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Abstrakt 
 
Bakgrund: Det framkommer centrala aspekter vid omvårdnaden av patienter som skadar 
sig själva som i sin tur ställer krav på vårdpersonalens förmåga att förhålla sig till mötet 
med dessa patienter. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa psykiatrisk 
vårdpersonals upplevelser i mötet med patienter som skadar sig själva. Metod: En 
systematisk litteraturstudie baserad på Evans analysmetod och resultatet grundar sig på 
22 artiklar av kvalitativ ansats. Resultat: Vårdpersonalens möten med patienter som 
skadar sig själva redovisas sex teman; Att utmanas av negativa känslor, Att stänga av 
sin empatiska förmåga, Att vara osäker på vad som komma skall, En svår balansgång, 
Ett gynnsamt möte och Professionell utveckling. Slutsats: Resultatet visade på att 
vårdpersonal i psykiatrisk vård har att hantera flera negativa känslor i sina möten med 
patienter som skadar sig själva. Kontinuerlig fortbildning och handledning framstår som 
nödvändiga förutsättningar för att möjliggöra gynnsamma möten med patientgruppen. 
 

Nyckelord 
Systematisk litteraturstudie, självskadande beteende, omvårdnad, psykiatrisk 
vårdpersonal, möte, upplevelse 
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Abstract 

Background: It appears to be central aspects regarding the care of patients who self-
harm and these aspects set requirements on psychiatric health care personnel's ability to 
relate to the meeting with the patients. Aim: To illustrate psychiatric health care 
personnel's experiences of meeting with patients who self-harm. Method: A systematic 
literature review based on a method described by Evans with a result based on 22 
articles of qualitative design. Result: To meet patients who self-harm can be seen out of 
the six themes described in the result of the present study; To be challenged by negative 
emotions, To disconnect from your empathic ability, To be unsure of what´s to come, A 
difficult balancing act, A favorably meeting and Professional development. 
Conclusion: The result of the present study shows that the negative emotions were 
prominent. Continuous further training and tutorial appears necessary conditions to 
enable favorable meetings with the patient group.  
 
 

Keywords 

Systematic literature review, self-harm, mental health care staff, nursing, experience, 
meeting  
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Inledning 
 

I vårt arbete som sjuksköterskor i psykiatrisk heldygnsvård möter vi patienter som skadar sig 
själva och inte allt för sällan uppstår tankar i personalgruppen avseende vad det är som gör att 
dessa möten inte alltid blir bra. Det kan upplevas som att det är patientens inställning till vård 
som försvårar ett gynnsamt möte. Det kan också vara vårdpersonalens egna attityder, 
erfarenheter och upplevelser som i större utsträckning än väntat påverkar förutsättningarna för 
ett gynnsamt möte mellan vårdpersonal och patient. Vi har erfarenheter av att det kan vara 
svårt för vårdpersonalen att förstå varför en patient skadar sig själv och hur man ska kunna ge 
ett professionellt bemötande samt bidra till en god vård. Med benämningen vårdpersonal 
menar vi fortsättningsvis i texten sjuksköterskor och skötare som är delaktiga i psykiatrisk 
omvårdnad kring patientgruppen. 

2. Bakgrund 

2.1 Självskadande beteende 

Ett självskadande beteende är enligt (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fifth Edition (DSM-5), 2013), ett beteende där en patient det senaste året, under 
fem dagar eller fler, avsiktligt tillfogat sig skador via huden som sannolikt medför blödning, 
blåmärken eller smärta (till exempel skär, bränner, sticker, slår sig själv eller intensivt 
“suddar” på huden). En patient som bedöms ha ett självskadande beteende avser inte suicidera 
utan söker lindring av till exempel ångest (Statens Beredning för medicinsk och social 
Utvärdering (SBU), 2015). Självskadande beteende kan även avse självstympning och innebär 
liknande avsiktliga handlingar såsom trycka in vassa objekt i sin kropp eller drar ut 
kroppsbehåring (Zila & Kiselica, 2001). 

Det självskadande beteendet har som funktion att lindra påfrestande känslor; såsom att känna 
sig avtrubbad eller känslomässigt tom, straffa sig själv eller känna någonting, även om det är 
smärta. Bland självskadehandlingar visar sig att de vanligast förekommande är att patienten 
skär eller rispar sin hud och biter eller slår sig själv (Zetterqvist, Lundh, Dahlström & Svedin, 
2013). 
Inom psykiatrisk vård förstås och förklaras självskadande beteende vanligen med 
utgångspunkt i tre olika perspektiv. Ur ett psykodynamiskt perspektiv kan beteendet ses ge 
uttryck för en form av inåtriktad vrede, att ge uttryck för psykisk ohälsa utan att samtala om 
det eller att känna skuld i relation till en sexuell konflikt. Ur ett behavioristiskt perspektiv 
betonas självskadande beteenden som ett inlärt och självförstärkande beteende. Slutligen, 
belyser ett sociokulturellt perspektiv det självskadande beteende som en reaktion på 
traumatiska sociala upplevelser (McAllister, 2003). 
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2.2 Förekomst 

I Sverige har avsiktligt självskadande beteende bland unga patienter tilltagit det senaste 
årtiondet. En svensk undersökning som genomfördes under perioden 1991-2002 visade att 
behovet av heldygnsvård för unga vuxna var 0,8 procent för män och 1,8 procent för kvinnor. 
17 procent rapporterade ett återkommande beteende av självskadande handlingar (Jablonska, 
Lindberg, Lindblad & Hjern, 2009). I Sverige, under 2013, var det 6,7 procent ungdomar i 
åldern 15 till 17 år som uppvisade ett självskadande beteende. Vidare framhålls att var tredje 
ungdom någon gång i livet försökt skada sig själv. Att skada sig själv visade sig vara 
vanligare bland flickor (11,1 procent) jämfört med pojkar (2,3 procent) (Zetterqvist, Lundh, 
Dahlström & Svedin, 2013). 
Folkhälsomyndigheten (2016) beskriver i sin rapport att det är vanligare att kvinnor än män 
erhåller heldygnsvård på grund av sitt självskadande beteende. Statistiken visar på att behovet 
av heldygnsvård för kvinnor i åldern 15-24 år med självskadande beteende ökade i början av 
1990-talet. Även år 2007 kunde en markant ökning av dessa siffror konstateras. 
Därefter beskriver statistiken att erhållande av heldygnsvård relaterat till självskadande 
beteende minskat, men förekomsten är fortsatt på en hög nivå (ibid). 
Även internationellt visar sig självskadande beteende bland unga personer vara vanligt 
förekommande. I Europa förmodas Storbritannien vara det land som uppvisar högst förekomst 
av självskadande beteende hos personer under 25 år (Hawton, Saunders & O‟Connor, 2012). 

En undersökning visar att självskadande beteende är ett folkhälsoproblem i Storbritannien och 
antalet sjukhuskontakter för patienter som skadar sig själva uppskattas till att vara ca 200 000 
varje år (Hawton, Bergen, Casey, Simkin, Palmer, Cooper, Kapur, Horrocks, House, Lilley, 
Noble & Owens, 2007).  

2.3 Behandling 

Socialstyrelsen (2011) lyfter fram att behandlingen kan utgöras av Kognitiv beteende terapi 
(KBT) eller Dialektisk beteende terapi (DBT). KBT inriktas på att ersätta de tankar, känslor 
och beteenden som antas skapa psykologiska problem med inslag av mer funktionell karaktär 
samt minska symtom och förebygga återfall (Socialstyrelsen, 2016a). Ett initialt syfte med 
DBT är att minska de självskadande beteenden som allvarligt påverkar patientens livskvalitet. 
På längre sikt är syftet att stödja patienten att hitta en inre emotionell balans, hantera sin 
vardag på ett bättre sätt och skapa en meningsfull tillvaro (Socialstyrelsen, 2016b).  

