAllister et al., 2008). 

Wilstrand et al., (2007) studie fann också en önskan från sjuksköterskorna om att vårda 

dessa patienter på mindre vårdavdelningar separerade från andra patienter. Här 

framkom dock skilda åsikter bland sjuksköterskorna då vissa ansåg att de patienter som 

självskadade kunde stötta varandra, medan andra menade att patienterna inspirerades av 

varandra, vilket förstärkte självskadandet (Smith, 2002). 

 

Hinder i vårdandet  

Hinder i vårdandet, belyser sjuksköterskans upplevelse av ett personligt ansvar för 

patienten. De patienter som självskadat upplevdes av sjuksköterskorna ha ett 

manipulativtbeteende vilket hindrade vårdflödet på avdelningen. 
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Sjuksköterskorna som deltog i studien genomförd av Hopkins (2002) upplevde att det 

var komplicerat att vårda patienter som självskadade sig. Sjuksköterskorna kände ett 

stort ansvar för säkerheten för patienterna.  De kände sig tvungna att ständigt hålla 

patienten under uppsikt för att han/hon inte skulle få tillfälle att skada sig själv 

ytterligare. Patienterna kunde ha ett våldsamt beteende och ville ofta lämna avdelningen 

eller skriva ut sig själva innan de var färdigbehandlade. Detta beteende upplevdes som 

ett hinder i vårdandet och resulterade i att sjuksköterskorna upplevde känslor av 

frustration och misslyckade under sitt arbetspass (Hopkins, 2002). 

 

I Fishs (2000) studie var negativa kommentarer gällande vårdrelationen oftast 

centrerade kring det manipulativa beteendet som sjuksköterskorna upplevde att de 

patienter som självskadade hade. Manipulativt beteende nämns även i studien av 

Hopkins (2002) där sjuksköterskorna upplevde att patienterna hotade med att lämna 

avdelningen om de inte fick gå ut för att till exempelvis röka. I dessa situationer var 

sjuksköterskorna tvungna att följa med patienten ut från avdelningen då de inte fick gå 

ut själva, sjuksköterskorna var rädda att patienten skulle avvika om de gick ut utan 

personal. Detta beteende upplevde sjuksköterskorna som manipulativt och stressande då 

personalgruppen och de andra patienterna blev lidande (Hopkins, 2002). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att patienter som självskadat sig satte stopp i systemet och 

förhindrade cirkulation på avdelningarna på grund av deras komplexa vårdbehov. Det 

blev ofta en väntan på att få träffa en psykiatriker då patienten var medicinskt 

färdigbehandlad vilket förlängde vårdtiden och blockerade in- och utskrivningar på 

avdelningen (Hopkins, 2002). Enligt Kisley och Slaven (2002) kände sjuksköterskorna 

sig oroliga inför att patienten skulle skrivas ut då de upplevde att uppföljningen var för 

kort och de var inte säkra på att patienten var frisk nog att lämna sjukhuset. 

Sjuksköterskorna upplevde avsaknad av struktur och riktlinjer i hur vården skulle gå till 

för dessa patienter, det rådde förvirring i vem som hade huvudansvaret för uppföljning 

av patienterna. Detta resulterade känslor av osäkerhet, frustration och hjälplöshet i 

vårdandet av patienter som självskadade (Hopkins, 2002; Wilstrand et al., 2007; Smith, 

2002).  

 

”To be clear about rules from the beginning and the whole staff has to be informed and 

supportive so that we work on the same script” (Wilstrand et al., 2007, s.75). 

 

I McAllister et al., (2008) studie hjälpte framtagna och utarbetade riktlinjer 

sjuksköterskorna att se att de hade en större roll än att bara vårda den uppkomna skadan 

hos patienten. Sjuksköterskorna upplevde att dessa riktlinjer ökade medvetenheten av 

oprofessionellt bemötande och främjade ett enhetligt arbetssätt (McAllister et al., 2008). 

Det framkom också att sjuksköterskorna ofta kände sig bortglömda och förbisedda av 

ledningen. Ibland var det så påfrestande att de sjukskrev sig. Sjuksköterskorna upplevde 

att det fanns behov av en närvarande ledning och att det var viktigt att känna stöd ifrån 

både ledning och arbetskollegor. Det var också viktigt att prata om svåra situationer 

som uppstod under arbetstid, att inte känna sig ensam eller utelämnad. Men känslan av 

att inte vilja belasta sin redan pressade arbetsgrupp hindrade dem att söka stöd. 

Sjuksköterskorna upplevde också att det var viktigt att arbetsgruppen fungerade bra 

ihop för att kunna ge patienterna den vård de behövde (Fish, 2000; Thompson et al., 

2008; Wilstrand et al., 2007). En av dem uttryckte det på följande sätt: 
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”It felt good to hear that others also felt it was hard and being confirmed that I did the 

right thing. I managed the situation even if it was very hard”. (Wilstrand et al., 2007 s. 

