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Sammanfattning    
 
Antalet patienter som vårdas på sjukhus i Sverige på grund av en avsiktlig 
självdestruktiv handling, har ökat under de senaste tio åren. Patienternas behov av vård 
kan variera och deras problem kan vara svåra att definiera i form sjukdomsdiagnoser. 
Förutsättningar för sjuksköterskan att upprätthålla en god vårdrelation kan påverkas och 
svårigheten att bedöma patienternas behov kan ge upphov till vårdlidande. Uppsatsens 
syfte är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att möta och vårda patienter som 
avsiktligt skadar sig själva. Materialet för studien utgörs av sju kvalitativa artiklar som 
bygger på intervjuer av sjuksköterskor, där upplevelser av att vårda den här 
patientgruppen beskrivs. Artiklarna har bearbetats genom en innehållsanalys av 
studiernas resultat. Det framgår här att sjuksköterskorna upplever många motstridiga 
känslor i vårdandet av patienter som avsiktligt skadar sig själva. Återkommande 
beskrivningar är upplevelser av frustration, osäkerhet, rädsla och även ilska. Utifrån 
vald analysmodell har de beskrivna känslorna analyserats utifrån likheter och skillnader 
och sammanförts genom tre nya teman med syftet att beskriva sjuksköterskans 
upplevelser; ”Otillräcklighet i yrkesrollen”, ”Svårigheter med ansvarstagande” och 
”Frustration över att inte förstå”. I diskussionen sammankopplas studiens resultat med 
vårdvetenskaplig teori och författarnas egna tankar. Ett resonemang förs kring hur brist 
på förståelse för patienternas situation och problem kan påverka vårdrelationen. 
Sjuksköterskors upplevelse av osäkerhet gällande yrkeskunskaper och färdigheter, 
påverkar förutsättningarna för att se och bedöma patienternas behov. Osäkerheten kan 
leda till utebliven vård och på så sätt ge upphov till ett vårdlidande.     
 
Nyckelord:  sjuksköterskor, upplevelser, självskadebeteende (dsh), vårdrelation,  
                   vårdlidande, kvalitativ litteraturstudie   
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INLEDNING 

”Jag är trött på att ingen hör vad jag säger här. Jag hatar deras medlidsamma, trötta 
blickar, deras ständiga koll på mina armveck....De kommer att låsa in mig igen, försöka 
tvinga mig att sluta skära, att sova, att vara vaken, att fungera som en av de ”normala” 
så att det inte finns ännu ett misslyckande i deras papper. De försöker tvinga in sina 
åsikter i min hjärna....Men jag har en hemlighet, nämligen att de inte kan tvinga mig. 
De kan inte. Allt handlar om motstånd....Men jag är rädd för vad de gör när de 
upptäcker att deras bruksanvisning inte hjälper, att jag inte blir en välfungerande, 
sportig ungdom som äter ordentligt, har en normal dygnsrytm och går i skolan” 
(Pålsson, 2004, s.73). 
 
Citatet ovan är hämtat ur Berny Pålssons självbiografi där hon bland annat beskriver 
sina upplevelser från vistelser på olika behandlingshem och sjukhus. Hos blivande 
sjuksköterskor, likt oss själva, väcks många tankar när vi tar del av hennes erfarenheter 
från möten med sjukvårdpersonal. Ibland beskrivs de som öppna och tillmötesgående 
men många visade sig också fördomsfulla och avvisande. Patienter som vårdas på grund 
av att de avsiktligt skadat sig själva kan komma i kontakt med sjukvården på olika sätt. 
Sjuksköterskan kan möta dessa patienter i den psykiatriska vården men även i den 
somatiska, där de vårdas för sina självförvållade kroppsliga skador. Patienterna har ofta 
en komplex problembild och skadorna kan vara ett uttryck för bakomliggande psykisk 
ohälsa. Vården kan kräva mycket av sjuksköterskan och innebär ofta mer än att enbart 
ta hand om de fysiska skadorna. Vi vill därför i den här studien undersöka 
sjuksköterskors upplevelser av att möta och vårda patienter som avsiktligt skadar sig 
själva. 
 
I vår utbildning lär vi oss ett vårdvetenskapligt sätt att tänka, att främja hälsa och lindra 
lidande med en god vårdrelation som grund. I vårdvetenskaplig litteratur beskrivs 
förutsättningar och hinder för att en god vårdrelation ska fungera. Vårt intresse är att 
undersöka om och hur sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som avsiktligt 
skadar sig själva påverkar vårdrelationen.   
 
BAKGRUND 

En beskrivning av bakgrunden till problematiken kring självskadebeteende krävs för att 
förstå sjuksköterskans upplevelse av att möta patienterna i vården. Vi kommer därför att 
behandla följande; vad det kan innebära att avsiktligt skada sig själv, 
självskadebeteendets utbreddhet, de unga flickorna (som är den största patientgruppen) 
och patienternas kontakt med sjukvården. Vi ger även en kortfattad överblick av 
befintlig forskning inom ämnet. För att förstå sjuksköterskans upplevelser ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv har vi valt att definiera lidandet och vårdrelationen och 
betydelsen av begreppen i detta sammanhang.  
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Att avsiktligt skada sig själv 
 
Självskadebeteende är ett komplext och svårdefinierbart problem. Patienterna som 
avsiktligt skadar sig själva är en heterogen grupp, där formen av självskada och 
orsakerna till varför skiftar. En avsiktlig självdestruktiv handling kan definieras av den 
yttre orsaken till skadan. Typen av skador och vad de är ett uttryck för varierar, vanligt 
är att tillföra kroppen yttre skador genom att till exempel skära sig, rispa sig eller bränna 
sig. Även förgiftningar av läkemedel och överdoser kan ses som ett avsiktligt 
självskadande beteende. I internationella diagnosmanualer betraktas inte 
självskadebeteende som en egen störning eller sjukdom, utan kopplas till psykiska 
sjukdomar och fysiska eller psykiska övergrepp. Ofta sammankopplas 
självskadebeteende med Borderline personlighetsstörning (Socialstyrelsen, 2004; 
Socialstyrelsen, 2006). 
 
Forskning visar ett samband mellan att avsiktligt skada sig själv och att begå självmord, 
men det är långt ifrån alla som avsiktligt skadar sig själva som vill eller förväntar sig att 
skadan ska leda till självmord. Risken för självmord är dock större än hos övriga 
befolkningen (Hopkins, 2002; NHS Centre for Reviews and Dissemination, 1998). 
 
Självskadebeteende som inte har samband med en medveten självmordsavsikt eller en 
aktuell psykossjukdom benämns i viss litteratur som impulsivt självskadebeteende 
(Simeon, 2001).  Det finns ett antal utmärkande drag för ett impulsivt 
självskadebeteende. Individen är upptagen med tankar på att skada sig själv, tankarna 
återföljs av misslyckanden att stå emot dessa impulser. Personen känner även en 
upplevelse av välbefinnande i samband med skadehandlingen och precis innan personen 
utför självskadan så upplevs en känsla av ökad spänning (Socialstyrelsen, 2004). Det 
impulsiva självskadebeteendet kan vara episodiskt eller repetitivt. Ett episodiskt 
självskadebeteende sker under en begränsad tid och ett begränsat antal gånger. Det 
repetitiva självskadebeteendet utförs och upprepas under en längre tid och skadandet 
kan utvecklas till att bli individens normala sätt att hantera psykisk smärta (Favazza, 
1996).  
 

Utbreddhet 
 
Självskadebeteende är inget nytt fenomen. I ett historiskt perspektiv har självskador 
funnits sedan lång tid tillbaka, både som kulturellt accepterat fenomen och som uttryck 
för social och psykologisk problematik (Favazza, 1996). Dock visar forskning på att 
självskadebeteende har ökat under de senaste tio åren. Antalet personer som vårdats 
inom sluten vård i Sverige, på grund av skador från avsiktlig självdestruktiv handling, 
har ökat kontinuerligt de senaste tio åren i alla åldersgrupper (Socialstyrelsen, 2008). 
Ökningen var störst bland yngre kvinnor, i åldern 15-24, hos vilka självskadebeteendet 
är vanligast förekommande. En ökning har även skett bland yngre män i samma 
åldersgrupp under senaste åren. Andelen personer som vårdades i sluten vård för en 
självdestruktiv handling år 2006 var störst i åldersgruppen 15-24 för både kvinnor och 
män. Även i åldersgruppen 75 år och uppåt syntes en problematik. Här ökade andelen 
vårdade personer också år 2006. Under detta år fanns flest vårdade personer per 100 000 
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i Västmanland, Uppsala län och Västra Götaland (Socialstyrelsen, 2006; 
Socialstyrelsen, 2008). 
 
Självskadebeteende är alltså vanligast bland unga flickor, åldern 15-24. Gruppen av 
flickor är heterogen och går inte att koppla till en viss samhällsgrupp. 
Självskadebeteende kan vara ett uttryck för psykisk ohälsa. Många lider av depression 
och/eller ångest, några har sociala problem och dåliga familjerelationer. Vissa av 
flickorna beskrivs som pressade på grund av mycket stress i skolan och en hög 
ambitionsnivå. Många har också varit utsatta för allvarliga fysiska, psykiska och 
sexuella kränkningar. Då fungerar självskadebeteendet ofta som en slags ångestlindring, 
ett sätt att hantera sin smärta och göra den konkret. Det kan även vara ett sätt att visa för 
omgivningen att man mår dåligt, ett ”rop på hjälp” och ett försök till uppmärksamhet i 
sitt lidande. Det finns även tankar om att självskador bland unga flickor kan vara 
kopplat till grupptryck och influenser från Internet. Identitetssökande eller ett sätt att 
visa på en avvikande livsstil är andra anledningar som diskuterats i samhällsdebatten 
(Socialstyrelsen, 2004).  
 