2.4 Övervakning och observation 

Litteraturgenomgången pekar på att övervakning och observation är vanliga åtgärder som en 
konsekvens när patienter skadar sig själva inom heldygnsvård, trots att detta inte anses 
vara ett gynnsamt sätt att förändra och förhindra ett självskadande beteende. 
Sullivan (2012) belyser hur skador som förknippas med självskadande beteende är en 
förklaring till varför observation används av vårdpersonalen för att få en känsla av kontroll. 
Detta trots att det har visat sig att konstant övervakning inte minskar patientens inställning till 
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det självskadande beteendet, utan ibland utlöser vidare självskadande beteenden. Edwards och 
Hewitt (2011) lyfter fram två sidor av att använda åtgärder som övervakning och observation. 
Å ena sidan beskrivs fördelen av att patienter som har ett självskadande beteende hindras från 
att utföra den skadliga handlingen, de blir sedda av vårdpersonalen och upplever att de blir 
bekräftade samt att vårdpersonalen bryr sig om dem. Nackdelen å andra sidan är att det kan 
leda till ökad risk för självskadande beteende. Detta eftersom att dessa åtgärder samtidigt 
hindrar patienten från att använda handlingen i syfte att lindra sin psykiska ohälsa. Sullivan 
(2012) pekar på att patienter och vårdpersonal erfar ogynnsam påverkan avseende integritet 
och värdighet genom att bli övervakad - vara den som övervakar.  

2.5 Omvårdnad 

Socialstyrelsen (2005) beskriver att sjuksköterskan ska ha förmåga att på ett respektfullt och 
lyhört sätt kunna kommunicera med och stödja patienter i syfte att främja hälsa och förhindra 
ohälsa samt kunna se och aktivt förebygga hälsorisker och bedöma patientens egna resurser. I 
kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård (Psykiatriska 
Riksföreningen för sjuksköterskor, 2014) framhålls att omvårdnad inom psykiatrisk vård 
lyfter fram hälsoprocesser ur ett helhetsperspektiv samt de livsförhållanden och levnadsvillkor 
som bidrar till bättre hälsa. 
 
Litteraturgenomgången visar på flera aspekter som är centrala vid omvårdnaden av patienter 
som skadar sig själva. McCrae (2014) hävdar att en central utgångspunkt för omvårdnad är att 
avsätta tid i kontakten mellan vårdpersonal och patient, som en grund för en god vårdrelation. 
Andersson, Woodward och Armstrong (2004) samt Reece (2005) pekar på att vårdpersonalen 
bör bemöta patienternas längtan efter att bli accepterade och lyssnade på samt försöka förstå 
hur patienterna uttrycker sin psykiska smärta och oro. Detta anses bidra till att förebygga 
hälsorisker och erbjuda god omvårdnad.  
Crowe (2014) framhåller att det är nödvändigt med engagemang hos vårdpersonalen för att 
kunna se behoven bortom beteendet hos patienten som skadar sig själv. McAllister, Moyle, 
Billett och Zimmer-Gembeck (2009) betonar att det som vårdpersonal är viktigt att vara 
medveten om att omvårdnad inte alltid handlar om att erbjuda problemlösning för patienten 
med självskadande beteende. Istället handlar det ofta om att uttrycka acceptans, optimism och 
en positiv tro om förändring av beteendet. Detta är väsentligt för att motivera patienten med 
självskadande beteende till att tänka på förändring, att använda sig av hälsosamma sätt att 
hantera sin livssituation, samt att hitta sociala stöd för att hjälpa patienten att genomföra dessa 
förändringar. Andra aspekter som framhålls vara av betydelse i omvårdnaden är att mildra den 
upplevda skulden som patienter med självskadande beteende kan erfara (ibid). Det visar sig 
vara vanligt att vårdpersonalen känner behov av att övervaka beteendet hos patienten som 
skadar sig själv, samtidigt som detta leder till att patienten känner sig fråntagen kontrollen 
över sin kropp och sitt självbestämmande. Att utföra en självskadande handling kan vara ett 
sätt för patienten att återställa en känslomässig balans. Det upplevs vara svårt och utmanande 
för vårdpersonalen att förhålla sig terapeutiskt till dessa självdestruktiva handlingar samt 
erbjuda vård som innebär mindre skadliga alternativ (Reece, 2005). Att förstå självskadande 
handlingar som en överlevnadsstrategi kan hjälpa både vårdpersonalen och patienten att 
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uppleva en mer positiv inställning till vården då det kan ingjuta hopp istället för hjälplöshet 
och negativa tankesätt. Vårdrelationen kan då präglas av att betona patientens vilja att leva, 
istället för att fokusera på förtvivlan och självmordsnära tankar (McAllister, 2003). 
Litteraturen beskriver att vårdpersonalen ofta ställs inför svårigheter i det vårdande mötet med 
patienter som skadar sig själva och hur detta påverkar deras förmåga att identifiera kvaliteten 
på omvårdnaden de utför (Hodgson, 2016). Patientens förmåga att projicera känslor av 
lidande kan orsaka att vårdpersonalen erfar liknande upplevelser av lidandet. Vårdpersonalen 
upplever att patienten ställer emotionella krav på hela teamet som finns kring patienten. Detta 
kan medföra en obalans i den kliniska miljön, vilket skapar svårigheter och vånda både för 
patienten med självskadande beteende och för vårdpersonalen (Smith, Bouch, Bradstreet, 
Lakey, Nightingale & O‟Connor, 2015). Vårdpersonalen riskerar att i mötet med dessa 
patienter att drabbas av känslor som hopplöshet, skuld, ilska, svek och sorg. Då känslorna kan 
vara svåra att hantera finns det en risk att vårdpersonalen låter dessa påverka upplevelsen av 
mötet med patienten som har ett självskadande beteende (Lundh, 2014). Det visar sig vara 
vanligt att vårdpersonalen beskriver flera olika upplevelser av negativa möten med patienter 
med självskadande beteende. Dessa möten påverkas av känslor såsom frustration, osäkerhet 
och ängslan (Karman, Kool, Poslawsky & van Meijel, 2015; Reece, 2005; Sullivan, 2012).  
 
Litteraturen lyfter fram att vårdpersonalen som arbetar med denna grupp av patienter löper 
risk för att hamna i situationer som sätter vårdrelationen på prov. Att möta dessa patienter 
ställer krav på vårdpersonalens professionella och empatiska förhållningssätt (Bosman & van 
Meijel, 2008; Hodgson, 2016; Karman, Kool, Poslawsky & van Meijel, 2015; Lundh, 2014; 
McHale & Felton, 2010). Det framhålls att vårdpersonalen som möter patienter som skadar 
sig själva behöver ha goda kommunikations- och interpersonella färdigheter. Detta för att 
kunna samtala med patienter om känsliga problem gällande självskador och för att medverka 
till att patienten förbättrar sina interpersonella mönster (Hodgson, 2016). 