75). 

Svårigheter i att vårda patienter som självskadar sig 

Temat Svårigheter i att vårda patienter som självskadar sig, berör sjuksköterskans 

upplevelse av etiska svårigheter i vårdrelationen.  

 

I de granskade studierna framgick det att sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att 

vårda patienter som skadar sig själva. I många fall behövde patienterna övervakas då de 

antingen blev våldsamma i samband med överdoser och inte ville ha vård eller då de 

fortsatte att självskada på avdelningen. Sjuksköterskorna som arbetade på den 

psykiatriska akutvårdsavdelningen uttryckte en frustration över balansen mellan att 

noga övervaka patienten och samtidigt bevara dennes integritet (Wilstrand et al., 2007). 

Även i Fishs studie (2000) uttrycks balansen i att övervaka patienten och bedöma risken 

för självskada som ett problem i relationen. I vissa fall blev patienterna upprörda över 

att sjuksköterskorna ville lägga om deras sår, då de upplevde att deras handling 

övertäcktes, som om skadan inte skett (Reece, 2005). I Anderson et al., (2003) studie 

framkom patientens val som en central och komplex faktor. Både läkare och 

sjuksköterskor betonade vikten av att försöka bevara patientens självbestämmande men 

hade samtidigt svårigheter i att bedöma en ung människas kompetens. De ansåg att unga 

patienter inte hade utvecklats tillräckligt för att under rådande omständigheter kunna ta 

avgörande beslut angående sitt liv eller ges rätten till att tacka nej till behandling. 

Personalen uttryckte att de suicidnära patienterna inte borde genomföra de 

självskadandehandlingarna men ifrågasatte också sin rätt att förmana dem (Anderson et 

al., 2003). En sjuksköterska beskriver självskadandet som icke etiskt försvarbart på 

följande sätt: 

 

What they have done goes against our values, taking drugs and hurting themselves 

while we are trying to fix people who are in here because something has happened to 

them. These people do it to themselves so it really goes against what we believe in.    

(Kisley & Slaven, 2002, s.235) 

 

I Thompsons et al., (2008) studie nämner de flesta sjuksköterskorna att de kände 

personligt ansvar för att patienterna skulle må bättre. Samtidigt fanns det förståelse för 

att patienten hade det yttersta ansvaret för sitt beteende och att deras uppgift var att 

stötta patienten. Trots detta fanns det en rädsla att få skulden om patienten lyckats skada 

sig själv och därmed riskerar att dö (Thompson et al., 2008). Sjuksköterskorna upplevde 

att det fanns en anklagande kultur inom vården, de kände sig anklagade då de skulle 

redogöra för hur patienten lyckats självskada under vårdtiden (Fish 2004). Några 

sjuksköterskor på en medicinskavdelning upplevde att det självskadandebeteendet 

kunde väcka starka känslor hos andra patienter, anhöriga och personal på avdelningen 

då de patienter som självskadade inte respekterade livet som gåva (Anderson et al., 

2003). En sjuksköterska uttryckte sig så här: 
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There is the opinion that they don´t value their life and that life is so precious and so 

important, and yet they are willing to waste it, because of sometimes what you perceive 

to be a very minor problem (Anderson et al., 2003, s.592). 

 

I en studie beskriver sjuksköterskor svårigheter i att bedöma suicidrisken. Det fanns en 

oro att några av patienterna utnyttjade systemet genom att självskada eller hota att göra 

så för att få en säng över natten. I dessa fall skulle en inläggning av patienten kunna ses 

som en belöning vilken förstärker det icke önskade beteendet (Kisley & Slaven, 2002). 

 

Sjuksköterskans upplevelse av vårdrelationen 

I temat Sjuksköterskans upplevelse av vårdrelationen, uttrycks negativa känslor hos 

sjuksköterskan i relationen till patienten. Sjuksköterskans upplevelse av osäkerhet i 

vårdrelationen beskrivs och vårdrelationen ansåg formas av sjusköterskornas personliga 

attityder. 

 

Återkommande känslor hos sjuksköterskor i mötet med patienter som självskadat var 

både sympati, undvikande, dåligt självförtroende, oro och frustration. Flera 

sjuksköterskor i olika studier uttryckte dock att de förlorat sin sympati efter att ha 

arbetat på sin avdelning en tid och då blivit känslokalla (Hopkins, 2002; Wilstrand et 

al., 2007). 