Kontakt med sjukvården  
 
Personer som avsiktligt skadar sig själva kan komma i kontakt med sjukvården genom 
psykiatrisk sjukvård, men även genom akut- eller medicinavdelningar på grund av 
kroppsliga skador. Det är vanligast att skada eller att förgiftning är orsak till 
sjukhusvistelsen, men patientens bakomliggande psykiska tillstånd kan bli orsaken till 
inläggning. När det gäller unga flickor som skadar sig själva genom att skära, rispa eller 
bränna sig är det många som aldrig kommer i kontakt med sjukvården. Ofta blir 
skadorna lindriga och förhållandevis få kräver sjukhusvård (Socialstyrelsen, 2004; 
Socialstyrelsen 2006). 
  
Sjuksköterskor möter och vårdar patienter med självskadebeteende både på psykiatri- 
medicin- och akutavdelningar (Hopkins, 2002; McAllister, Creedy, Moyle & Farrugia, 
2002; Wilstrand, 2006). Sjuksköterskan på en akutavdelning kan vara den första 
kontakten med sjukvården för patienten. I sjuksköterskans uppgifter ingår att vara nära 
involverad i vården genom olika vårdhandlingar, exempelvis genomföra 
vårdprioriteringar, ge första hjälpen vid behov och göra ingripande. Sjuksköterskan 
måste även ge psykosocialt stöd och säkerhet, ordna med utskrivningar och eventuellt 
koppla vidare till en annan typ av vård (Mc Allister, et al., 2002). 
 

Relation till aktuell forskning om självskadebeteende 
 
Många studier som genomförts med syftet att undersöka vårdandet av patienter som 
avsiktligt skadar sig själva har kvantitativ inriktning. De flesta med ett fokus på 
sjuksköterskornas attityder och förhållningssätt, vilket mäts genom olika typer av 
skalor. Exempel på skalor med syftet att mäta sjuksköterskors attityder gentemot 
patienter som avsiktligt skadar sig själva är ”the Self-Harm Antipathy Scale (SHAS)” 
och ”Attitudes Towards Deliberate Self-Harm Questionnaire (ADSHQ)” (Patterson, 
Whittington & Bogg, 2007; McAllister, Creedy, Moyle & Farrugia, 2002). Studierna 
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visar att det kan finnas negativa attityder bland sjuksköterskor gentemot denna 
patientgrupp. Ett icke-engagemang kan sända ut signaler om bristande sympati hos 
sjuksköterskorna.  
 
Det finns kvalitativa studier med syftet att undersöka patienters upplevelser av 
bemötandet inom vården. Studierna fokuserar framförallt  på unga flickor och kvinnor, 
även deras anledningar till självskada och vad det kan vara ett uttryck för är vanligt 
förekommande forskningsfrågor. Självskador bland äldre, i åldersgruppen 75 år och 
uppåt, är också ett ämne som belyses inom forskningen. Befintlig kvalitativ forskning 
med syftet att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta och vårda patienter med 
självskadebeteende är i dagsläget inte så omfattande. Endast en studie har genomförts i 
Skandinavien med syftet att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 
med självskadebeteende på psykiatriska avdelningar (Wilstrand, Lindgren, Gilje & 
Olofsson, 2007). 

 
Vårdrelation 
Med ett holistiskt synsätt kan mötet mellan sjuksköterskan och patienten enligt 
Dahlberg (1996) beskrivas som en relation mellan två subjekt. Sjuksköterskan kan 
påverka relationen genom sitt förhållningssätt i mötet. Patienten kan känna sig bekräftad 
eller exkluderad. Sjuksköterskor kan vara närvarande på olika sätt i mötet med patienter, 
från att vara fysiskt närvarande men känslomässigt frånkopplad, till att vara helt 
känslomässigt närvarande och totalt fokuserad på patienten (Osterman & Schwartz-
Barcott, 1996). 
 
En vårdrelation är en mellanmänsklig förbindelse som uppstår mellan patienten som 
skadar sig själv och sjuksköterskan. En ensidig relation på så sätt att vårdaren inte kan 
förvänta sig något tillbaka från patienten. Samtidigt är den ömsesidig då vårdaren ställer 
sig till förfogande och patienten bjuder in denne i sin livsvärld. Patienten bör ges 
utrymme i relationen att uttrycka begär, behov och problem. Vårdaren gör sedan sitt 
bästa för befrämjandet av dennes hälsa och välbefinnande och lindrar lidandet. 
Vårdrelationen bör vara caritativ, alltså bör sjuksköterskan värna om patientens 
värdighet (Wiklund, 2003; Dahlberg, et al.2003). 
 
Travelbee lägger enligt Jahren Kristoffersen (2006) stor vikt på mellanmänskliga 
relationer i sin omvårdnadsteori. Varje människas lidande betraktas som helt unikt, trots 
liknande erfarenheter. Vid första mötet utgår både sjuksköterskan och patienten från 
sina fördomar. Slaven och Kisley (2002) visar att det finns mycket fördomar om 
patienter som avsiktligen skadar sig själva. Det är när sjuksköterskorna kommit förbi 
dessa fördomar som Travelbee menar att den verkliga människan kan framträda. Först 
då kan patienten vårdas utifrån dennes unika, speciella behov. Sjuksköterskans uppgift 
är, i mötet med en lidande människa, att se till att denne finner mening i sitt lidande och 
kan genomleva lidandet. Sjuksköterskan ska också inge hopp i patienten. Detta hjälper 
patienten att hantera lidande och motgångar. Hoppet grundas i tillit till omvärlden. 
Dessa patienter kan känna bristande tillit på grund av hemska livserfarenheter (Harris, 
2000). För att patienten ska återfå denna tillit bör sjuksköterskan finnas där när 
patienten behöver hjälp (Jahren Kristoffersen, et al. 2006). 
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Enligt Jahren Kristoffersen (2006) betonar Travelbee empati, sympati, förståelse och 
kontakt i sin omvårdnadsteori som beskriver mellanmänskliga relationer. Empati 
definieras i Nationalencyklopedin (1989) som förmågan att kunna leva sig in i en annan 
människas känsloläge och behov. Empati menar Travelbee i Jahren Kristoffersen (2006) 
är att sjuksköterskan försöker förstå patienten och det psykologiska tillstånd denne 
befinner sig i. Sjuksköterskan har en önskan att komma innanför skalet och se till 
patientens tankar och känslor för att kunna hjälpa, detta oberoende av om 
sjuksköterskan tycker om patienten eller inte. Förståelse för den självskadande 
patientens inre känsloliv gör det lättare att se anledningar till ett visst yttre beteende. 
När patienten känner att sjuksköterskan hyser empati kan denne lättare öppna sig och 
släppa in sjuksköterskan i sitt liv. Här har sjuksköterskan ett stort ansvar. När patienten 
öppnar sig blir denne sårbar och kan känna sig utlämnad, då är det viktigt att stå kvar. 
Empati bygger också enligt Travelbee på speciell mellanmänsklig kontakt. För att 
kunna känna empati med andra människor krävs det erfarenhet av liknande händelser. 
Att förstå självskadande patienters beteende kan vara svårt för sjuksköterskan, då detta 
ofta går emot vad sjuksköterskan själv tror på (Slaven & Kisley, 2002). Att känna 
empati är unikt och uppstår inte mellan alla människor. 
 
Om empati handlar om att man kan leva sig in i den andre personens känslor så handlar 
sympati om medkänsla. Man vill försöka hjälpa patienterna och det kräver ett 
engagemang i dennes välbefinnande. Att sjuksköterskan visar sympati påverkar 
patienten i en positiv riktning både psykiskt och fysiskt. Att någon engagerar sig kan 
vara skillnaden mellan att suicidbenägna självskadepatienter ska vilja fortsätta leva 
istället för att ta sitt liv. Ett visat engagemang kan leda till att patienten känner ett 
verkligt värde. När sjuksköterskan sedan visat patienten empati och sympati uppstår det 
en förståelse dessa emellan. Patienten förstår att sjuksköterskan har en önskan att hjälpa 
och även kommer att göra detta (Jahren Kristoffersen et al. 2006). 
 
Wiklund (2003) tar upp vikten av konfrontation och validering i relationen till patienten. 
Validering kräver att sjuksköterskan ser verkligheten ur patientens perspektiv. Det 
handlar om att kunna bekräfta den självskadande patientens verklighet. Ta patientens 
reaktioner på allvar och sedan bekräfta att det är rimliga tankar, känslor och åsikter 
patienten har. Av sjuksköterskan krävs det att hon lyssnar och vågar bli berörd.  
 
Konfrontation handlar om att göra patienten uppmärksam på förändringar som denne 
behöver göra för att komma vidare. Detta är en konst, patienten får inte bli påtvingad 
sjuksköterskans egna tankar och åsikter om självskadebeteendet. Samtidigt måste 
sjuksköterskan leda patienten in på ett spår så denne kan leva sitt liv och utnyttja sina 
resurser på ett så bra sätt som möjligt (Wiklund, 2003). 
 

Lidande 
Med ett vårdvetenskapligt perspektiv kan lidandet ses som en central beröringspunkt i 
relationen mellan patient och sjuksköterska. Ordet ”patient” har sina rötter i latinet och 
har ursprungligen betydelsen av ”den lidande människan”, den som uthärdar någonting. 
Lidande är ett svårdefinierbart begrepp, det är en inre process och handlar inte enbart 
om yttre symtom. En människa som lider kan ha förlorat sitt själv, genomgått en förlust 
eller blivit kränkt. Lidande kan även definieras som en känsla av att förlora kontroll 
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(Eriksson, 1994; Wiklund, 2003). Eriksson (1994) menar att hälsa och lidande inte 
utesluter varandra, men för att kunna ha hälsa måste lidandet upplevas uthärdligt. 
Upplevs lidandet outhärdligt kan det finnas en vilja att fly från lidandet genom att 
förneka eller döva lidandet med ångest och smärta.  
 