3. Teoretisk referensram 
 
Litteraturgenomgången visar att vårdpersonalen kan uppleva olika typer av negativa känslor i 
mötet med patienter som skadar sig själva, vilket kan skapa svårigheter i relationen (Lundh, 
2014; Smith et al. 2015). Peplaus teori (1991) beskriver den mellanmänskliga relationen som 
en central förutsättning för omvårdnad. Teorin kan tjäna till att sätta fokus på vad som kan 
vara av central betydelse i relationen mellan patienten som skadar sig själv och 
vårdpersonalen. Peplau (1991) menar att relationen som skapas mellan vårdpersonal och 
patient är en mellanmänsklig process där vårdpersonal och patient påverkar varandra.  
Utvecklingen av en mellanmänsklig relation består av fyra faser; orienteringsfasen, 
identifikationsfasen, nyttjandefasen och resolutionsfasen. Orienteringsfasen kan betraktas ur 
två perspektiv. Det ena är hur vårdpersonalens känslor tar sig uttryck inför att hjälpa patienten 
och det andra är hur patienten känner inför att vara mottagare av vård. Peplau (1991) betonar 
vikten av att vårdpersonalen förstår sitt eget beteende, framför allt i situationer när de ska 
hjälpa patienter att förstå sin psykiska ohälsa. Varje kontakttillfälle mellan två människor 
involverar möten av känslor, uppfattningar och erfarenheter. I litteraturgenomgången framgår, 
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att vårdpersonal i kontakt med patienter som skadar sig själva, kan uppleva negativa känslor 
såsom skuld, otillräcklighet och ilska (Lundh, 2014). Peplau (1991) beskriver att 
vårdpersonalen i orienteringsfasen behöver vara medvetna om sina egna reaktioner i mötet 
med patienten och vilka känslor mötet kan väcka. 
 
Det visar sig att vårdpersonalen, enligt Reece (2005), kan ha svårt att förstå det självskadande 
beteendet, vilket kan ta sig uttryck i deras förhållningssätt och bemötande. Detta samtidigt 
som Peplau (1991) pekar på att det krävs en förståelse för patienten och medvetenhet hos 
vårdpersonalen avseende innebörden av mellanmänskliga relationer.  
Peplau (1991) belyser i identifikationsfasen hur viktigt det är att vårdpersonalen utstrålar 
acceptans för att skapa en trygg vårdmiljö där patienten känner tillåtelse att visa känslor som 
hjälplöshet och beroende. I nyttjandefasen visar det sig huruvida vårdpersonalen kan förstå 
den mellanmänskliga relationen och att denna förståelse visar sig genom att patienten känner 
sig trygg och därmed kan tillgodogöra sig vården som erbjuds. Peplau (1991) lyfter fram 
betydelsen av att vårdpersonalen har förståelse för patientens förväntan på dem. Att patienten 
medvetet eller omedvetet väljer ut vem eller vilka de tror sig bli hjälpta av. I resolutionsfasen 
visar det sig hur den mellanmänskliga relationen påverkat patienten till att uppnå en 
delaktighet och självständighet. Ju högre grad av delaktighet och självständighet som uppnåtts 
desto mer gynnsamt är det för vårdpersonalen att stödja patienten avseende att handskas med 
sin psykiska hälsa.  

4. Problemformulering 
 
Det visade sig vid litteraturgenomgången i föreliggande studie att vårdpersonalen kan uppleva 
svårigheter med att möta patienter som skadar sig själva på ett professionellt sätt. Det visar sig 
också att vårdpersonalens upplevelser av självskadande beteende har ett tämligen litet 
utrymme bland publicerad forskning i förhållande till vad som är studerat ur ett 
patientperspektiv.  
 
De svårigheter och negativa känslor som uppstår i mötet med patienter som skadar sig själva 
kan leda till en ogynnsam vårdrelation mellan vårdpersonal och patient. Svårigheterna som 
uppstår kan bero på att vårdpersonalen har svårt att förstå patienten med det självskadande 
beteendet. Enligt Peplau (1991) är den mellanmänskliga relationen central avseende 
förutsättningen för god omvårdnad och vikten av att förstå patienten är ett led i den 
mellanmänskliga processen. 
Med grund i Peplau (1991) är en väsentlig utgångspunkt för vårdpersonal, som arbetar med 
patienter som skadar sig själva, att utveckla en medvetenhet om sina egna känslor samt 
förmågan att reflektera över dem och dess betydelse för förhållningssättet till patienterna.  
Det visar sig också att hur vårdpersonalen beskriver upplevelsen av mötet med patienter som 
skadar sig själva har ett tämligen litet utrymme bland publicerad forskning. 
En sammanställning av befintlig forskning skulle kunna tillföra en ökad medvetenhet hos 
vårdpersonalen avseende behovet av att applicera teoretiska kunskaper i kombination med 
praktiska övningar för att förbättra upplevelsen av dessa möten. 
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5. Syfte 
 
Syftet är att genom en systematisk litteraturstudie belysa psykiatrisk vårdpersonals 
upplevelser i mötet med patienter som skadar sig själva. 

6. Metod 
 
I föreliggande studie användes Evans (2002) metod för att genomföra en systematisk 
litteraturstudie. Metoden grundar sig på fyra steg; urval och datainsamling, identifiering av 
nyckelfynd, sammanställning av artiklarnas teman samt beskrivning av fenomenet. Metoden 
innebär att artiklarnas resultat läses för att erhålla en djupare förståelse för innehållet, 
identifiera nyckelfynd i artiklarna och därefter studera likheter och olikheter i artiklarnas 
resultat. Därefter grupperas och sammanställs teman för att sedan beskriva fenomenet genom 
att sammanställa teman till ett resultat. Evans (2002) beskriver metoden som att gå från helhet 
till delar för att därefter skapa ny helhet.  

6.1 Urval 

I enlighet med Evans (2002) inleddes metodarbetet med att bestämma vilket material som 
skulle ingå i studien. Följande inklusionskriterier utgjorde en grund för litteratursökningarna: 
Vetenskapliga artiklar som belyser psykiatrisk vårdpersonals möten med patienter som skadar 
sig själva. Artiklarna skulle ha en kvalitativ forskningsansats, vara peer reviewed, skrivna på 
engelska, publicerade år 2006-2016, utgå från Europa, USA eller Australien.  

6. 2 Litteratursökning 

En litteratursökning utgick från föreslagna ämnesord i Cinahl för “mental health”, 

“psychiatric nursing”, “self-harm” och “attitude to mental illness”. I PsycInfo användes 

Thesaurus för att få fram liknande ord och i Medline användes MeSH-termer. I OneSearch 
gjordes endast sökning på fritextord. 
Sökningarna bestod av ämnesord i kombination med fritextord i respektive databas, förutom 
OneSearch där endast fritextsökning gjordes, för att undersöka den forskning som fanns 
tillgänglig. Sökningen i CINAHL delades upp i olika block där det första blocket utgick från 
ämnesord för sjuksköterska och/eller vårdpersonal inom psykiatrisk vård; “Community 

Mental Health Nursing” OR “Psychiatric Nursing” OR “Mental Health Personnel” 

OR“Hospitals, Psychiatric”. Därefter genomfördes en sökning i block två med ämnesord för 
upplevelser/känslor; “Nursing Care” OR “Emotions+” OR  “Attitude to Mental Illness ”OR 
“Nurse Attitudes”, “Perception” OR “Caring”. Sist skapades block tre med ämnesord för 
patienter som skadar sig själva; “Self-Injurious Behavior” OR “Injuries, Self-Inflicted”. 

Därefter gjordes en sökning där block ett till tre kombinerades med Booleska operatoren AND 
och avgränsning med publikationsår 2006-2016. Sökningarna i PsycInfo och Medline 
genomfördes i block enligt liknande strategi. 
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Dessutom genomfördes fritextsökningar med sökorden “mental health”, “self-harm” och 

“experience” via sökmotorn OneSearch . Exempel på block och sökord presenteras i tabell 1. 
 