 

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

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

 

Sjuksköterskorna kunde även börja använda ironi eller skämt tillsammans med 

patienten för att undvika det jobbiga i mötet (Hopkins, 2002; Wilstrand et al, 2007). I 

Fish (2000) studie beskrivs däremot skratt och skämt som en del i en vänskapsrelation 

mellan sjuksköterska och patient. Detta förhållningssätt ansågs underlätta vårdandet 

men det var viktigt att inte ifrån gå sin professionalitet. Sjuksköterskan upplevde även 

att vårdrelationen pendlade mellan att ibland vara en nära relation och fientlig relation 

(Fish, 2000). Självskadandet upplevdes på flera avdelningar som en personlig 

attack/handling gentemot vårdpersonalen då deras åtgärder inte lyckades kontrollera 

beteendet. Ilska och frustration utlöstes bland sjuksköterskorna då de inte visste hur de 

skulle hantera patienterna som självskadade sig, vilket skapade en negativ attityd 

gentemot patienterna. Frustration uttrycktes även när samma patienter återkom till 

avdelningen om och om igen och när obehagliga vårdsituationer uppstod. Ett 

anklagande förhållningssätt mot patienter som självskadar sig tycktes höra samman med 

känslan av otillräcklighet hos personalen (Hopkins, 2002; Reece, 2005; Wilstrand et al., 

2007). En sjuksköterska uttryckte att det fanns en generell rädsla i att arbeta med dessa 

patienter på grund av okunskap. 

 

I think the fear is born out of not quite knowing what to do with them … professionals 

have lost confidence in themeselves and therefore empathy towards other humanbeings 

suffering. (Smith, 2002, s.598) 

 

Enligt Thompson et al., (2008) fanns det ändå en medvetenhet hos sjuksköterskorna att 

orsaken till beteendet grundade sig i en hemsk historia och att denna förståelse för 
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patienterna medförde empati. I McAllisters et al., (2008) studie framkom dock attityder 

som känslokall, dömande, brist på empati och självförtroende hos sjuksköterskor 

gentemot patienter som självskadade sig. Bristande självförtroende var en av orsakerna 

till att sjuksköterskorna upplevde att de undvek patienten och kände sig obekväma i 

mötet med denna patientgrupp. Det fanns också en rädsla över att säga fel saker eller att 

prata om vad som låg bakom handlingen då detta kunde göra patienten mer upprörd 

(Anderson et al., 2003). Sjuksköterskorna var också oroliga för att patienterna skulle bli 

överväldigade av sina egna känslor om de fick möjlighet att uttrycka dem, vilket kunde 

leda till att personalen förlorade kontrollen över situationen (Hopkins, 2002). 

Osäkerheten var också relaterad till att många av sjuksköterskorna upplevde att de inte 

hade rätt utbildning för att vårda dessa patienter (Anderson et al., 2003; Kisley & 

Slaven, 2002; Wilstrand et al., 2007). Sjuksköterskorna uttrycker även i Hopkins (2002) 

studie att de inte har rätt utbildning för att sitta ned och prata med patienterna. En 

sjuksköterska brukade lämnade patienterna i fred efter att de var medicinskt 

färdigbehandlade. McAllister et al., (2008) studie visar att sjuksköterskorna efter en tids 

utbildning utvecklade nya strategier i att bemöta patienter. De upplevde att de kunde 

prata med patienten om varför de självskadat och stötta patienten så att den kände sig 

trygg och inte i vägen för sjuksköterskan. 

 

Personalen förstod att det fanns ett syfte med självskadandet, att det var ett sätt att 

hantera överväldigande känslor genom att distrahera den emotionella smärtan till en 

fysisk smärta.  Självskadandet benämndes i flera studier som en kommunikativ handling 

där patienterna förmedlade till andra att något var fel. Men handlingen beskrevs som 

något negativt då den användes som ett vapen för att kontrollera och påverka andra i 

omgivningen eller som ett medel för att få uppmärksamhet (Thompson et al., 2008; 

Reece, 2005). Denna attityd bekräftas i Fishs (2002) studie, där sjuksköterskorna hade 

negativt förhållningsätt till dessa patienter. Sjuksköterskorna som deltog i studien 

upplevde en utmaning i att arbeta med patienter som självskadade sig, de kände också 

engagemang, förståelse, hopp och trodde på möjligheten att kunna hjälpa (Wilstrand et 

al., 2007).  

 

Vården som gavs formades bland annat av vårdarens personliga attityd gentemot denna 

patientgrupp (Smith, 2002). Genom att själva reflektera över hur man hanterat olika 

situationer i livet och därigenom relatera till patientens erfarenheter försökte 

sjuksköterskorna förstå patientens beteende (Anderson et al., 2003). I studien av 

Wilstrand et al., (2007) berättade sjuksköterskorna att vårdpersonal ibland förlorat 

kontrollen över sina känslor genom att de skrikit och förödmjukat patienten samt tagit 

dem hårt i armen. En sjuksköterska i Reeces (2005) studie uttryckte att hon tidigare 

vårdat utifrån hur hon själv trodde att hon skulle känna sig i patientens ställe. 