Målet för sjuksköterskan är att lindra patientens lidande och främja välbefinnande 
(Eriksson, 1994; Dahlberg, et al., 2003). Patienter som avsiktligt skadar sig själva kan 
vara svåra att definiera i form av diagnoser och medicinska termer. En medicinsk 
definition av en avsiktlig självdestruktiv handling förklarar den yttre orsaken till skadan 
på kroppen. Den innefattar dock inte ett underliggande problem i form av psykisk 
ohälsa. Enligt Eriksson (1994) kan just behovet av att definiera en patients lidande och 
vilket vårdbehov som finns förorsaka lidande. Eriksson menar att en patient bör kunna 
visa upp objektiva och av samhället godtagbara sjukdomssymtom på en namngiven 
sjukdom, för att kunna få vård. Utifrån denna tanke kan patienter som skadar sig själva 
bli en utsatt grupp i sjukvårdssystemet. De är svåra att kategorisera och deras lidande 
går inte att definiera utifrån objektiva kriterier. Det kan bli problematiskt för sjukvården 
att hantera och detta kan förorsaka lidande hos patienterna. 
 
När det är svårt att definiera patientens lidande i form av en diagnos eller tydliga 
sjukdomssymtom, kan det i vårdsystemet bli svårt för vårdpersonal att upprätthålla en 
god vårdrelation. En bristande förmåga att se och bedöma patientens behov kan leda till 
utebliven vård eller till icke-vård, där den vårdande dimensionen i relationen saknas. 
Enligt Eriksson (1994) är utebliven vård sammankopplat med ett vårdlidande och 
innebär en kränkning av patientens värdighet. Utebliven vård kan också vara ett mer 
eller mindre medvetet sätt för vårdpersonal att utöva makt. En anledning till 
maktutövning kan vara att vårdarna håller fast vid rådande rutiner och har svårt att sätta 
sig in i patientens tankar och känslor. Detta kan ge en känsla av att inte bli tagen på 
allvar hos patienten.  
 

PROBLEMFORMULERING 

Självskadebeteende är inget nytt fenomen, men det har ökat bland unga människor de 
senaste åren. Självskadebeteende innebär att vålla skador på kroppen genom att till 
exempel skära, rispa eller bränna sig själv. Även förgiftningar, överdoser och andra 
former av självdestruktivt beteende kan innefattas. Avsikten med självskada är inte att 
begå självmord. Däremot löper människor med självskadebeteende större risk att begå 
självmord. Risken är större direkt efter de har blivit utskrivna från sjukhus.  
 
Föreliggande studie avser inte fokusera på anledningar till självskada. Vårt intresse 
riktas mot sjuksköterskans upplevelse av att möta och vårda patienter som avsiktligt 
skadar sig själva, på vilka känslor och tankar som kan uppstå och hur sjuksköterskorna 
känner inför sitt arbete med dessa patienter. Om vårdrelationen påverkas av de känslor 
som uppstår och hur detta yttrar sig ligger också i vårt intresse att undersöka.  
 
Som allmänsjuksköterskor, främst på en akut avdelning, men även på vårdcentral eller 
vårdavdelning kommer vi kanske att möta patienter som kommer in med skärskador 
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eller förgiftningar med misstanken om att de har velat skada sig själva. Det är viktigt att 
som blivande sjuksköterska reflektera över sitt eget förhållningssätt i en sådan situation. 
 
Utifrån en vårdvetenskaplig idé om betydelsen av en god vårdrelation som grund i 
sjuksköterskans arbete för att främja hälsa, ställer vi följande forskningsfråga: 
 
- Hur upplever sjuksköterskan mötet med patienter som har ett avsiktligt 
självskadebeteende? 
 

SYFTE 

Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att möta och vårda 
patienter som avsiktligt skadar sig själva. 
 
METOD 

Upplevelser utgår från en människas livsvärld och erfarenheter och är ingenting som 
kan mätas eller kvantifieras på annat sätt. För att vetenskapligt kunna fånga människors 
upplevelser används kvalitativ metod, vars mål är att skapa ökad förståelse för ett 
fenomen (Friberg, 2006). I vår uppsats genomför vi en innehållsanalys av kvalitativa 
artiklar som utgår från Evans (2002) modell vilken tydliggörs genom Fribergs (2006) 
modell ”Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 
forskning”.  
 

Litteratursökning 
Sjuksköterskor kan möta patienter som avsiktligt skadar sig själva både inom somatisk 
och psykiatrisk vård. För att finna lämpliga vetenskapliga artiklar har vi sökt i 
databaserna Cinahl, Academic Search Elite, Blackwell Synergy och Psycinfo. När 
informationssökningen inleddes utgick vår problemformulering från sjuksköterskans 
upplevelser och även från attityder och förhållningssätt. Det visade sig dock att artiklar 
om attityder nästan uteslutande var kvantitativa, här gjordes en avgränsning till att 
enbart fokusera på sjuksköterskans upplevelser. Sökorden som använts är följande: self-
harm, deliberate self-harm (och DSH), self destructive behaviour, self-inflicted injuries i 
olika kombinatioer med caring, nursing, experiences och feelings. Ämnesord för 
sökningar i Cinahl fann vi i databasen Swedish Mesh. Artiklarna som valdes ut för 
analys skulle bygga på intervjuer med sjuksköterskor och kunna kopplas till ett 
vårdvetenskapligt perspektiv.  
 
Kvaliteten granskades genom artiklarnas uppbyggnad, val av metoder och informanter, 
kopplingar till teori och i vilken mån slutsatserna i resultaten underbyggdes av citat från 
sjuksköterskorna. Vetenskapligheten kontrollerades i databasen Ulrich’s, där det gick att 
se om artikeln var peer-reviewed. Vår avgränsning till att enbart söka på sjuksköterskors 
upplevelser minskade antalet sökträffar, men ett stort antal av artiklarna var trots allt 
kvantitativa. Genom de olika kombinationerna av sökorden fann vi sammanlagt 179 
artiklar. Artiklarnas abstract lästes igenom för att se om de var kvalitativa eller 
kvantitativa, om det var sjuksköterskor som intervjuades och om syftet var att beskriva 
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sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som avsiktligt skadar sig själva. 
Majoriteten av artiklarna sorterades bort med anledning av att de var kvantitativa eller 
inte vetenskapliga. Utifrån våra inklusionskriterier fann vi fem artiklar som kunde 
användas. För att få fram mer underlag gick vi igenom referenslistorna i de fem utvalda 
artiklarna och även referenslistor till andra artiklar som behandlade självskador men 
som inte höll vetenskaplig kvalitet. På detta sätt fann vi ytterligare två användbara 
artiklar och vi hade nu sju artiklar som ansågs kunna utgöra materialet för vår 
innehållsanalys (se bilaga 1). 
 
Alla artiklar har en kvalitativ grund och bygger på intervjuer av sjuksköterskor som 
möter patienter i olika åldrar som har ett självskadebeteende. I en del av artiklarna 
intervjuas även annan vårdpersonal eller patienter. I artiklarna har vi tagit del av delar 
av resultatet som var intressant för oss. En artikel är en etnografisk studie med syftet att 
beskriva en kulturell grupp (Hopkins, 2002). Resultatet presenterar dock 
sjuksköterskors upplevelser som tydliggörs genom citat. En studie är genomförd i 
Sverige, två på Irland, en i Australien och tre i England. De intervjuade 
sjuksköterskorna arbetar på medicinavdelningar, mottagningar och psykiatriska 
avdelningar. Här gjordes ingen avgränsning, då denna patientgrupp kan vara i behov av 
sjukvård på grund av många olika anledningar. Dock valdes studier bort genomförda på 
behandlingshem och boende för personer med psykossjukdomar eller funktionshinder. 
En del studier fokuserar på patienter som skadar sig själva utan att ha tankar om att begå 
självmord, andra inte. Detta sågs inte som en väsentlig skillnad för analysen då det inte 
tycktes påverka sjuksköterskans upplevelser.  
 

Analys 
För att få en helhetsbild av texternas innehåll, lästes artiklarna igenom flera gånger. 
Redan i detta skede framträdde mönster i texterna gällande sjuksköterskornas 
upplevelser av att vårda patienter som avsiktligt skadar sig själva. Därefter gick vi 
systematiskt igenom studiernas resultat. Hur varje enskilt resultat var uppbyggt i form 
av tema och subtema var sådant som observerades. På så sätt identifierades 
nyckelfynden i de olika studierna. Genom att identifiera nyckelfynden och noggrant läsa 
citaten av sjuksköterskorna som resultatens olika teman grundades på, försökte vi hitta 
det mest väsentliga i texterna utifrån problemformuleringen och syftet med studien.  
 
Med syftet i tankarna jämfördes de olika studiernas resultat för att identifiera likheter 
och skillnader mellan texterna. Därefter diskuterades och sammanfördes slutsatserna av 
vad analysen hittills visat. Målet var att koppla ihop delar i materialet som hade likheter 
med varandra, men även identifiera betydelsefulla skillnader utifrån syftet. Vi fann 
mönster i materialet genom att se likheter och skillnader mellan sjuksköterskors 
upplevelser. Samtal och diskussion var av stor betydelse för att inte glida iväg från 
ämnet utan hålla fokus kvar på problemet. Utifrån framträdande mönster skapades tre 
teman, vilka utgör analysens resultat. Våra teman beskriver sjuksköterskans upplevelser 
av att möta och vårda patienter som avsiktligt skadar sig själva (jfr. Evans, 2003; 
Friberg, 2006).  
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RESULTAT 

Resultatet baseras på en innehållsanalys av sju studier. Analysens resultat beskrivs 
genom tre teman, dessa är: ”Frustration över att inte förstå”, ”Otillräcklighet i 
yrkesrollen” och ”Svårigheter med ansvarstagande”. Dessa teman avser att beskriva 
sjuksköterskans upplevelser av att möta patienter som avsiktligt skadar sig själva. 
Sjuksköterskornas upplevelser förtydligas genom citat från intervjuer i de genomförda 
studierna.  
 