Tabell 1- Exempel på blockindelning och sökord 
CINAHL Block 1  

Vårdpersonal inom 
psykiatri 

 

Block 2 
Upplevelser 

 

Block 3 
Patienter som 
skadar sig 

 

Ämnesord 
(MM eller 
MH) 

(MH "Community 
Mental Health 
Nursing") OR (MH 
"Psychiatric Nursing") 
OR (MH "Mental 
Health Personnel") OR 
(MH "Hospitals, 
Psychiatric")  

AND (MH "Nursing Care") OR 
(MH "Emotions+") OR 
(MH "Attitude to Mental 
Illness") OR (MH "Nurse 
Attitudes") OR (MH 
"Perception")OR (MH 
"caring")  

AND (MH "Self-
Injurious 
Behavior") OR 
(MH "Injuries, 
Self-Inflicted") 
 
 

AND 

 

OR OR OR 
Fritext 
 

(“Psychiatric nurs*” OR 

“mental health person*” 

OR “Mental health 
nurses”) 

(“nursing care” OR 

attitude* OR perception* 
OR emotion* OR 
powerless*…) 

(Self-harm OR 
self-injur*) 

 
 
Avslutningsvis gjordes en manuell sökning i samtliga referenslistor i de artiklar som valdes ut 
för granskning, såsom beskrivet av Forsberg och Wengström (2016). Se sökschema, bilaga 1. 
Efter genomläsning av titlar, abstrakt och resultat föreföll 28 vetenskapliga artiklar ha ett 
relevant innehåll för föreliggande studies syfte. 

6.3 Kvalitetsgranskning 

För att bedöma de 28 artiklarnas kvalitet användes en modifierad checklista av Forsberg och 
Wengström (2016), se bilaga 2. Med denna checklista avsågs att granska artiklarnas 
vetenskapliga kvalitet. Varje utvald artikel granskades av båda författarna var för sig. De sex 
artiklar som efter kvalitetsgranskning ansågs vara av för låg kvalitet eller fel fokus för 
föreliggande studie togs bort. Kvalitetsgranskningen ledde till 22 kvarstående artiklar, vilka 
ligger till grund för föreliggande studie. Efter överläggning mellan författarna formades en 
artikelöversikt med en bedömning av den vetenskapliga kvaliteten inkluderad, se bilaga 3. 
 

6.4 Analys 

I enlighet med Evans (2002) lästes de granskade artiklarna igenom flera gånger av båda 
författarna var för sig för att skapa en helhetsbild och en tydligare förståelse av innehållet. 
Därefter söktes materialet detaljerat igenom efter nyckelfynd i form av citat eller meningar 
som ansågs svara på föreliggande studies syfte. Under läsprocessen gjorde författarna olika 
understrykningar i texten samt noteringar i marginalen. Nyckelfynden identifierades och de 
nyckelfynd som bedömdes vara aktuella av båda författarna sammanställdes i en tabell. 
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Nyckelfynden fick korta benämningar utefter författarnas tolkning av deras innebörd. De 
grupperades sedan in i kategorier utefter likheter och olikheter i en tabell med olika kolumner.  
Dessa kategorier fick benämningar och kom att bli subteman till de teman som redovisas i 
resultatet. 
Resultatet sammanställdes i teman utifrån nyckelfyndens likheter. Detta redovisas i sex 
teman: Att utmanas av negativa känslor, Att stänga av sin empatiska förmåga, Att vara osäker 
på vad som komma skall, En svår balansgång, Ett gynnsamt möte och Professionell 
utveckling. Dessa valdes ut för att representera studiernas innehåll då de ansågs bäst lyfta fram 
resultatet. 
 
Exempel på nyckelfynd och tema presenteras i tabell 2. 
 
Tabell 2 - Exempel på nyckelfynd och samt teman 

NYCKELFYND TEMA 

Shaw och Sandy (2012) upptäckte att vårdpersonal kände ilska och frustration när 
patienterna upprepade sitt självskadande beteende.  
 
Wilstrand, Lindgren, Gilje och Olofsson (2007) uppmärksammade att vårdpersonalen vill 

stänga av viss emotionalitet för att det annars kan bli svårt i mötet med patienter som 

skadar sig själva. 

... 

Att utmanas av 
negativa känslor 

 

Att stänga av sin 
empatiska förmåga 

 

 
Avslutningsvis i analysen kontrollerades teman och dess överensstämmelse med 
nyckelfynden (Evans, 2002). 

6.5 Etiska överväganden 

Enligt Forsberg & Wengström (2016) bör det vid systematiska litteraturstudier göras ett etiskt 
övervägande gällande urval och analys av de ingående vetenskapliga studierna. Studierna bör 
vara godkända av en etisk kommitté eller ha genomgått etiska överväganden. Författarna 
ansvariga för att referenser är angivna på ett korrekt sätt och arbetet har utförts efter rådande 
riktlinjer för forskning avseende plagiering, fabricering och förfalskning av material.  
 (ibid.).  
I föreliggande studie har författarna haft som ambition att på ett så korrekt sätt som möjligt 
presentera aktuell forskning som lyfter fram psykiatrisk vårdpersonals möten med patienter 
som skadar sig själva. Ett av målen hos författarna har under föreliggande studies gång varit 
att inte förvränga eller påverka resultatet. Det innebar en svårighet att översätta artiklar 
skrivna på engelska, då författarnas modersmål är svenska, och det därmed fanns en risk att 
enstaka översatta ord kunde påverka hur författarna förstått helheten i artiklarnas resultat. I de 
fall där oklarheter i artiklarnas resultat framkommit har detta diskuterats författarna emellan 
tills att förståelse uppnåtts. En ytterligare aspekt som kan ha påverkat föreliggande studies 
resultat är att artiklar publicerade tidigare än 2006 inte använts som data. Detta, därför att 
bedömningen gjordes, att studier äldre än tio år, kunde leda till brister i tillförlitligheten då 
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äldre forskning kunde anses begränsad och inaktuell då kunskapsutvecklingen går ständigt 
framåt.  

7. Resultat 

 
Resultatredovisningen genomförs med grund i sex teman: Att utmanas av negativa känslor, 
Att stänga av sin empatiska förmåga, Att vara osäker på vad som komma skall, En svår 
balansgång, Ett gynnsamt möte och Professionell utveckling. Subtema och tema presenteras i 
tabell 3. 
 
Tabell 3 – Subtema och tema 

 
Subteman  Teman  
Att känna ilska 
Att vara rädd 
Att känna otillräcklighet 
Att känna frustration och maktlöshet 

Att utmanas av negativa känslor 

Att vara emotionellt avtrubbad Att stänga av sin empatiska förmåga 

Att känna osäkerhet och oro Att vara osäker på vad som komma skall 

Att övervaka eller kränka En svår balansgång 

Att ha ett icke-dömande förhållningssätt 
Att visa acceptans och förståelse 
Att stärka relationen 

Ett gynnsamt möte 

Fortbildning ger ökad acceptans och förståelse 
Vikten av handledning 

Professionell utveckling 

 

7.1 Att utmanas av negativa känslor 

O´Donovan och Gijbels (2006), Rayner och Warne (2016), Shaw och Sandy (2016) och 
Thompson, Powis och Carradice (2008) beskriver att ilska visar sig vara vanligt 
förekommande hos vårdpersonalen i möten med patienter som skadar sig själva, detta när 
patienter uppfattas som manipulativa och i situationer när patienter skadar sig själva vid 
upprepade tillfällen. Detta styrks av Sandy (2013) som lyfter fram ilska som en framträdande 
känsla, hos vårdpersonalen, när patienter gömmer sig och skadar sig i ”hemlighet”. 