Patienterna fick henne att känna sig värdelös och hon distanserade sig, men efter en tids 

utbildning kunde hon i stället engagera sig och närma sig patienten. Studien visade 

också att sjuksköterskorna inte reflekterade över patientens upplevelse av sin kropp eller 

patientens känslor i det självskadande ögonblicket. Deras främsta oro rörde framtida 

komplikationer som det självskadandebeteendet medförde (Reece, 2005). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I den inledande litteratursökningen kring allmänsjuksköterskans upplevelser av att vårda 

patienter som självskadade sig verkade tillgången på material vara gediget. Vid en 

närmare granskning av sökresultaten visade det sig att de flesta artiklarna var 

kvantitativa och belyste specialistutbildade sjuksköterskors upplevelser inom psykiatrin. 

Artiklarna söktes fram i databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed vilka har ett brett 

referensregister. Ett problem uppstod då Borås Högskola inte hade tillgång till alla 

artiklar vars abstrakt överrensstämde med syftet. Detta bortfall kan ha påverkat 

resultatet. Manuella sökningar gjordes även i olika tidsskrifter och i valda artiklars 

referenslistor för att berika resultatet. För att få fram ett aktuellt resultat begränsade vi 

publiceringsårtalet till år 2000-2011, då forskningen ofta är en färskvara.  

 

Nio stycken kvalitativa artiklar analyserades varav en studie hade genomförts med både 

kvalitativ och kvantitativ metod. Vi använde oss dock bara av det kvalitativa resultatet. 

Urvalet av artiklar gjordes med syftet att belysa upplevelsen hos sjuksköterskan. Enligt 

Dahlborg i Fribergs bok Dags för uppsats (2006) är en kvalitativ ansats lämpligast när 

fokus ligger i att beskriva subjektiva erfarenheter. Den kunskap som därigenom 

framträder kan inte ses som generell utan skall ses i sitt sammanhang (Friberg, 2006). 

Med den subjektiva upplevelsen i fokus valde vi bort de kvantitativa artiklarna trots att 

dessa kunde ha berikat resultatet ytterligare. Men efter att ha granskat de kvantitativa 

artiklarnas resultat såg vi att de byggde på olika antaganden om självskadebeteendet 

som sjuksköterskan fått ta ställning till. Det var därför svårt att urskilja 

sjuksköterskornas upplevelser av att vårda. De kvantitativa studierna visade dock 

överlag en positiv attityd till att vårda patienter som självskadade sig.  

 

Många av artiklarna hade blandade professioner i sin urvalsgrupp till exempel 

sjuksköterskor, undersköterskor, allmänläkare och terapeuter. Vi försökte därför vara 

noggranna i att urskilja sjuksköterskans upplevelse i artiklarnas resultat. Detta medförde 

att endast en liten del av en tillsynes innehållsrik artikels resultat kunde användas. 

Noggrannhet lades ner i att översätta de engelska artiklarna till svenska, då vi var 

medvetna om risken för feltolkning av texten med tanke på att engelska inte är vårt 

modersmål. Citaten som användes har inte översatts med syfte att styrka den 

ursprungliga kontexten och minska risken för feltolkning. En styrka i att göra en 

kvalitativ litteraturstudie är att den breddar antalet deltagare inom olika områden och 

geografiska platser. Denna bredd och vidd skulle inte vara möjlig att uppnå om vi själva 

skulle genomföra en intervjustudie. I dataanalysen urskiljdes nyckelfynden av 

sjuksköterskans upplevelse i artiklarna.  Upplevelserna beskrev känslor som utlöstes i 

olika situationer och dessa känslor återkom i flera sammanhang. Vi ansåg att känslorna 

inte gick att skilja från sitt sammanhang, därför har känslans ursprung alltså 

situationerna legat till grund för nya teman i resultatet. Genom att utforma resultatet på 

detta sätt vill vi beskriva upplevelsen av att vårda, detta innefattar så mycket mer än 

bara känslor. De nya teman som framträdde var brister i vårdmiljön, hinder i vårdandet, 

svårigheter i att vårda patienter som självskadar och sjuksköterskans upplevelse av 

vårdrelationen.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet i vår kvalitativa studie visar på blandade känslor och upplevelser hos 

sjuksköterskor i vårdandet av patienter som självskadar sig. Studiens resultat belyser 

brister i vårdmiljön, hinder i vårdandet, svårigheter i att vårda patienter som 

självskadar sig och sjuksköterskans upplevelse av vårdrelationen.  