Frustration över att inte förstå 
 
I sjuksköterskornas beskrivningar framträder patienter som avsiktligt skadar sig själva 
som en problematisk patientgrupp att vårda. Framförallt är det en återkommande 
frustration som beskrivs av sjuksköterskorna. Frustration som uppstår på grund av att de 
inte kan förstå patienternas problem och inte vet hur de ska tillgodose deras vårdbehov. 
I en studie uttrycks oro över att patienter som avsiktligt skadar sig själva utnyttjar 
sjukvårdssystemet genom att använda självskada eller hot om självskada som ett sätt att 
få en säng över natten. Om patienterna då blir inskrivna på sjukhuset skulle det, enligt 
sjuksköterskan, kunna ses som en slags belöning och på så sätt förstärka 
självskadebeteendet (Slaven & Kisley, 2002). En sjuksköterska beskriver sin oro så här: 
 
Sometimes an admission may be appropriate but sometimes it rewards the self-harming 
behaviour so the person has achieved what they were hoping to achieve by self-harming 
(Slaven & Kisley, 2002, s. 235). 
 
På en medicinavdelning upplevde sjuksköterskorna att patienter som avsiktligt skadat 
sig själva hade vårdbehov som skiljde sig från andra patienters. Hopkins (2002) 
beskriver det som att patienterna utmanar effektiviteten på avdelningen och detta kunde 
skapa en känsla av misslyckande hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna blev 
frustrerade över att inskrivningar och utskrivningar blev blockerade av dessa patienter. 
De upplevde att patienterna hade behov av hjälp som de inte kunde tillfredställa. I 
jämförelse med andra patienter på medicinavdelningen med fysiska skador blev den här 
patientgruppen problematisk att vårda för sjuksköterskorna. En sjuksköterska beskriver 
sin upplevelse av detta: 
 
It’s the sort of thing you can’t just cure…it’s not like a chest infection (Hopkins, 2002, 
s. 152). 
 
Sjuksköterskorna reagerade även på att samma patienter återkom till avdelningen. De 
upplevde frustration över att de inte kunde tillfredställa patienternas behov. De kände 
sympati för patienterna men även frustration över att gå igenom vårdprocessen gång på 
gång med samma patient. Sjuksköterskorna upplevde att den här patientgruppen 
tenderade att bli en sådan som återkom ofta för att ingen ville ta ansvaret för dem och 
deras tillfrisknande (Hopkins, 2002; Smith, 2002). En sjuksköterska säger att hennes 
sympati för patienterna har försvunnit efter att ha arbetat på avdelningen ett tag: 
 
I have become cynical, you just get sick of it (Hopkins, 2002, s. 151). 
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Många olika känslor väcktes hos sjuksköterskorna. Det var både utmanande och 
frustrerande att självskadebeteendet för ett tag verkade upphöra, för att sedan börja igen 
av anledningar som sjuksköterskorna hade svårt att förstå. En sjuksköterska beskriver 
sin frustration: 
 
When you think you have got to them and they come to you and they have cut their arms 
and legs  (O’Donovan & Gjibels, 2006, s.190). 
 
Att en människa avsiktligt skadar sin egen kropp på olika sätt var svårt att hantera för 
sjuksköterskorna, de kunde känna en brist på förståelse för patientens problem. 
Sjuksköterskorna upplevde patientens problem som ändlösa och visste inte hur de skulle 
ta hand om dem. Framförallt hade många sjuksköterskor svårt att förstå varför en 
människa äventyrar sin hälsa genom att skada sig själv (Hopkins, 2002; Slaven & 
Kisley, 2002; Wilstrand, et al., 2007). En sjuksköterska uttryckte sin oförståelse så här: 
 
What they have done goes against our values, taking drugs and hurting themselves 
while we are trying to fix people who are in here because something has happened to 
them. These people do it to themselves so it really goes against what we believe in 
(Slaven & Kingsley, 2002, s.235). 
 
Utöver att riskera egen hälsa, kunde sjuksköterskorna även uppleva att patienter som 
avsiktligt skadar sig själva utsatte sin omgivning för tuffa prövningar. Sjuksköterskorna 
kunde känna både ledsamhet och ilska i vårdandet. Det kunde uppstå skrämmande 
vårdsituationer där det väcktes en ilska mot patienten som var svår att släppa (Hopkins, 
2002; Wilstrand, et al., 2007). En sjuksköterska beskrev självskada som ett kraftfullt 
och orättvist agerande mot människorna runt om: 
  
She nearly succeeded in taking her own life, the fear we felt...if I had been the one who 
found her and she had been dead. It’s unfair to expose another person to that; it is very 
hard to think about (Wilstrand, et al., 2007, s.75). 
 
Att sjuksköterskorna upplevde det svårt att förstå och hantera patienternas problem 
beskrevs även genom frustration inför att skilja personliga känslor från professionella. 
Sjuksköterskorna kunde uppleva patientens agerande som personligt på grund av att det 
var svårt att kontrollera. En del kände att de fick ett dåligt självförtroende i vårdandet av 
dessa patienter. Det fanns en rädsla för om patienten blev tillåten att uttrycka sina 
känslor skulle det bli för överväldigande för att hanteras. Detta kunde leda till att 
sjuksköterskorna antingen undvek patienterna eller kände sig osäkra i deras sällskap 
(Reece, 2005; Hopkins, 2002; Slaven & Kisley, 2002). 
 
Känslan av att inte förstå patienterna och inte veta hur deras vårdbehov ska tillgodoses 
gjorde att sjuksköterskorna upplevde personlig otillräcklighet och hjälplöshet. De kunde 
se sig själva som misslyckade på grund av att de kände att de inte räckte till (Reece, 
2005; Smith, 2002). En sjuksköterska uttryckte sin känsla av hjälplöshet inför patientens 
lidande: 
 
 Could I have done anything more to help? (Reece, 2005, s.571). 
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Sjuksköterskorna kunde uppleva frustration och brist på förståelse i vårdandet av 
patienter som skadar sig själva. Trots upplevelsen av frustration beskrev 
sjuksköterskorna på en psykiatrisk avdelning samtidigt att de kände engagemang, 
hoppfullhet och en möjlighet att hjälpa till i mötet med den här patientgruppen 
(Hopkins, 2002). 

 

Otillräcklighet i yrkesrollen 
I de granskade studierna framgick att många av sjuksköterskorna upplevde att det 
saknas riktlinjer för hur patienter med självskadebeteende bör behandlas. Brist på tid har 
uttryckts vara ett stort problem då sjuksköterskorna varken får tid med sina patienter 
eller tid för att undersöka varför patienterna skadar sig själva. Undermålig information 
kan även det leda till stora problem. Sjuksköterskor som mötte dessa patienter på en 
vårdavdelning eller på en akutvårdsavdelning kunde känna att de färdigheter som krävs 
saknades. Det fanns inte heller support att tillgå från ledningen på sjukhuset. Behovet av 
handledning var stort och det ansågs nödvändigt för att ha möjlighet att ta hand om de 
känslor som uppstod i samband med vården och mötet med patienterna. Att det sakndes 
struktur och ledning i hur man hjälper patienterna hantera sin situation och hur 
uppföljningar ska skötas, gjorde att sjuksköterskorna inte visste hur de skulle gå vidare. 
Sjuksköterskorna kunde därför känna sig otillräckliga och hjälplösa. Denna känsla av 
otillräcklighet ledde också till att många undrade om de verkligen skulle ha ansvar för 
dessa patienter eller om detta egentligen borde ligga på någon annans bord. En del 
kunde känna att det krävdes specialist kunskaper som låg utanför deras yrkesområde. 
Detta kunde i sin tur leda till att sjuksköterskorna undvek patienter som hade skadat sig 
själva när de var fysiskt stabila (Hopkins, 2002; Smith, 2002; Slaven & Kisley, 2002; 
O’Donovan & Gjibels, 2006). En sjuksköterska uttryckte sin oro så här: 
 
The nursing staff don’t know what to do with them, you feel inadequate.We aren’t 
trained to deal with Mental Health issues (Slaven & Kisley, 2002, s.242). 
 
En sjuksköterska uttrycker sig så här: 
 
I haven,t really got training to sit and talk to them about, you know, their problems and 
counsel them, so I tend to leave them alone after they have been medically treated 
(Hopkins, 2002, s.152). 
 
När det är stressigt och mycket att göra på avdelningarna hindrar det sjuksköterskorna 
från att ge sina patienter den tid som skulle behövas för att undersöka självskadorna. 
Sjuksköterskorna kan känna sig oroliga och samtidigt irriterade över att de blivit 
pålagda ansvar uppifrån att ”ordna saker” som de kanske inte hinner. Denna irritation 
går sedan ut över patienten, som blir oskyldigt drabbad (Smith, 2002). En sjuksköterska 
uttrycker det så här: 
 
You can’t do everything. You can’t do everything well. You can’t do everything the way 
you would like with the pressure of time and resources (O’Donovan & Gijbels, 2006, 
s.190). 
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Sjuksköterskorna på en akut psykiatrisk avdelning beskrev sin arbetsmiljö som stressig 
och krävande. Det kan hända mycket oväntat på en akutavdelning vilket 
sjuksköterskorna ansåg försvårade planeringen av vården. Onödiga rutiner, dålig 
planering och dåliga beskrivningar på hur jobbet ska skötas beskrevs av 
sjuksköterskorna som anledningar till jobbrelaterad stress. Sjuksköterskorna upplevde 
även att de saknar autonomi, att det är brist på resurser och brist på personal. De kände 
även att den rådande dominerande omvårdnadsmodellen styrde arbetet för mycket, 
vilket förhindrade dem från att bedriva den personcentrerade vård de verkligen önskade 
göra (Smith, 2002; O’Donovan och Gijbels, 2006). Ett annat stort problem ansåg de 
vara blandningen av patienter på avdelningen: 
 
It’s an acute ward, we have admissions from people in their 90’s to their early teens, a 
mix of clients, sometimes you have a lot of elderly clients who take up a lot of time, peg 
feeds, hoists, things like that, so other clients can be neglected and forgotten about 
(O’Donovan och Gjibels, 2006, s. 191).  
 