Duperouzel och Fish (2007) och Rayner och Warne (2016) studier visar att vårdpersonalens 
samtal med patienten möjliggör för denne att finna vägar för att förhindra fortsatta 
självskador. Detta framhålls som en central uppgift och när patienter döljer sina ansatser och 
fortsätter att skada sig själva upplevs både frustration och uppgivenhet hos vårdpersonalen. 
Erfarenheten av att hjälpa en patient tillbaka efter att denne skadat sig själv beskrivs som en 
påfrestande känslomässig utmaning. Thompson, Powis och Carradice (2008) lyfter fram 
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vårdpersonalens upplevelse av ett nästan övermäktigt arbete för att försöka lindra den 
psykiska smärta som patienten inte kunde se någon annan väg ut ur, än att skada sig själv. När 
patienter inte visar tecken på återhämtning och dessutom återfaller i självskadande beteende 
beskriver vårdpersonalen känslor av frustration och hopplöshet. Rayner och Warne (2016) 
beskriver upplevelser av både maktlöshet och ångest hos vårdpersonalen då patienter skadar 
sig själva så fort tillfälle ges. Vidare belyser Salzmann-Eriksson, Persson och Fallqvist (2014) 
att när patienter fortsätter skada sig själva trots de vårdinsatser som görs väcks känslor av 
hopplöshet, uppgivenhet och misslyckande hos vårdpersonalen. Det visar sig att 
vårdpersonalen kan uppleva att patienter som skadar sig själva tar tid i anspråk på bekostnad 
av sina medpatienter förekommer och därmed känsla av att inte räcka till för alla patienter. 
 
Bowers, Simpson, Eyres, Nijman, Hall, Grange och Phillips (2006) och Duperouzel och Fish 
(2007) menar att vårdpersonalen upplever känslor av skuld och anklagande efter att patienter 
skadat sig själva; å ena sidan relaterat till personlig skuld och å andra sidan relaterat till en 
rädsla för att bli anklagad av ledning och allmänhet. Hagen, Knizek och Hjelmeland (2016) 
och Shaw och Sandy (2016) studier visar att vårdpersonalen kan uppfatta negativa känslor 
som hindrande avseende att erbjuda patienterna vård. Att uppträda professionellt trots en 
känsla av förtvivlan när patienterna upprepar sitt självskadande beteende visar sig medföra att 
vårdpersonalen upplever att patienterna utsätter dem för ett ”känslomässigt kaos”. Matthews 

och Williamsson (2016) lyfter fram att även vårdpersonal med lång erfarenhet av att möta 
patienter som skadar sig själva upplever svårigheter i mötet. 
 
Thompson, Powis och Carradice (2008) studie tydliggör att patienter som skadar sig själva 
visar sig vara svåra att engagera sig i, eftersom patienterna själva kan uppfattas som 
oengagerade eller som att de egentligen inte vill ha vård. Vidare pekar Woollaston och 
Hixenbaugh (2008) på att vårdpersonalen kan uppleva sig kränkta över att behöva ta ansvar 
för patienters beteenden, vilket de menar är ett ansvar patienterna själva egentligen ska ta. 
Karman, Kool, Gamel och van Meijel (2015) framhåller att vårdpersonalen kan uppleva 
patienternas självskadande beteende som ett personligt angrepp, ett hot mot deras personliga 
utrymme och nedvärdering av den professionella viljan att hjälpa. Detta skapar konflikter och 
utgör utmaningar i mötet. Karman, Kool, Gamel och van Meijel (2015) och Rissanen, Kylma 
och Laukkanen (2012) och Thompson, Powis och Carradice (2008) pekar också på att 
vårdpersonalen upplever känslan av ansvar som utmanande då den förvärras av tidsbrist, 
begränsade resurser och att bli lämnade utan stöd. Karman, Kool, Gamel och van Meijel 
(2015) och Tofthagen, Talseth och Fagerström (2014) lyfter fram att vårdpersonalen beskrev 
tidsbrist som mest framträdande, eftersom patienter som skadar sig själva tar mycket tid i 
anspråk från vårdpersonalen och även indirekt från medpatienter. Att som vårdpersonal finnas 
där och inge hopp till en patient som skadat sig själv kräver inte bara tid utan även att de 
klarar av att bära den projektion som patienten utsätter dem för i mötet. Det visar sig att 
vårdpersonalen kan uppleva att de blir utmanade, att de känner sig obekväma och/eller 
provocerade. Det framgår också att känslor av nederlag och maktlöshet i kombination med 
patienternas förmåga att projicera sitt mående på vårdpersonalen påverkar mötet på ett 
ogynnsamt sätt. 
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O‟Donovan (2007a) och Sandy och Shaw (2012) studie visar att det inte enbart är patienterna 
som kan vara orsaken till varför ett möte upplevs som ogynnsamt. Vårdpersonalens attityder i 
form av ignorans, auktoritär framtoning, dömande eller otydlighet kan också bidra till att 
mötet blir ogynnsamt.  

7.2 Att stänga av sin empatiska förmåga 

Rayner och Warne (2016) och Wilstrand, Lindgren, Gilje och Olofsson (2007) beskriver att 
vårdpersonalen distanserar sig och stänger av sina känslor inför möten med patienter som 
skadar sig själva för att inte bli alltför känslomässigt påverkade av patienters självskadande 
beteende och psykiska lidande. Vidare menar Rayner och Warne (2016) att vårdpersonalen 
kan uppfatta det som att patienten förväntar sig en vårdande eller bestraffande känslomässig 
respons. Det visar sig att vårdpersonalen kan uppfatta att bästa sättet att bemöta patienten som 
skadat sig själv är att se på själva skadan som en ”handling” och inte som ett uttryck för 

patientens psykiska mående. Det visar sig att vårdpersonalen kan uppleva svårigheter med att 
tillåta sig att bli känslomässigt engagerade samt reflektera över patientens smärta, därför 
väljer de att stänga av sina känslor. Det framgår också att de beskriver detta som en 
försvarsmekanism, eftersom det upplevs för svårt att hantera känslorna som mötet innebär.   
 
O‟Donovan och Gijbels (2006) menar i sin studie att vårdpersonalen upplever att de har blivit 
så vana vid att vårda patienter som skadar sig själva att det inte är någon idé att bli arg, 
irriterad eller känna något bakslag. Det visar sig också att vårdpersonalen kan uppfatta att det 
är något de får ”stå ut med”, som en del av deras jobb. Sandy (2013) framhåller att 
vårdpersonalen upplever en känsla av skyldighet och förpliktigande avseende att vårda 
patienter som skadar sig själva, trots att de uppfattar att patienterna skadar sig själva för att få 
uppmärksamhet eller manipulera vården. Shaw och Sandy (2016) visar på att vårdpersonalen 
kan uppleva en känsla av likgiltighet inför patienterna, att de inte bryr sig om ifall patienterna 
skadar sig själva, när de uppfattar det som ett mönster hos patienten som denne inte är villig 
att förändra. Matthews och Williamson (2015) och Thompson, Powis och Carradice (2008) 
lyfter fram att känslan av likgiltighet inför patienternas självskadande beteende kan vara 
relaterat till att de känner sig utbrända och helt okänsliga, att få bevittna självskadande 
handlingar varje dag och visar sig leda till en minskad känslighet inför beteendet. 

7.3 Att vara osäker på vad som komma skall 

Engqvist, Ferszt och Nilsson (2010) och Lundegaard Mattson och Binder (2012) och Rayner 
och Warne (2016) belyser i sina studier att en stor del av vårdpersonalens arbete med patienter 
med självskadande beteende består av att förhindra att patienterna skadar sig. Detta 
”vaktande” förhållningssätt kan utgöra ett hinder för att en terapeutisk allians med patienten 

ska bildas. Vårdpersonalen kan uppleva oro och ängslan när de är osäkra på om patienterna 
ska skada sig själva eller om de är självmordsbenägna och att detta medför att de känner 
rädsla inför att lämna patienten ensam. Wilstrand, Lindgren, Gilje och Olofsson (2007) 
beskriver att vårdpersonalen kan bäva inför att gå in på ett patientrum och inte veta om de ska 
hitta patienten död eller levande. Thompson, Powis och Carradice (2008) och Wilstrand, 
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Lindgren, Gilje och Olofsson (2008) menar att det innebär en stark känslomässig påfrestning 
att ständigt “vara på sin vakt”. Lundegaard Mattson och Binder (2012) framhåller att 
vårdpersonalen kan uppfatta osäkerhet och oro som bidragande orsaker till ökad stressnivå 
och utmattning, som i sin tur kan resultera i en känsla av ångest inför att gå till sin arbetsplats. 