 

Vårdmiljön beskrevs i resultatet som en stressig och icke terapeutisk miljö för patienter 

som självskadar sig. Tid och utrymme fanns inte för att sitta ner och lyssna på patienten 

som var i behov av extra uppmärksamhet. Bristande tid var en återkommande 

upplevelse hos sjuksköterskorna vilket hindrade en god vårdrelation. Eriksson (1994) 

skriver om vikten av att ge patienten tid och rum att få lida samt bekräfta personens rätt 

till att vara patient. Detta sker genom att patienten bemöts med värdighet, känner sig 

älskad, bekräftad och förstådd (Eriksson, 1994). Det höga tempot på en akutmottagning 

i studien av Holdsworth, Belshaw och Murray (2001) beskrevs som ett hinder då 

personalen inte kunde avsätta tillräkligt med tid för patienterna som självskadade. Enligt 

Lindgren (2010) är utgångspunkten för omvårdnaden att försöka förstå vad personen 

vill förmedla med sin handling. För att kunna förstå detta anser vi att det måste finnas 

tid och plats där sjuksköterska och patient kan prata ostört. Det framkom i vår studie att 

en sådan lämplig miljö inte existerade på akutvårdsavdelningarna. Vi anser att liknande 

problem finns i miljön på den akutenhet där vi arbetar som undersköterskor, dessa 

problem upplevs ofta som hinder för att kunna närma sig patienten. Detta tror vi kan 

leda till att en professionell splittring uppstår, då möjligheten att vårda patienten på det 

sätt som vore mest lämpligt inte är möjligt. Eriksson (1994) menar att kärnan i den 

djupaste känslan av ensamhet och lidande kan ligga i att inte bli sedd. Om patienten 

som ger uttryck för sitt lidande inte bekräftas, innebär det att vi ifrågasätter hennes 

trovärdighet vilket därmed kränker hennes värdighet (Eriksson, 1994). Vi tror att detta 

kan öka patientens upplevda lidande, vilket kan ses som ett onödigt lidande orsakat av 

vården.  

 

Studien visar att personalen upplevde osäkerhet i vårdrelationen då de var rädda att inte 

kunna bemöta patientens underliggande känslor om de gavs möjlighet att ventilera dem. 

Lindgren (2010) skriver också att det finns en generell rädsla för att ställa känsliga 

frågor vilka skulle kunna trigga igång något större, men hon menar dock att det inte 

finns några belägg för detta. Osäkerheten i vårdandet var också enligt studiens resultat 

relaterad till att många av sjuksköterskorna upplevde att de inte hade lämplig utbildning 

för att vårda dessa patienter. Detta överensstämmer med McCann, Clark, McConnachie 

och Harveys (2007) studie i vilken sjuksköterskorna inte hade genomgått någon 

förberedande utbildning för att vårda patienter som självskadat sig. Även i Mackay och 

Barrowcloughs (2005) och Crawford, Geraghty, Street och Simonoffs (2003) studier 

framgår ett behov av mer utbildning för alla personalgrupper. Crawfords et al., (2003) 

studie visade också att personal som upplevde sig effektiva hade en mer positiv attityd i 

vårdandet. Kanske är det så att mer utbildning berörande självskadandebeteende skulle 

kunna öka effektiviteten och därmed minska osäkerheten och de negativa attityderna 

gentemot dessa patienter.  

 

I McCann et al., (2007) studie framgick det att en del av sjuksköterskorna inte visste om 

att det fanns riktlinjer för att vårda patienter som självskadade sig och en tredjedel av de 

sjuksköterskor som visste om att riktlinjer fanns hade inte läst dem. Liknande 
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resonemang finner vi i vår studie där sjuksköterskorna upplevde avsaknad av struktur 

och riktlinjer. Lindgren (2010) menar att det är viktigt att personalen som vårdandeteam 

kring patienten tillsammans reflekterar över det gemensamma förhållningssättet 

gentemot patienter som självskadar. Vi tror att en ökad tydlighet i vårdandet kan minska 

känslor av frustration och hjälplöshet vilket uttrycks i resultatet i samband med 

bristande struktur.  

 

Eriksson (1994) menar att vårdare kan lindra patientens lidande genom att förändra 

vårdkulturen och sjukhusmiljön så att patienten känner sig välkommen på avdelningen. 

I Anderson, Standen och Noons (2007) studie upplever sjuksköterskorna att 

självskadandet är frivilligt och undvikbart och får därför ses som negativt då de tar upp 

plats på stressiga akutmottagningar. De upplever också att det självskadandebeteendet 

först och främst är ett psykologiskt problem som lämpligast vårdas någon annanstans. 

Detta var också en generell uppfattning hos sjuksköterskorna i vårt resultat. Denna 

uppfattning tror vi skulle kunna ändras om personalen upplevde att de hade tillräkligt 

med kunskap.  