Många sjuksköterskor på de akuta psykiatriska vårdavdelningarna såg behovet av att 
dela upp patientgrupperna med anledning att gruppen av självskadepatienter ansågs 
behöva särskild vård. Det ansågs vara ett stort behov av sjuksköterskor som förstod och 
var inriktade på att vårda enbart patienter som skadar sig själva. Patienterna skulle 
vårdas på mindre avdelningar, på så sätt skulle det undvikas att blanda patienter med 
olika problem (Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007). En sjuksköterska 
uttrycker sin önskan om hur vården borde se ut: 
 
I wish there was a small unit for these girls. Few beds and with good staff who can 
handle these patients’ problems (Wilstrand, et al., 2007, s. 75). 
 
Många sjuksköterskor ansåg att självskadepatienter var en särskilt svår och krävande 
grupp att vårda. I kontakten med dem var det många av sköterskorna som såg det som 
svårt att bevara sin professionalitet i yrkesrollen. De kände att det var svårt att hantera 
de känslor som ibland kunde uppstå vid vissa möten. Personalen på en psykiatrisk 
avdelning upplevde att de själva ibland tappade kontrollen över sina känslor genom att 
de höjde rösten till patienten eller höll fast patientens arm hårt (Wilstrand, et al., 2007). 
En sjuksköterska på den psykiatriska avdelningen beskrev det svårt att kämpa med sina 
känslor samtidigt som hon skulle agera i en akut situation:  
 
I can feel cold in a way…(Wilstrand, et al., 2007, s.75). 
 
Hanteringen av känslor eller hur känslorna uttrycks kan visa sig på många olika sätt. 
Några beskrev att de ”stängde av sina känslor” och inte kunde bemöta patienten med 
den vänlighet de borde. En vanlig reaktion var att de svårhanterbara känslorna övergick 
i skämtsamma kommentarer och att sjuksköterskorna använde skämt och ironi 
tillsammans med patienten i en besvärlig situation för att undvika att ta i sådant som var 
olustigt och jobbigt att möta (Wilstrand, et al., 2007; Reece, 2005).  
 
I en studie togs det upp om sjuksköterskans attityd kunde vara dömande mot de 
patienterna som utövar självskada. En del sjuksköterskor ansåg att det inte alls var så, 
att de kunde vara helt fria från fördomar, och att de inte dömde alls. Andra ansåg det 
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vara omöjligt att inte vara dömande och åter andra ansåg det var av vikt att vara 
medveten om dömandet, acceptera detta men att då också ge akt på uttrycket för ens 
tankar och känslor inför patienten  (O’Donovan & Gijbels, 2006). Vården och 
behandlingen kan enligt Smith (2002) påverkas av hur personalen känner gentemot 
gruppen av patienter. En anledning till att synen på dessa patienter var negativ skulle 
vara att personalen är rädda. Detta på grund av bristande kunskap inför hur de ska 
handskas med patienterna och deras problem. Det föreslås även att det kan finnas en 
kultur i samhället som innebär att sjuksköterskan har ett stort ansvar, går något fel så 
skylls det på sjuksköterskan. Detta menar Smith att det skulle leda till att 
sjuksköterskans skulle förlora självförtroende till det hon gör och även empati för andra 
lidande människor.  
 
En del sjuksköterskor ansåg att det fanns ett stort behov av handledning och feedback. 
Många sjuksköterskor delade uppfattningen att det fanns ett behov av mer utbildning 
och resurser för att vårda patienter som har skadat sig själva. Det upplevdes även som 
viktigt att få stöd från arbetskamrater och chefer. Att inte vara ensam utan få möjlighet 
att dela sina känslor och bli bekräftad sågs också som oerhört viktigt (Hopkins, 2002; 
Reece, 2005; Wilstrand, et al., 2007). Bristande stöd från kollegor och chefer ledde till 
en känsla av separation och icke-engagemang, ibland blev känslorna så starka att 
sjuksköterskorna sjukskrev sig (Wilstrand, 2007). En sjuksköterska beskriver hur 
utbildningen har påverkat henne i vårdandet:  
 
I used to distance myself because they made me feel so useless...now I engage in a more 
helpful way so that I don’t have to keep such an enormous distance with the patients 
(Reece, 2005, s.572). 
 

Svårigheter med ansvarstagande 
 
Ansvaret för patienternas säkerhet upplevdes av sjuksköterskorna som en viktig aspekt 
att ta hänsyn till i vårdandet av självskadepatienter. Sjuksköterskans ansvar beskrevs 
innefatta att se till att patienten inte har några vassa föremål eller annat som denne kan 
använda för att skada sig själv med. Även uppgifter som speciell övervakning och att 
skriva ”no-harm”-kontrakt med patienten var enligt sjuksköterskorna viktiga delar i 
arbetet för att bevara patienternas säkerhet (O’Donovan & Gijbels, 2006). 
 
I intervjuerna framgick det att många av sjuksköterskorna upplevde det som 
problematiskt att ansvara för patienters säkerhet på avdelningen. Framförallt gällande 
risken för att en patient skulle upprepa självskadan eller lämna avdelningen innan denne 
pratat med en psykiatriker (Hopkins, 2002; Wilstrand, et al., 2007). Sjuksköterskorna 
kände osäkerhet, rädsla och maktlöshet inför risken att patienten skulle fortsätta att 
skada sig själv. De beskrev en oro och en medvetenhet om att självskadan kunde leda 
till självmord (Wilstrand, et al., 2007). En sjuksköterska uttryckte sin rädsla och oro så 
här: 
 
I’m frightened a lot about the thought that sometime one of them will succeed in taking 
their own life (Wilstrand, 2007, s.74). 
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Sjuksköterskorna upplevde ett tvång i att ”vara på sin vakt” hela tiden och ”hålla ett 
öga” på patienterna på grund av risken att de skulle upprepa självskadan eller lämna 
avdelningen (Wilstrand, et al., 2007; Hopkins, 2002). Ansvaret för patienternas säkerhet 
resulterade i olika slags åtgärder, en del formellt utformade och bestämda för att följas 
av all personal. Andra improviserades fram i stunden för vad som behövdes just då. Ta 
till vara på patientens saker eller ”vassa föremål” som kunde användas till att skada sig 
själv med, var enligt många sjuksköterskor ett svårt beslut att fatta och det upplevdes 
ofta som en överträdelse av patientens rättigheter (O’Donovan, 2007). En sjuksköterska 
förklarade att beslutet om vad som skulle tas ifrån patienten grundade sig på vad 
patienten sa till sjuksköterskan. Ansåg sköterskan att det då förelåg hot om självskada 
så beslagtogs patientens tillhörigheter även om detta kunde ses som kränkande: 
 
It depends on what the person is voicing to you really, you can’t take everything off 
everyone, whatever the person discloses you, you react to that  (O’Donovan, 2007, s. 
67). 
 
En annan vanlig säkerhetsåtgärd med påverkan på patientens integritet var att 
sjuksköterskan skulle följa med patienten överallt. Sjuksköterskorna upplevde detta ofta 
nödvändigt för att förhindra självskada, men de tyckte dock inte att det var en 
fungerande lösning. De kände sig obekväma i att observera en patient så nära samtidigt 
som patientens integritet skulle skyddas. De upplevde att de trängde in på patientens 
privata område men även att det kunde ge patienten för mycket uppmärksamhet och att 
de därav kunde får ut någon form av sjukdomsvinst (O’Donovan, 2007; Wilstrand, et 
al., 2007).  
 
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) kände stor oro inför denna patientgrupp, 
bland annat på grund av att de kunde uttrycka önskan att begå suicid. Läkarna kände 
också oro över detta och försökte undvika att skriva in dessa patienter. Skrivs inte 
patienterna in så är de fria att lämna sjukhuset och då kan de göra det utan uppföljning. 
Skrivs de däremot in så har omvårdnadsansvarig läkare och omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska ansvar för dem vilket de kunde känna stor oro inför (Smith, 2002).  
 
Enligt Slaven och Kisley (2002) visste sjuksköterskorna att OAS var ansvarig för 
behandlingen av självskadepatienterna. Samtidigt visade det sig att OAS inte träffade 
alla patienter rutinmässigt, utan oftast bara om de blivit presenterade för dem eller om 
självskadan var riktigt allvarlig. Det visade sig också vara stora 
kommunikationsproblem mellan sjuksköterskorna och OAS angående patienten, deras 
uppföljning och om eventuell suicidrisk hos denne. Många i personalen oroade sig inför 
patienternas utskrivning. En del ansåg att uppföljningen av dem var för kort för att 
kunna avgöra om patienten var verkligt redo att lämna sjukhuset. Det saknades även 
ofta platser inom den psykiatriska vården. Förtroende för att sända patienter dit om det 
behövdes var även det bristande. Detta berodde på dålig kommunikation mellan 
personalen på de olika enheterna.  
 
På medicin- och vårdavdelningar uppmärksammade personalen bristen på kompetens, 
erfarenhet och utbildning för att kunna ge dessa patienter den vård de behöver. 
Personalen visste att patienterna behövde mycket mer än bara somatiskt 
omhändertagande. De ville därför inte kännas vid ansvaret och ansåg detta istället vara 
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en uppgift för personal inom psykiatrisk vård. En i personalen inom akutsjukvården 
uttryckte sig såhär: 
 
…I think the mental health service is the best way of seeing them even if it doesn’t 
always work out (Smith, 2002, s.598).  
 