 7.4 En svår balansgång 

Woollaston och Hixenbaugh (2008) lyfter fram att vårda patienter som skadar sig själva 
framstår som en svår balansgång. Vårdpersonalen uppfattar också, att om de inte förhåller sig 
så som patienten önskar, kan de bli ”straffade” genom att patienten skadar sig själv som 

hämnd. Bowers et al. (2006) pekar på dilemmat som uppstår i att å ena sidan uppleva 
övervakning som kränkning av patientens personliga integritet och å andra sidan uppleva att 
det ibland är nödvändigt att övervaka patienten för att hindra självskadande handlingar. Det 
visar sig att vårdpersonalen kan uppfatta ett dilemma i situationer som innebär att övervaka 
patienter i syfte att hindra dem från att skada sig själva jämfört med obefintlig övervakning 
som kan resultera i risk för patientens liv. De framhåller dock att viktigast är att se till 
patientens bästa. 
 
Vidare menar Sandy och Shaw (2012) att vårdpersonalen känner sig illa till mods när de 
behöver använda åtgärder som övervakning och observation när patienter skadar sig själva. 
Tofthagen, Talseth och Fagerström (2014) visar på att vårdpersonalen kan uppleva att när de 
tar kontroll över patienten som skadar sig själv kan detta leda till ännu mer utagerande.  
Det framgår också att den svåra balansgången gör sig påmind är när patienterna vårdas på en 
heldygnsvårdsavdelning där tillgången till föremål att skada sig själva med är begränsad, 
samtidigt som vårdpersonalen upplever att patienterna ska ta eget ansvar och delta i vården. 
Wilstrand, Lindgren, Gilje och Olofsson (2007) belyser att vårdpersonalen upplever 
svårigheter med att övervaka en patient samtidigt som denne skadar sig själv. De känner sig 
obekväma i att lyfta på patientens filt om de misstänker att denne ligger och skadar sig. Detta 
samtidigt som de upplever ett ansvar i att bevara patientens fysiska hälsa. 
 

7.5 Ett gynnsamt möte 

Sandy och Shaw (2012) lyfter fram att vårdpersonalen kan uppleva att mötet med patienter som 
skadar sig själva i stor utsträckning påverkas av de känslor som förmedlas till patienterna. Det 
framgår också att förmedla en positiv inställning till patienterna är en viktig aspekt för att skapa 
förutsättningar för ett gynnsamt möte. Det framhålls att detta kan hjälpa dem att uppleva ett 
engagemang för patienterna, samt ha ett icke-dömande förhållningssätt för att skapa ett 
gynnsamt möte. I studierna av O‟Donovan och Gijbels (2006) och Sandy och Shaw (2012) 

beskrivs att vårdpersonalen uppfattar att när de visar acceptans för patienten, men inte för den 
självskadande handlingen, kan det medföra att patienten bättre svarar an på den omvårdnad som 
erbjuds. 
Thompson, Powis och Carradice (2008) menar att förståelse för patienten är en viktig faktor för 
att kunna visa empati i kombination med känslan av ansvar. Detta visar sig att vårdpersonalen 
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kan uppfatta i relation till sin yrkesroll, de framhåller kallet i termer av att “bota patienterna och 

göra dem friska”. Karman, Kool, Gamel och van Meijel (2015) och Rissanen, Kylma och 
Laukkanen (2012) och Thompson, Powis och Carradice (2008) visar på att ett gynnsamt möte 
även handlar om att ge tillbaka ansvaret för den självskadande handlingen till patienten själv, 
att patienten är den som bär det yttersta ansvaret. Det visar sig att vårdpersonalen kan uppleva 
att förutsättningen för att uppnå behandlingsresultat är att skapa en god relation och ett 
gynnsamt möte med patienten. Det framgår också att ett gynnsamt möte med patienter som 
skadar sig själva präglas av god kontakt, tillit och reflekterande dialog. Att finnas där för en 
patient som skadar sig själv och inge hopp kräver inte bara att det finns tid att ge, utan även att 
vårdpersonalen klarar av att bära den projektion som patienterna kan utsätta dem för. 
 
Tofthagen, Talseth och Fagerström (2014) menar att vårdpersonalen strävar efter att inte 
uppfattas som skuldbeläggande eller ge intryck av att patienten tar mycket tid i anspråk. Det 
visar sig att de kan uppleva att förutsättning för ett gynnsamt möte är beroende av att stödja 
patientens tillit, samt bekräfta patienten, dennes förmågor och fokusera på den rationella sidan. 
Det framgår också att vårdpersonalen lyfter fram att ett gynnsamt möte kännetecknas av en 
vänlig och respektfull närvaro, att förmedla hopp genom att inge en känsla av att patienten kan 
uppnå en bättre psykisk hälsa. Det visar sig att vårdpersonalen kan uppleva att en reflekterande 
dialog är av stor betydelse för att stödja patienten i att sätta ord på sitt mående, istället för denne 
skadar sig själv. Detta styrks av Rissanen, Kylma och Laukkanen (2012) som framhåller att 
psykiatrisk omvårdnad innebär att vårdpersonalen stödjer denna patientgrupp att acceptera, 
uppskatta och värdera sina kroppar, samt att erbjuda dem färdigheter för att hantera sitt 
självskadande beteende.  

 

7.6 Professionell utveckling 

Shaw och Sandy (2016) och O‟Donovan (2007b) beskriver att vårdpersonalen efterfrågar 
kontinuerlig fortbildning och handledning så att de kan erbjuda patienterna ett bemötande som 
är präglat av acceptans, respektfullhet och tid att lyssna till vad patienten vill förmedla. Det 
visar sig att vårdpersonalen kan uppfatta att ökade kommunikativa färdigheter skapar en 
säkerhet i samtalet och i mötet med patienterna. Det framgår också att när de slutar döma och 
istället försöker förstå patienterna kan de istället möta patienterna med öppenhet och 
reflekterande hållning. Det visar sig att vårdpersonalen kan uppleva att fortbildning inom ämnet 
självskadande beteende ökar förståelsen denna patientgrupp.  
 
Holley, Horton, Cartmail och Bradley (2012) och Karman, Kool, Gamel och van Meijel (2015) 
lyfter fram att ökad kunskap medför att vårdpersonalen upplever att de är tryggare i sin 
yrkesroll, samt att det är viktigt att deras roll, avseende att vårda patienter som skadar sig 
själva, är tydlig för att klargöra vilket ansvar de har gentemot patienterna. Det framkommer att 
vårdpersonalen kan uppfatta ett behov av mer vetenskapligt grundad kunskap i hur de ska 
bemöta beteendet, istället för att lita till sina instinkter eller ”göra som alla andra gör”. Det visar 
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sig att vårdpersonalen upplever att kvaliteten på vården de ger förbättrats i och med fortbildning 
och att den framförallt är en hjälp för att förändra destruktiva mönster av ilska och frustration i 
möten med patienter skadar sig själva. Det framgår också att de tidigare använt sig av 
restriktioner i syfte att minska det självskadande beteendet hos patienterna. Det visar sig att 
vårdpersonalen kan uppfatta att fortbildning resulterar i att fokus minskar på att patienterna ska 
sluta skada sig själva, samt att vårdpersonalen istället börjar uppmärksamma tidiga tecken på 
oro och försöker hjälpa patienterna att lindra denna. Det framgår också att det innan 
fortbildning tog mycket tid bara att få patienterna att sluta skada sig själva, men att 
vårdpersonalen nu lägger ökat ansvar på patienterna själva att visa att de kan avstå från att 
skada sig själva.  