 

Patientens rätt att välja framkom i vår studie som en komplexfaktor. I Anderson et al., 

(2007) studie samtycker sjuksköterskorna till att patienten har rättigheten till att ta sitt 

liv. Men då sjuksköterskan enligt ICN’s etiska kod ska främja hälsa och lindra lidande 

anser vi att det uppstår svårigheter i att värna om patientens självbestämmande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Eftersom självskadandet är ett uttryck för psykisk ohälsa 

och ofta är en impulsivhandling anser vi att personalen bör ifrågasätta patientens motiv 

och önskan med sitt självskadandebeteende. Kanske vill patienten ta livet av sig eller så 

är det ett uttryck för att bli tagen på allvar och på så sätt få hjälp. I McCann, Clark, 

McConnachie och Harveys (2006) studie ger sjuksköterskorna uttryck för svårigheten i 

att avgöra om patienten är suicidal, detta framkom också som ett orosmoment i vårt 

resultat. I studien genomförd av Crawford et al., (2003) beskrevs självskadandet som en 

impulsiv och aggressiv handling. Detta kan liknas med upplevelsen av självskadandet i 

vår studie som beskrivs som ett våldsamt beteende och en personlig attack gentemot 

vårdpersonalen, då de inte lyckades med att hindra patienterna ifrån att självskada på 

avdelningen. Sjuksköterskorna kände även ett personligt ansvar i att hindra patienten 

från att självskada och det fanns en rädsla i att få skulden om patienten skulle lyckas 

med detta. Även i Crawford et al., (2003) studie upplever sjuksköterskorna en oro kring 

ansvaret i vårdandet av patienter som självskadat sig. I både vår och McCann et al., 

(2007) studie framträder frustration i att vårda patienter som självskadat och tenderar att 

återkomma till avdelningen vid upprepad självskada. McCann et al., (2007) säger att 

negativa kommentarer uttrycks kring detta men att det inte påverkar deras vård negativt. 

 

SLUTSATSER 

Studiens resultat visar att det finns brister i vårdmiljön som utlöser negativa attityder 

emot patienter som självskadar. Sjuksköterskan upplevde otillräcklighet och okunskap i 

vårdandet. Personalen önskade tydligare riktlinjer kring patienter med 

självskadandebeteende, gemensamt arbetsätt och mer stöttning från ledningen. Studiens 

resultat belyser svårigheten i att vårda. Sjuksköterskorna uttryckte en ängslan över 

patientansvaret då de inte alltid kunde hindra patienten från att självskada och de kände 

sig ofta anklagade för att ha misslyckats. Vi upplever att personalen genomgående i 
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resultatet uttrycker avsaknad och behov av kunskap. Vi vill poängtera att det är 

sjuksköterskans eget ansvar att hålla sig uppdaterad med aktuellforskning, men såg 

ingen antydan till detta. Det borde även ligga i ledningens intresse att utbilda personalen 

i syfte att effektivisera och förbättra kvalitén i vårdandet, vilket på sikt skulle kunna 

minska vårdkostnaderna. Genom att tillsammans utveckla och förändra vårdkulturen 

och sjukhusmiljön kan vårdlidande förebyggas och vårdrelationen stärkas.  
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Bilaga 1. Sökschema 

Datum Databas Sökord & booleska termer Begränsningar 
Antal 

träffar 
Utvalda artiklar 

11-11-07 Cinahl Self-injury AND nursing 

Peer reviewed, 2000-

2011, linked full-text, 

English language  

8st 

The language of cutting: Initial reflections 

on a study of the experiences of self-injury 

in a group of women and nurses. 

 

‘I can actually talk to them now’: qualitative 

results of an educational intervention for 

emergency nurses caring for clients who 

self-injure. 

11-11-07 Cinahl Self-injury AND attitudes 

Peer reviewed, 2000-

2011, linked full-text, 

English language 

5st 

Perceptions of service provision for clients 

who self-injure in the absence of expressed 

suicidal intent. 

11-11-07 Cinahl Self-harm AND nurse* 

Peer reviewed, 2000-

2011, linked full-text, 

English language 

60st 

Staff perceptions of care for deliberate self-

harm patients in Rural Western Australia: a 

qualitative study.  

 

Deliberate self-harm: emergency department 

nurses’ attitudes, triage and care intentions.  

 

Being burdened and balancing boundaries: a 

qualitative study of nurses’ experiences 

caring for patients who self-harm. 

 



  

11-11-10 PubMed 
Nurses AND attitudes 

AND self-harm 

Peer reviewed, 2000-

2011, linked full-text, 

English language 

46st Ingen vald artikel. 

11-11-10 PubMed 
Emergency AND self-

harm AND nurses 

Peer reviewed, 2000-

2011, linked full-text, 

English language, 

nursing journals 

29st 
Accident and emergency nurses’ attitudes 

towards patients who self-harm. 

11-11-14 PsycInfo 
Attitudes AND self-harm 

AND nurses  

Peer reviewed, 2000-

2011, linked full-text, 

English language, 

schoolarly journals 

40st 

‘But what about the really ill, poorly people? 

(An ethnographic study into what it means to 

nurses on medical admissions units to have 

people who have harmed themselves as their 

patients).  