Personalen inom den psykiatriska sjukvården kände i sin tur att deras börda redan var 
för stor och att de behövde ta hand om dem som var ”verkligt” psykiskt sjuka. 
Sjuksköterskorna på dessa avdelningar oroade sig därför över att självskadepatienterna 
hamnar i en svängdörrssituation på sjukhusen, där ingen verkar vilja ta sig an dem 
(Smith, 2002). 
 
Ytterliggare ett perspektiv var ansvaret för patienten välbefinnande. Sjuksköterskorna 
upplevde att vårdandet blev nedtyngt av den tunga ansvarsbörda som de kände inför 
omhändertagandet av dessa patienter. De kände ansvar för patienternas välbefinnande, 
men upplevde svårigheter att uppfylla förväntningar som ställdes på dem angående detta 
(Hopkins, 2002). Sjuksköterskorna kunde känna sig både osäkra och rädda i mötet med 
patienterna. Vetskapen om att självskadan kunde leda till självmord fanns hela tiden i 
deras medvetande och ingav rädsla. Även om de kände att ansvaret för patientens 
välbefinnande vilade i deras händer så var de inte alltid säkra på hur stort ansvar de 
skulle ta eller vad ansvaret skulle innebära för dem. Sjuksköterskorna upplevde att de 
befann sig i en pressad arbetssituation och blev upprörda över att det upptog mycket av 
tiden att ansvara för de här patienternas säkerhet. Upplevelsen av rädsla, osäkerhet och 
bristen på tid kunde göra det svårt för sjuksköterskorna att sätta sig in i patientens 
problem och försöka skapa en god vårdrelation. 
 
DISKUSSION 

I metoddiskussionen beskrivs hur arbetet har flutit på. Där diskuteras problem som har 
uppstått under arbetets gång, bland annat svårigheterna med att formulera teman. I 
resultatdiskussionen tas viktiga trådar upp gällande sjuksköterskors upplevelser av 
mötet och vårdandet av patienter som avsiktligt skadar sig själva. Detta sammankopplas 
med vårdvetenskaplig teori, nyfunnen forskning och egna tankar.  

 
Metoddiskussion 
För att besvara syftet valde vi att genomföra en innehållsanalys av kvalitativa artiklar.  
Utvalda artiklar var de mest lämpade för att belysa problemet eftersom upplevelser 
beskrivs genom kvalitativ forskning. I den inledande informationssökningsfasen 
försökte vi skapa överblick av tillgänglig forskning i form av vetenskapliga artiklar. Till 
en början såg tillgången på material lovande ut. Vid genomgång av artiklarnas abstract 
visade sig dock att en stor mängd av artiklarna var kvantitativa trots att titlarna 
innefattade sjuksköterskors upplevelser. För att hitta lämpliga kvalitativa artiklar 
användes vi nya sökord, passande ämnesord söktes i databaserna och referenslistorna 
till de studier vi redan funnit gick vi igenom. Informationssökningen var ett 
tidskrävande arbete, det var svårt att finna kvalitativa studier som var inriktade på 
sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter som avsiktligt skadar sig själva. Inom 
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ämnet utgick många av de kvalitativa artiklarna från ett patientperspektiv. När ett 
vårdarperspektiv antogs var det ofta sjuksköterskans attityder och förhållningssätt 
gentemot den här patientgruppen som kvantitativt mättes med någon form av skala. De 
artiklar som hittats var hållbara och vårt intresse för ämnet ökade när vi läste dem. 
Utvalda studier är genomförda mellan år 2002 och 2007. Vid sökningarna hade vi ingen 
avgränsning gällande årtal med anledning av svårigheten med att hitta artiklar inom 
ämnet. Historiskt sett är fenomenet inget nytt, men uttryckssättet har tagit nya former 
och idag är självskadebeteendet ett verkligt problem inom vården. Befintlig 
vårdvetenskaplig forskning om självskadebeteende var därför inte svår att hitta. 
Däremot var det svårare att hitta forskning om sjuksköterskans upplevelser av vårdandet 
av den här patientgruppen. Om omfattningen av tillgängligt material hade varit större, 
skulle analysen möjligtvis kunna innehålla fler perspektiv gällande sjuksköterskans 
upplevelser. Vi anser dock att det varit möjligt att bygga upp ett resultat utifrån en 
innehållsanalys av de studier som fanns att tillgå. Det skulle kunna vara önskvärt med 
mer än en studie som är genomförd i Sverige, eftersom vi då kan anta att studierna utgår 
från en liknande kontext. Tillgång på resurser och möjligheten att påverka sin 
arbetssituation kan påverka sjuksköterskornas upplevelser, detta skulle kunna skilja sig 
mellan de olika länderna som studierna är genomförda i. Dock ansågs inte skillnaderna 
vara så stora att någon studie skulle sorteras bort på grund av denna aspekt. 
 
Texterna beskrev känslor som uppstod i mötet med patienterna och svårigheterna att 
hantera dem. Det var ett svårt arbete att formulera nya teman som skulle inbegripa 
mångfalden i sjuksköterskornas upplevelser. Sjuksköterskorna upplevde framförallt 
osäkerhet, rädsla och frustration, där upplevelsen av frustration var något som utmärkte 
sig redan från början. Sjuksköterskans ansvarstagande för dessa patienter visade sig vara 
problematiskt, detta som en följd av en osäkerhet gällande yrkeskunskap, förmåga och 
erfarenhet. Tre teman formulerades, ett om ”känslor”, ett om ”svårigheter med 
ansvarstagande” och ett om ”otillräcklighet i yrkesrollen”. Temat om känslor blev snart 
för stort att arbeta med, det täckte så mycket och byttes mot det som vi såg ett mönster i 
från början – frustration. Frustrationen grundade sig till stor del i att sjuksköterskan 
hade svårt att förstå patienterna och deras situation, därav temat ”frustration av att inte 
förstå”. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter som avsiktligt skadar sig 
själva kunde nu sammanföras genom dessa teman. Det fanns mycket likheter mellan 
artiklarna, men även en del skillnader som var intressanta att få med. 
 
Resultatdiskussion 
I resultatet framkom att sjuksköterskor upplevde en frustration över att inte förstå 
patienternas problem. Brist på förståelse kan leda till bristande sympati och empati. 
Detta problem syns ännu tydligare när man jämför de studier vi tagit del av med annan 
forskning. Harris (2000) har skrivit en artikel som tar upp mötet med vården ur 
patientens synvinkel. Här behandlas att patienten upplever brist på sympati från både 
doktorer och sjuksköterskor. En patient beskriver mötet med den psykiatriska vården så 
här: 
 
I was put into a psychiatric unit where I found the doctors were unsympathetic and not 
very understanding of why I was self-harming. They told me that I was wasting their 
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time and taking up a bed that someone else could be using. They did nothing to try to 
stop my self-harming in any way whatsoever (Harris, 2000, s. 168). 
 
Sjuksköterskor i de granskade studierna uttryckte att ”riktiga” akuta fall borde få nyttja 
den tid som patienter med självskadebeteende upptog med sina skador. Detta gjorde att 
patienterna som vårdades på grund av självskador kunde känna sig förlägna. Patienterna 
fick ofta höra att de var själviska och att andra, verkligt sjuka, var de som tiden och 
resurserna egentligen skulle användas till. Patienterna fick också höra att deras beteende 
var irrationellt och oförnuftigt, men de kunde de inte få någon hjälp för det (Harris, 
2000). Detta överensstämmer med den forskning vi fått fram i resultatet. Där framkom 
att personalen i den psykiatriska vården ville ta hand om de verkligt psykiskt sjuka, 
vilket gjorde att de patienterna som kom in med självskador åsidosattes (Smith, 2000).  
 
Sjuksköterskor på en medicinavdelning upplevde att patienter som avsiktligt skadar sig 
själva skiljde sig från andra patienter med ”vanliga” kroppsliga skador. 
Sjuksköterskorna visste inte hur de skulle behandla patienterna. Inställningen att 
självskador inte går att bota, det är inte som en infektion som går att medicinera, visar 
på den här problematiken. Hopkins (2007) menar också att denna patientgrupp får en 
minskad rättighet till vård för att deras behov av vård ses som tävlande med de ”riktigt 
sjuka” patienternas vårdbehov. Att avsiktligt ha skadat sig själv ses inte som en 
”legitim” anledning för vård i jämförelse med bröstsmärta eller andningssvårigheter. 
 
När den medicinska behandlingen är i fokus i mötet med patienten kan det vara svårt att 
se patientens sätt att uttrycka lidande. Vårdpersonalen ser inte till patientens 
erfarenheter när vården planeras och det kan vara svårt att förstå patientens sätt att visa 
sitt lidande om de medicinska problemen är i fokus (Takman & Severinsson, 1999).  
 
Enligt Eriksson (1994) kan sjukvårdens behov att definiera patienters lidande genom en 
diagnos och bedöma vårdbehovet utifrån objektiva och godtagbara sjukdomssymtom 
orsaka ett lidande i sig. Behovet att kategorisera patienter kan leda till att problemen 
generaliseras och patienterna blir objekt snarare än individer. Den här typen av 
objektifiering av patienter var något vi tyckte framgick i de studier vi tagit del av. Vi 
menar att det kan vara svårt att diagnostisera patienter som avsiktligt skadar sig själva, 
deras problem är gränsöverskridande och kan vara svåra att definiera i form av 
medicinska termer. Det visade sig i vår studie att detta upplevdes som problematiskt för 
sjuksköterskorna.  
 
Även Lindgren et al. (2004) nämner att patienterna kan känna att de inte behandlas som 
riktiga personer, utan snarare som ting eller avhumaniserade objekt, som saknar förnuft 
och egen vilja. Personalen tar ej hänsyn till dessa patienter, vare sig deras åsikter eller 
vilja. Patienterna upplever det som att personalen inte bryr sig. Denna brist på sympati 
och förståelse chockar patienterna, de förväntar sig något helt annat i mötet med vården.  
 