8. Diskussion 
 
Sammanfattningsvis kan resultatet förstås som att vårdpersonalens upplevelse av möten med 
patienter som skadar sig själva innebär mycket negativa känslor så som ilska och frustration. 
Framkommer gör även behovet utav fortbildning och handledning för att kunna erbjuda ett 
möte präglat av acceptans och respektfullhet. 
I de teman som belyser känslor och dess utmaningar framkommer det att vårdpersonalen 
upplever flera negativa känslor i mötet med patienter som skadar sig själva. Temat som 
beskriver att stänga av sin empatiska förmåga lyfter fram att vårdpersonalen tar emotionellt 
avstånd från patienterna för att skydda sina egna känslor. Efterföljande tema pekar på att en 
viktig aspekt för ett gynnsamt möte är att förmedla en positiv inställning till patienten och 
skapa en god relation för att uppnå behandlingsresultat. Sista temat lyfter fram professionell 
utveckling i relation till hur vårdpersonalen uppfattar vikten av att erhålla kontinuerlig 
fortbildning och handledning för att kunna hantera sina känslor i mötet med patienter som 
skadar sig själva.  
 

8.1 Metoddiskussion 

För att besvara syftet i föreliggande studie valde författarna att genomföra en innehållsanalys 
av kvalitativa artiklar. De artiklar som valdes ut efter kvalitetsgranskning ansågs vara de som 
tydligast belyste psykiatrisk vårdpersonals upplevelse av möten med patienter som skadar sig 
själva. Den inledande fasen utgick från att söka information för att skapa en bild av tillgänglig 
forskning och initialt såg tillgången på material ut att vara mycket god. Vid genomläsning av 
artiklarnas abstrakt framkom det dock att flera var skrivna ur ett patientperspektiv eller ur 
somatisk hälso- och sjukvårdspersonals perspektiv. För att finna för studien lämpliga 
kvalitativa artiklar användes nya sökord, ämnesord söktes i databaserna och genomläsning av 
referenslistor till funna artiklar gjordes. 

Dessutom bestämde sig författarna för att enbart inrikta sig på psykiatrisk vårdpersonals 
upplevelse av möten med patienter som skadar sig själva. Detta eftersom det framkom att 
upplevelsen av mötena påvisade en betydande skillnad om de beskrevs utifrån ett psykiatrisk- 
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eller somatisk kontext. Denna avgränsning medförde att informationssökningen blev ett 
tidskrävande arbete, då det visade sig vara svårt att finna artiklar som enbart belyste 
upplevelser av möten ur vårdpersonalens perspektiv, samt att artiklarna inte skulle fläta 
samman emotionell instabil personlighetsstörning och självskadande beteende. Det framgick 
dock under informationssökningen att beskrivning av upplevelsen av mötet, ur 
vårdpersonalens perspektiv, med patienter som skadar sig själva, ofta är tätt sammanflätad 
med patienter som har diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning. I de fall 
författarna ansåg att emotionell instabil personlighetsstörning var tydligt avgränsat från det 
självskadande beteende och där patientperspektivet inte var det mest framträdande, 
inkluderades artiklarna i föreliggande studie. 

Flera artiklar visade sig också, sett ur ett vårdperspektiv, kvantitativt mäta vårdpersonalens 
attityder och förhållningssätt med hjälp av olika skattningsskalor. Utvalda artiklar skulle vara 
från 2006 och framåt, samt beskriva upplevelsen av mötet med patienter som skadar sig själva 
ur vårdpersonalens perspektiv. Denna avgränsning avseende årtal, vårdpersonal och enbart 
självskadande beteende bidrog till svårigheten att finna ett större antal artiklar än de som 
redovisas i studiens resultat. Dock anser författarna att avgränsningen styrker kvaliteten och 
trovärdigheten i föreliggande studie, men att det kan bidragit till ett bortfall att artiklar skrivna 
före 2006, icke psykiatrisk vårdpersonal och emotionell instabil personlighetsstörning inte 
togs med. Enligt Forsberg och Wengström (2016) bör forskaren alltid analysera och diskutera 
hur bortfallet påverkar resultatet. 

Författarna till föreliggande studie ansåg trots detta att det var möjligt att bygga upp ett 
resultat utifrån Evans (2002) analysmetod. Att genomföra en systematisk sammanställning av 
redan analyserade artiklar kan ses som en styrka eftersom detta ger ett omfångsrikt underlag 
av olika författares beskrivningar av vårdpersonalens möten med patienter som skadar sig 
själva. Detta bör styrka föreliggande studies tillförlitlighet och validitet. 

Artiklar skrivna på annat språk än engelska och svenska valdes bort, vilket kan ha medfört att 
relevanta artiklar uteslutits och det skulle kunna anses påverka studiens trovärdighet. Då 
utvalda artiklar var skrivna på annat språk än författarnas hemspråk kan detta ha medfört en 
risk för tolkningsfel eftersom översättning från engelska till svenska kan innebära ett problem 
i att fånga innebörden i texten (bias). Bias kan hota en hel studies trovärdighet, genom att 
resultatet blir förvrängt (Forsberg & Wengström, 2016). Då samtliga artiklar som inkluderats i 
studiens resultat är skrivna på engelska har författarna i största möjliga mån arbetat för att 
undvika feltolkningar av språket, oklarheter diskuterades mellan författarna och engelskt 
lexikon användes som stöd vid översättning. Att denna medvetenhet är närvarande och togs i 
beaktande bör öka föreliggande studies trovärdighet, avseende risk för tolkningsfel av 
artiklarnas innehåll.  

Artiklarna i föreliggande studies resultat skulle ha sitt ursprung i västerländska kulturer och 
detta bör öka homogeniteten i studien och överförbarheten till svensk sjukvård. En svaghet i 
föreliggande studie kan vara att flera artiklar var publicerade i Storbritannien och därmed 
begränsat resultatets variation. En anledning till detta är att Storbritannien anses vara det land 
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i Europa som uppvisar högst förekomst av självskadande beteende (Hawton, Saunders och 
O´Connor, 2012). 

Avsikten har varit att enbart ha med forskning med god kvalitet som data i studien. Den ovana 
vi som författare har av att granska studiers vetenskaplighet menar vi har uppvägts av att strikt 
och gemensamt följa en modifierad kvalitetsgranskningsmall utifrån Forsberg och Wengström 
(2016). Enligt Forsberg och Wengström (2016) innebär granskning av artiklarna utifrån 
evidensbaserade och beprövade granskningsmallar att studiens trovärdighet ökar. Villkoren 
för att genomföra en litteraturgranskning är att det finns ett tillräckligt underlag av 
vetenskapliga artiklar med god kvalitet som utgör det underlag som sedan värderingar och 
slutsatser vilar på (ibid.). 

Analysprocessen inleddes med att artiklarna lästes flera gånger av författarna var för sig, 
vilket tog stor del av tiden i anspråk, dock ansåg författarna att detta gav förståelse för utvald 
data. Artiklarna sammanfattades var för sig av författarna där artikelns urval, datainsamling 
och tillvägagångssätt beskrevs. Små noteringar gjordes i marginalen på respektive artikel, 
olika färger användes för att markera ord som sedan visade sig resultera i nyckelfynd. Evans 
(2002) beskriver vikten av att all data läses upprepade gånger för att skapa en helhetsbild och 
att detaljer av betydelse noteras under läsningens gång (ibid.). Därefter lästes artiklarna 
gemensamt och en artikelmatris skapades. Att genomföra processen på detta sätt ansågs ge 
studien trovärdighet avseende de utvalda nyckelfynden. Vissa svårigheter uppstod under 
förfarandet då innehållet i respektive tema visade sig ha ett nära samband med varandra och 
inte var helt lätt att särskilja.  