 

Nurses’ and doctors’ perceptions of young 

people who engage in suicidal behaviour: a 

contemporary grounded theory analysis.   

 

 

 

 

 



  

Bilga 2. Artikelöversikt över inkluderade studier i analysen 

Art. 

Nr. 

Författare, artikelnamn,  

tidsskrift och årtal 

Syfte Urval Metod Resultat 

1 Anderson, M., Standen, 

P. & Noon, J. 

 

Nurses and doctors 

perceptions of young 

people who engage in 

suicidal behavior: a 

contemporary grounded 

theroy analysis. 

 

International Journal of 

Nursing Studies, 2003 

 

Att studera 

sjuksköterskors och 

läkares upplevelse 

av att vårda unga 

människor med 

självmordsbeteende. 

 

Femton 

sjuksköterskor från 

akutsjukvården, sex 

sjuksköterskor från 

medicinsk pediatrik, 

sju sjuksköterskor 

från psykiatrin och 

sjutton läkare från de 

olika instanserna. 

 

Kvalitativ med induktiv 

ansats och kvantivativ 

metod. Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in 

och transkriberades. 

Grounded theory 

genomfördes enligt  Kathy 

Charmaz (1995) och 

användes i dataanalysen. 

 

Två huvudteman och flera 

subteman framträdde och 

belyste barriärer i 

vårdrelationen.  

 

 

2 Fish, R.  

 

Working with people 

who harm themselves in 

a forensic learning 

disability service: 

Experiences of direct 

care staff.  

 

Journal of Learning 

Disabilities, 2000 

 

Att beskriva 

personalens 

erfarenheter såväl 

som personliga och 

organisatoriska 

åtgärder/gensvar vid 

självskadande. 

 

Fyra undersköterskor, 

tre sjuksköterskor och 

två arbetsledare.  

 

Djupgående ostrukturerade 

intervjuer spelades in och 

transkriberades.  

En fenomenologisk analys 

genomfördes enligt 

Hycners (1985) riktlinjer. 

 

 

 

 

 

 

 

Personalen upplevde starka 

känslor i samband med 

självskadande alltifrån 

ilska till skuld. Relationen 

beskrevs som givande men 

personalen upplevde också 

att patienterna 

manipulerade dem. 

Balansen mellan patientens 

autonomi och risk för 

skada var ett orosmoment 

för all personal. 

Mer utbildning och stöd 

önskades. 
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Nr. 

Författare, artikelnamn,  

tidsskrift och årtal 

Syfte Urval Metod Resultat 

3 Hopkins, C.  

 

But what about the 

really ill, poorly people? 

(An ethnographic study 

into what it means to 

nurses on medical 

admissions units to have 

people who have harmed 

themselves as their 

patients).  

 

Journal of Psychiatric 

and Mental Health 

Nursing, 2002 

Att undersöka 

innebörden för 

sjuksköterskor att 

vårda självskadande 

patienter på en 

medicinavdelning. 

Fyra sjuksköterskor 

på en 

medicinavdelning. 

Kvalitativmetod.  

Tre metoder användes: 

Deltagande observation, 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

Dagboksanteckningar. 

 

Intervjuerna 

transkriberades.  

Data analyserades med 

hjälp av en konstant 

komparativ analysmetod 

enligt Hammersley och 

Atkinson (1983) för att 

framhäva återkommande 

teman. 

 

Tre teman. 

Sjuksköterskorna upplevde 

att de inte hade kunskapen 

som krävdes för att vårda 

dessa patienter. 

Patienterna hindrade flödet 

på avdelningen och 

sjuksköterskorna hade 

svårt att förstå varför de 

självskadade.  

 

4 Kisely, S., Slaven, J. 

 

Staff perception of care 

for deliberate self- harm 

patients in rural western 

australia: a qualitative 

study.  

 

Australian Journal of 

Rural Health, 2002  

Att undersöka åsikter 

hos regional 

hälsosjukvårdspersonal 

gällande barriärer för 

ett effektivt 

handhavande av 

självskadande 

patienter.  

 

Sju allmänläkare, 

tretton sjuksköterskor 

och fem 

mentalskötare.  

 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer spelades in och 

transkriberades. Öppna 

frågor användes. Data 

analyserades med hjälp av 

en kvalitativ 

innehållsanalys utformad 

av Breakwell et al. 

Det största hindret som 

framkom var bristande 

struktur i vården av 

självskadande patienter 

som ett resultat av 

bristande ledningen.   

 



  

 

 

Art. 

Nr. 

Författare, artikelnamn,  

tidsskrift och årtal 

Syfte Urval Metod Resultat 

5 McAllister, M., Moyle, 

W., Billet, S., & 

Zimmer-Gembeck, M. 

 

I can actually talk to 

them now: qualitative 

results of an educational 

intervention for 

emergency nurses caring 

for clients who self-

injure.  