Vårt resultat visar att sjuksköterskorna upplevde en frustration över att inte förstå 
patienternas problem. Bristen på förståelse kunde leda till att det var svårt för 
sjuksköterskorna att hantera patienternas agerande. Resultatet kan jämföras med 
Lindgrens et al. (2004) studie som visar att sjukvårdspersonals oförståelse kan visa sig 
genom att de skriker och skäller på patienterna. Sjuksköterskorna visar sig också 
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oförstående inför deras problem och verkar känna sig besvärade när patienterna söker 
hjälp för sitt självskadebeteende. Patienterna som kom till avdelningen kunde få höra:  
 
Well, are you here now again – have you been taking pills or what? 
(Lindgren et al, 2004 s. 289) 
 
Vårt resultat visar att sjuksköterskorna upplevde en otillräcklighet i sin yrkesroll vilket 
försvårade att bevara en professionell yrkesroll i mötet med självskadande patienter. 
Sjuksköterskorna kände att det var svårt att hantera de känslor som kunde uppstå och att 
de ibland tappade kontrollen över sina känslor. Sjuksköterskorna kunde tappa kontrollen 
och skrika på patienten och de kunde känna sig sig besvärade av deras närvaro 
(Wilstrand, et al., 2007). Patienter i Lindgrens, et al. (2004) studie beskrev det som att 
personalen helst inte ville kännas vid sådant som självskada, de ville inte heller prata 
om det. De verkade tro att det var någon sorts infektion som kunde spridas om man 
yttrade något om självskadebeteendet.  
 
Enligt Lindgren et al. (2004) tyckte patienterna att det var viktigt att bli förstådda och att 
detta gynnade deras tillfrisknande. Det fick dem att känna bättre förståelse för sig själva 
och sitt eget beteende. Patienterna upplevde att sjuksköterskorna förstod dem när de 
brydde sig om hur de kände, alltså visade den sympati som Travelbee talar om enligt 
Jahren Kristoffersen (2006). De upplevde också att personalen förstod dem när de 
visade ett intresse för själva självskadebeteendet. Det var dock viktigt att intresset inte 
bara var allmänt, utan verkligen riktade sig mot personen sjuksköterskan just då hade 
hand om. Patienterna kände att det var av stor vikt att sjuksköterskan var intresserad att 
ta reda på de unika orsakerna till självskadorna. Wiklund (2003) talar om validering, 
vilket skulle innebära just detta; att personalen tar sig tid med patienten och försöker se 
verkligheten ur dennes ögon, utan att vara rädd för att bli berörd. Sjuksköterskan 
bekräftar på så sätt patientens verklighet och även patienten som person.  
 
Samtidigt som patienterna önskade sjuksköterskornas förståelse önskade de fortfarande 
gränser uppsatta för sig själva. Många av patienterna insåg att de inte klarade av detta på 
egen hand, de tyckte det var bra när personalen satte upp dessa gränser (Lindgren, et al., 
2004). Sjuksköterskan kan enligt Wiklund (2003) göra detta genom konfrontation. Detta 
innebär att patienten leds in på ett spår där denne kan utnyttja sina resurser och på detta 
sätt leva sitt liv efter bästa möjliga förutsättningar. För självskadande patienter kan detta 
innebära att man som sjusköterska just sätter upp gränser, patienten kan då känna sig 
trygg med sig själv.  
 
I många av studierna framgår det att sjuksköterskan visar oförståelse inför patienter som 
utövar självskada. De har svårt att förstå varför de ska ta plats på avdelningarna när de 
avsiktligen äventyrat sin hälsa. Enligt ICN (2004), sjuksköterskors etiska kod, har 
sjuksköterskan ett ansvar att sköta om sig själv och sin egen hälsa för att kunna ta hand 
om patienter på bästa möjliga sätt. Detta kan vara en av anledningarna till varför det 
känns främmande, skrämmande och avlägset att människor som skadar sig själva ska få 
samma vård som övriga patienter (Harris, 2002; Hopkins, 2002; Slaven & Kisley, 2002; 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2004; Wilstrand et al., 2007;). 
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Enligt Jahren Kristoffersen (2006) visar Travelbees omvårdnadsteori att sympati och 
empati är två steg på vägen till att förståelse ska kunna utvecklas mellan patient och 
sjuksköterska. För att sjuksköterskan ska kunna känna empati för patienten krävs det att 
sjuksköterskan känner igen sig i dennes situation på något sätt. Självskadebeteendet 
upplevs som främmande av sjuksköterskorna, vilket resultatet visat, det går emot vad 
sjuksköterskorna tror på och deras värderingar (Slaven & Kisley, 2002). Det kan då vara 
svårt att hitta en gemensam grund för att sjuksköterskorna ska kunna känna empati för 
patienterna, såvida de inte själva känner någon nära som har liknande problem eller 
själva lider av samma problematik.  
 
Sjuksköterskor och annan vårdpersonal visade även på andra sätt brist på sympati till 
patienterna. Enligt Jahren Kristoffersen (2006) menar Travelbee att vårdandet grundar 
sig i en vilja hos sjuksköterskan att hjälpa och försöka få patienten att känna 
välbefinnande. Detta signalerar alltså om någonting mer allvarligt än enbart brist på 
empati, eftersom det handlar om en ovilja att hjälpa dessa patienter. Vad kan detta bero 
på? Detta kanske är en fråga för vidare forskning. 
 
Etikettering var ett problem som togs upp i resultatet (Smith, 2002, O’Donovan & 
Gijbels, 2006). Även Lindgren et al. (2004) tar upp detta som ett problem, men ur 
patientens synvinkel. Självskadebeteendet har ofta en negativ klang och det etiketteras 
ofta som diagnoskriterier. Smith (2002) tog upp exemplet med diagnosen Borderline 
eller personlighetsstörningar, där många av patienterna utövar självskada på ett eller 
annat sätt. Patienterna önskar dock inte själva bli ställda under en sådan diagnos, 
eftersom självskadebeteendet är något väldigt individuellt och alla har sina personliga 
anledningar. En flicka som intervjuats i Lindgrens, et al artikel (2004) uttrycker sin 
besvikelse över personalen såhär: 
 
It seems like staff often mean ”You are borderline, so it is either this or that way, there 
is no use in treating you, because you will resist it”, then I feel labelled  (s. 288). 
 
När patienterna blir stämplade på detta sätt känner de att personalen, ännu en gång,  inte 
bryr sig.  De ses enbart som mentalsjuka och paranoida, inga vars åsikter är värda att 
lyssna till eller respektera (Lindgren, et al., 2004). Detta visar ytterligare en gång på hur 
viktig sympati och vilja är för att sjuksköterskan ska kunna förstå sina patienter.  
 
Sjuksköterskorna kände sig osäkra i patienternas sällskap, de upplevde patienternas 
problem som ändlösa och visste inte hur de skulle bemöta dem. Komplexiteten i 
patienternas problem gjorde att sjuksköterskorna kände att de inte kunde tillgodose 
deras vårdbehov. Osäkerheten och rädslan kunde leda till att sjuksköterskorna undvek 
patienterna på avdelningen när de var medicinskt färdigbehandlade. Eriksson (1994) 
menar att utebliven vård är sammankopplat med vårdlidande och anledningen kan vara 
bristande förmåga att se och bedöma patientens behov. Sjuksköterskorna upplevde sig 
inte ha den kunskap och de färdigheter som krävdes för att vårda patienter som 
avsiktligt skadar sig själva. Både inom den somatiska och den psykiatriska vården 
uttrycktes en önskan om att dessa patienter skulle vårdas någon annanstans, att någon 
annan borde ta ansvaret. Man kan då fråga sig vem som vill känna sig ansvarig för att 
vårda patienter som avsiktligt skadar sig själva. 
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BETYDELSE FÖR VÅRDANDET 
 
Att lindra lidande och främja välbefinnande är ett av de främsta målen med vårdandet 
för sjuksköterskan. Detta kan kännas som stora ord, och fråntagna ett sammanhang kan 
det bli tomma fraser enbart associerade till vårdvetenskaplig litteratur. Vad kan det då 
egentligen innebära att lindra lidande i vårdandet av patienter som avsiktligt skadar sig 
själva? Linehan (1993) menar att den största påtryckning som en person med 
självskadebeteende är utsatt för, är att bli socialt ogiltigförklarad. En självskadande 
handling ses som kulturellt tabu, enligt Linehan, och bemöts på ett nedsättande sätt. 
Varje gång en patient bemöts av rädsla, försummelse, skräck eller ilska så blir både 
patienten och handlingarna ogiltigförklarade. Patienterna kan också ogiltigförklara sig 
själva genom att de bygger upp ett självförakt och en skuld och ser sig själv som dåliga 
eller hopplösa.  
 
Med målet att lindra patientens lidande kan det vara grundläggande för sjuksköterskan 
att utgå från bekräftelse, förståelse och respekt i vårdandet av patienter som skadar sig 
själva (McAllister & Estefan, 2002). Att inte generalisera problem eller objektifiera 
patienter, utan istället försöka se till varje patients enskilda erfarenheter, skulle enligt 
McAllister och Estefan vara ett sätt för sjuksköterskor att se patienterna som individer 
och därigenom kan det bli lättare att känna empati. Ett sätt att gå tillväga kan vara att se 
sina begränsningar som sjuksköterska. Patienten kan ha behov som sjuksköterskan inte 
har kunskaper eller färdigheter för att tillgodose. Genom att vara närvarande i 
situationen och vara medveten om både verbala och icke-verbala signaler från patienten 
kan dock sjuksköterskan förmedla en önskan om att vara tillgänglig för patienten. Det 
kan vara bra att göra patienten förvissad om att sjuksköterskan inte har för avsikt att 
”lösa alla problem” utan avsikten är att hjälpa patienten med det den vill ha hjälp med. 
Att sjuksköterskan har en vilja att försöka förstå men samtidigt som erkänner att det inte 
finns svar eller lösningar på allt, kan vara ett sätt att bygga upp en säker och respektfull 
vårdrelation. 
 
”Jag vet inte varför jag blev sjuk....Världen gjorde mig illa, den var skrämmande, så jag 
flydde ifrån den. Tyvärr till en ännu mer skrämmande verklighet. Det har tagit många 
år för mig innan jag nu äntligen vågar återvända till världen. Kanske kommer jag att 
fly ifrån den igen, kanske klarar jag inte av den nu heller, men jag är skyldig mig själv 
att ge den en chans. Ensamhet är det farligaste som finns, jag tror att det kan ha varit 
just ensamheten som gjorde mig sjuk” (Pålsson, 2004, s.256).  
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Bilaga 1 - Översikt av analyserad littratur 
 
 
 
 Perspektiv  

(vårdvetensk
apliga eller 
andra 
teoretiska 
perspektiv 
 
                

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: The 
language of 
cutting: Initial 
reflections on a 
study of the 
experience of 
self-injury in a 
group of women 
and nurses. 
Författare: 
Reece, J. 
Tidskrift: Issues 
in Mental Health 
Nursing 
Årtal: 2005      
 

Vårdvetenska
plig inriktning 
på patient och 
vårdarperspek
tiv. 
                        

Syfte: Beskriva 
kvinnliga 
patienters och 
sjuksköterskors 
delade 
erfarenheter av 
självskador.  
Problem: 
Självskada är en 
provokativ 
handling som 
kan väcka 
negativa 
känslor. Vill 
beskriva hur 
självskador 
upplevs av 
patienter och 
vårdgivare.  

 Kvalitativ 
metod 
(grounded 
theory). 45-90 
min långa 
ostrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor. 
14 ssk och 11 
kvinnor som 
avsiktligt skadat 
sig själva 
intervjuades. 
 
Studien gjord i 
England.   

Sjuksköterskan 
saknar förståelse för 
självskadebeteende 
och vad det innebär. 
Behövs ett 
gemensamt språk om 
sjuksköterskan ska 
kunna hjälpa kvinnor 
med 
självskadebeteende 
på ett effektivt sätt 
och utan att tillföra 
mer lidande. 

Titel:. 
Pragmatism 
rules: the 
intervention and 
prevention 
strategies used 
by psychiatric 
nurses workning 
with non-suicidal 
self-harming 
individuals. 
Författare: 
O’Donovan, A.  

Vårdvetenska
plig inriktning 
på psykiatrisk 
vård 

 Problem: Se 
hur 
sjuksköterskan 
engagerar sig i 
vården av 
självskadande 
patienter genom 
att undersöka 
förebyggande 
och 
behandlande 
stategier i 
vården. 

Kvalitativ 
studie 
uppbyggd på 
semistrukturera
de intervjuer 
med 8 
sjuksköterskor i 
åldern 25-55 
som arbetar på 
en akut 
psykvårdsavdel
ning. 
Intervjuerna 

För att bevara 
patientens säkerhet 
och skapa en bra 
interaktion i 
vårdandet tog 
sjuksköterskorna del 
av olika 
förebyggande och 
behandlande 
strategier. Det fanns 
ett missnöje inför 
många av strategierna 
för att det blev 
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Tidskrift: 
Journal of 
Psychitric and 
Mental Health 
Nursing. 
Årtal: 2006 

Syfte: Få 
förståelse för 
hur 
sjuksköterskan 
yrkesutövande 
fungerar i 
relation till 
patienter som 
avsiktligt skadar 
sig själva utan 
intentionen att 
begå suicid.  

analyserades 
genom 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Studien gjord i 
England.  

otydliga 
gränssättningar och 
det kunde bli ett 
intrång på patientens 
integritet.  

Titel: Being 
burdened and 
balancing 
boundaries: a 
qualitative study 
of nurses’ 
experience 
caring for people 
who self-harm. 
Författare: 
Wilstrand, C., 
Lindgren, B-M., 
Gilje, F., 
Olofsson, B. 
Tidskrift: 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing. 
Årtal: 2007 
 

Vårdvetenska
plig inriktning 
på psykiatrisk 
vård. 
 

Syfte: Beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelse av 
att vårda 
patienter som 
utövar 
självskada inom 
psykiatrisk 
vård. 
Problem: Finns 
inte någon 
tidigare 
forskning om 
sjuksköterskans 
upplevelser på 
psykiatriska 
avdelningar i 
Skandinavien.  

Sex 
sjuksköterskor 
intervjuades. 
Berättande 
intervjuer på 
40-50 minuter 
runt två stora 
frågor. 
Intervjuerna 
analyserades 
genom 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
Studien gjord i 
Sverige.  

Beskriver 
upplevelsen av att bli 
nedtyngd av känslor 
och att behålla sin 
professionalitet i sin 
yrkesroll. Finns även 
en önskan om en 
bättre vård.  

Titel: 
Understanding 
psychiatric 
nursing care with 
nonsuicidal self-
harming patients 
in acute 
psychiatric 
admission units: 
the view of 
psychiatric 
nurses. 
Författare: 
O’Donovan, A., 
Gijbels, H. 

Vårdveten-
skaplig, 
inriktad på 
psykiatrisk 
vård. 
Vårdarperspe
ktiv. 

Syfte: Att öka 
förståelse för 
psykiatrisjuk-
sköterskornas 
vård av 
patienter som 
skadar sig 
själva (icke 
självmords-
benägna 
patienter). 
Problem: Lite 
forskning har 
gjorts på 
området.  

Semi-
strukturerade 
intervjuer med 
8 psykiatrisjuk-
sköterskor. En 
innehållsanalys 
av dessa ledde 
fram till ett 
flertal olika 
teman.  
 
Studien gjord 
på Irland. 

Behandlar 
psykiatrisjukskötersk
ans förståelse av 
självskada, hur de 
vårdar dessa patienter 
och hur den 
psykiatriska 
akutvårdsmiljön 
påverkar vården.  
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Tidskrift: 
Archives of 
Psychiatric 
Nursing. 
Årtal: 2006 

Titel: Staff 
perception of 
care for 
deliberate self-
harm patients in 
rural western 
australia: a 
qualitative study. 
Författare: 
Slaven, J., 
Kisely, S. 
Tidskrift: 
Australian 
Journal of Rural 
Health. 
Årtal: 2002 

Vård-
vetenskaplig 
med vårdar-
perspektiv  

Problem: Brist 
på information 
personal 
emellan, 
otillräckligt 
med personal, 
personal utan 
kunskap och 
erfarenhet, 
felaktig attityd 
mot 
självskadepatie
nter.  
Syfte: Belysa 
problemen ovan 
och då gällande 
i västra 
Australien.  

7 OAS, 13 
sjuksköterskor 
och 5 
mentalskötare 
intervjuades. 
Semistrukturera
de intervjuer 
med öppna 
frågor. Uppföljt 
av kvalitativ 
analys enligt 
Breakwell. 
 
Studien gjord i 
v. Australien.   

Belyser nämnt 
problem med att ta 
upp brist på struktur, 
information och 
ledning och den 
frustration och 
hjälplöshet detta leder 
till. Tar även upp 
problemet med 
attityden mot 
självskadepatienter. 
Mycket citat från 
medverkande i 
intervjuerna.  

Titel: Perception 
of service 
provision for 
clients who self-
injure in the 
absence of 
expressed 
suicidal intent. 
Författare: 
Smith, S.E 
Tidskrift: 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing. 

Vård-
vetenskaplig 
med vårdar-
perspektiv 

Problem: Vart 
man ska ta hand 
om dessa 
patienter.  Att 
sjusköterskor 
känner stress 
inför ansvaret. 
Syfte: 2 st. Att 
framhäva 
potentiella 
motsättningar i 
uppfattningarna 
om självskada i 
syfte att belysa 
problemet. 

Ostrukturerade 
intervjuer med 
titeln som guide 
med 9 
sjuksköterskor 
med varierande 
erfarenhet, 3 
terapeuter, 2 
psykoterapeuter 
och 1 
psykiatriker. 
Uppföljande 
intervjuer med 
kontroll att de 
stod fast vid 

Visade på en rädsla 
och osäkerhet att 
arbeta med denna 
sortens patienter 
bland personalen pg a 
de kände att de inte 
hade tillräckligt med 
kunskap, men där 
fanns ändå en vilja 
och önskan att lära 
sig mer om hur man 
ska gå till väga.  
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Årtal: 2002 
 

Att identifiera 
hur, vad och var 
hjälpverksamhe
t borde göras 
tillgänglig, och 
även att se på 
nu tillgänglig 
verksamhet.  

sina svar. Sen 
valdes 
nyckelteman ut.  
 
Studien gjord i 
England. 

Titel: ‘But what 
about the really 
ill, poorly 
people?’ (An 
ethnographic 
study into what it 
means to nurses 
on medical 
admission units 
to have people 
who have 
harmed 
themselves as 
their patients). 
Författare: 
Hopkins, C. 
Tidskrift: 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing. 
Årtal: 2002 

Vård-
vetenskaplig 
med 
etnografiskt 
perspektiv.  

Syfte: Att får 
ökad förståelse 
för vad det 
innebär för 
sjuksköterskor i 
vården att ha 
patienter som 
skadar sig 
själva som sina 
patienter. 
Problem: Ökat 
problem med 
självskada. Risk 
för att patienter 
med självskada 
kan begå suicid. 
Stor börda för 
sjuksköterskor.  
 

Kvalitativ 
etnografisk 
studie med syfte 
att studera en 
viss kulturell 
grupp. Studie 
med 
observationer 
av medverkade, 
semistrukturera
de intervjuer 
och de skrev 
reflekterande 
dagbok.  
 
Studien gjord i 
UK. 

Tar upp svårigheterna 
för sjuksköterskorna 
att förstå varför 
människor väljer att 
skada sig själva. 
Sjuksköterskorna 
ansåg sig inte heller 
ha tillräckligt med 
kompetents för att 
handskas med dessa 
patienter.  

 
 