 

Journal of Clinical 

Nursing, 2008 

Att utvärdera nyttan 

av en 

problemlösande 

utbildning med 

syfte att förbättra 

akutvårdens 

bemötande till 

patienter som 

självskadar. 

Trettiosex sjusköterskor 

som arbetade på en 

akutmedicinskavdelning.   

En blandad design 

användes med för och 

eftertester. Intervjuer 

utfördes först med en 

testgrupp med syfte att 

undersöka 

kunskapsbehovet på 

avdelningen. Därefter 

utbildades deltagarna. Två 

veckor senare intervjuades 

deltagarna igen för att 

utvärdera och mäta 

skillnader i kunskap. Data 

analyserades med hjälp av 

innehållsanalys. 

Förbättrad kunskap och 

ökad förståelse.  

6 Reece, J.  

 

The language of cutting: 

Initial reflections on a 

study of the experiences 

of self-injury in a group 

of women and nurses.  

 

Issues in Mental Health 

Nursing, 2005 

Att undersöka hur 

självskadande 

kvinnor och 

sjuksköterskor 

resonerar kring 

självskadande.  

 

Fjorton sjuksköterskor 

och elva kvinnor som 

självskadat utan aktuell 

sammankoppling. 

 

 

Kvalitativ metod.  

Ostrukturerade intervjuer 

spelades in.  

Dataanalys genomfördes 

med tematisk 

innehållsanalys. 

Tre teman. 

Sjuksköterskan saknade 

förståelse för syftet med 

självskadandebeteende.  

 

 



  

Art. 

Nr. 

Författare, artikelnamn,  

tidsskrift och årtal 

Syfte Urval Metod Resultat 

7 Smith, S.E.  

 

Perceptions of service 

provision for clients who 

self-injure in the absence 

of expressed suicidal 

intent.  

 

Journal of Psychiatric 

and Mental Health 

Nursing, 2002 

Att belysa 

eventuella 

kontraster i 

uppfattningen av 

självskadande för att 

minimera problem i 

vården. 

 

 

Tre personer med 

erfarenhet av 

självskadande.  

Ett brett urval av 

psykiatri personal: nio 

sjuksköterskor, tre 

terapeuter inom 

företagshälsovård, två 

psykoterapeuter och en 

psykiatriker.  

Kvalitativ metod. 

Ostrukturerade intervjuer 

spelades in och 

transkriberades.  

Dataanalysen genomfördes 

med en tematisk 

innehållsanalys utformad 

av Burnard. 

Huvudteman formades av 

personalens åsikter. 

Resultatet visade att 

personalen och de 

självskadande i stort hade 

samma uppfattning av 

vården: ”att de 

självskadande ofta skildras 

negativt”. 

8 Thompson, A., Powis, J., 

& Carradice, A.  

 

Community psychiatric 

nurses´experiences of 

working with people who 

engage in deliberate self-

harm.  

 

International Journal of 

Mental Health Nursing, 

2008 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur distrikt- 

sjuksköterskor 

upplevde arbetet 

med självskadande 

patienter.  

 

 

Fyra kvinnliga och 

fyra manliga distrikt-

sjuksköterskor utan 

psykoterapeutisk 

utbildning. Deltagarna 

hade erfarenhet av att 

jobba med 

självskadandepatienter.  

  

 

Kvalitativmetod. 

 

En tolkande 

fenomenologisk analys 

användes för att analysera 

data som samlades in med 

hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. 

  

 

Sjuksköterskorna beskrev  

Svårigheter i att jobba med 

självskadandepatienter. Sju 

teman framkom. 

Upplevelser som stress, 

svårigheter i att sätta 

gränser och känslomässig 

påverkan var framträdande.  

 

 



  

Art. 

Nr. 

Författare, artikelnamn,  

tidsskrift och årtal 

Syfte Urval Metod Resultat 

9 Wilstrand, C., Lindgren, 

B-M., Gilje, F., & 

Olofsson, B.  

 

Being burdened and 

balancing boundaries: A 

qualitative study of 

nurses experiences caring 

for patients who 

selfharm.  

 

Journal of Psychiatric 

and Mental Health 

Nursing, 2007 

 

Studien skulle svara 

på frågan: 

”Vad är 

sjuksköterskans 

upplevelse av att 

vårda 

psykiatripatienter 

som självskadar?” 

  

 

Sex sjuksköterskor 

som jobbade på 

sjukhus inom 

psykiatrin i Sverige. 

 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

utformad av Graneheim 

och Lundman (2004). 

  

Narrtativa intervjuer 

spelades in och 

transkriberades.  

Två ledande frågor 

användes. 

 

 

Två teman framkom med 

sju subteman. Huvudteman 

var ”Att var nedtyngd av 

känslor” och ”Balansen av 

professionella 

begränsningar”. 

 

 

 

 