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie åskådliggör vårdpersonalens upplevelser av möten med 
patienter som skadar sig själva utifrån sex teman Att utmanas av negativa känslor; Att stänga 
av sin empatiska förmåga; Att vara osäker på vad som komma skall; En svår balansgång; Ett 
gynnsamt möte och Professionell utveckling.  
Det som var mest framträdande i föreliggande studie var att vårdpersonalen utmanades av 
negativa känslor såsom ilska och frustration. Vidare framkom betydelsen av kontinuerlig 
fortbildning och handledning för att skapa acceptans och förståelse i mötet med patienterna. 
 
Att utmanas av negativa känslor belyser att upplevelser av ilska och frustration är vanligt 
förekommande i mötet med patienter som skadar sig själva. Att sådana känslor förekommer 
visas av Bosman och van Meijel (2008), som även pekar på att detta kan relateras till 
upplevda brister i förmågan att kommunicera med denna patientgrupp. Svårigheterna i att 
förstå det självskadande beteendet påvisas av Reece (2005), svårigheter som i sin tur kan 
relateras till att vårdpersonalen upplever att de får ett negativt förhållningssätt och bemötande 
gentemot patienterna. Detta kan kopplas till vad Peplau (1991) beskriver som den 
mellanmänskliga relationen som finns mellan vårdpersonal och patient, i vilken hon lyfter 
fram att vårdande har sin grund. Båda parters känslor och reaktioner påverkar relationen. Hon 
belyser också hur den enskilda vårdpersonalens personlighet tar sig uttryck i varje möte. 
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Upplevelsen av mötet blir beroende av hur vårdpersonalen förstår sitt eget beteende och 
därmed i vilken utsträckning hon eller han förstår konfrontationen med patienten och hur 
patienten uppfattar situationen. Det innebär att vårdpersonalen i orienteringsfasen behöver 
vara medvetna om sina egna reaktioner i mötet med patienterna och vilka känslor som kan 
väckas (ibid). 
 
Vidare framkommer att det skulle kunna vara svårt för vårdpersonalen och patienten att 
upprätta en mellanmänsklig relation, då det visar sig att vårdpersonalen väljer att stänga av 
sina känslor för att undvika att påverkas av patientens försämrade mående. 
Att stänga av sin empatiska förmåga innebär att de svårigheter vårdpersonalen upplever leder 
till att de medvetet stänger av sitt känslomässiga engagemang i mötet med patienter som 
skadar sig själva. De tar ett emotionellt avstånd från patientens handlingar för att skydda sina 
egna känslor. Detta resultat får stöd i vad Karman, Kool, Poslawsky och van Meijel (2015) 
kommit fram till i ett liknande resultat, att patienternas upprepade självskadande beteende kan 
orsaka en emotionell avflackning hos vårdpersonalen. 
Detta stöds av litteraturgenomgången som visar att ett vårdande möte mellan vårdpersonal och 
patient kännetecknas av att vårdpersonalen erbjuder sin närvaro och vågar beröra och bli 
berörda. Ett sådant möte bör leda till att patientens lidande uppdagas och lindras av 
vårdpersonalen, samt stöd till patienten att hitta sig själv igen. Därmed uppstår ett hinder i att 
erbjuda omvårdnad, då Peplau (1991) betonar att den mellanmänskliga relationen är en central 
förutsättning för att ge god omvårdnad.  
 
Det visar sig att förståelse för patientens situation och beteende är något som är avgörande för 
hur vårdpersonalen upplever kvaliteten i mötet med patienten. 
Ett gynnsamt möte belyser faktorer som påverkar utkomsten av vårdpersonalens inställning 
till patienter som skadar sig själva. Det visar sig också att vårdpersonalens förmåga att visa 
positivitet och engagemang kan resultera i upplevelsen av ett gynnsamt möte. Öppenhet och 
reflekterande hållning framhålls också vara centrala delar i mötet. McAllister (2003) belyser 
hur vårdpersonalens förståelse för det självskadande beteendet kan underlätta och understödja 
deras inställning till patienterna. Peplau (1991) framhåller att vårdpersonalens framtoning av 
acceptans är avgörande för att kunna skapa en trygg vårdmiljö där patienten får utrymme att 
uttrycka sina behov.  
 
 
Vidare påvisar studiens resultat att vårdpersonalen upplever en professionell utveckling 
genom att erbjudas kontinuerlig fortbildning och handledning för att möta patienter som 
skadar sig själva. 
Att kontinuerlig fortbildning är en förutsättning för att goda upplevelser av möten med 
patienter som skadar sig själva ska möjliggöras framträder med tydlighet i detta resultat. 
Kontinuerlig fortbildning framhålls som en förutsättning i arbetet med denna patientgrupp och 
har ett entydigt stöd i litteraturen, som pekar på vikten av att vårdpersonalen ges möjlighet till 
kontinuerlig fortbildning och handledning för att upprätthålla och utveckla ett professionellt 
och empatiskt förhållningssätt i mötet (Bosman & van Meijel, 2008; Hodgson, 2016; Karman, 
Kool, Poslawsky & van Meijel, 2015; Lundh, 2014; McHale & Felton, 2010).  
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Detta kan direkt ses i relation till hur de ökar sin förståelse för patienten och även upplever en 
trygghet i sin yrkesroll. Vidare framkommer det att upplevelsen av mötet med patienter som 
skadar sig själva skapar en stor variation av känslor i personalgruppen och detta innebär att 
det är av stor betydelse att personalgruppen genomsyras av ett nära samarbete, god 
kommunikation och förmåga att stödja varandra. Betydelsen av kontinuerlig fortbildning 
framhålls även av Hodgson (2016) som pekar på att kompetensen bör innehålla 
kommunikations- och interpersonella färdigheter för att möjliggöra för vårdpersonalen att 
utveckla sin förmåga att samtala med patienter om deras självskadande beteende. Resultatet i 
föreliggande studie visar också att det är betydelsefullt för vårdpersonalen att få bekräftelse i 
att de inte är ensamma om att uppleva de svårigheter mötet medför. Framträdande i temat är 
även att vårdpersonalen gått från att bemöta patienter som skadar sig själva med restriktioner 
till att efter fortbildning och handledning möta dem med förståelse och en vilja att tänka med 
istället för åt patienterna. Vidare framhåller resultatet att kunskap och erfarenhet skapar 
trygghet för vårdpersonalen i mötet.  

9. Slutsats 

 
Ökad kunskap om självskadande beteenden visar sig kunna ge vårdpersonalen en trygghet i 
att vissa mönster i självskadande beteenden kan vara förutsägbara. Ökad kunskap verkar 
dessutom hjälpa vårdpersonalen att utveckla sin intuitiva förmåga och sin ”magkänsla” i 

mötet med patienter som skadar sig själva. Fortbildning med speciell inriktning på 
självskadande beteenden och på egna känslomässiga reaktioner visar sig vara central i 
utvecklingen av en ”icke-dömande” och vårdande hållning hos vårdpersonalen. Vidare anser 
författarna att det vore intressant att vidare studera vad det är för specifik fortbildning 
vårdpersonal som arbetar med patienter som skadar sig själva behöver, samt utvärdera 
effekterna av en modell för kontinuerlig fortbildning och handledning. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1. Sökningar 

DATABAS SÖKORD TRÄFFAR Utvalda 

artiklar 

CINAHL 
Ämnesord 

((MH "Community Mental Health Nursing") OR (MH "Psychiatric 

Nursing") OR (MH "Mental Health Personnel") OR (MH "Hospitals, 
Psychiatric")) AND ((MH "Nursing Care") OR (MH "Emotions+") OR 

(MH "Attitude to Mental Illness") OR (MH "Nurse Attitudes") OR (MH 

"Perception")OR (MH "caring")) 
AND ((MH "Self-Injurious Behavior") OR (MH "Injuries, Self-

Inflicted")) 

22 10 

CINAHL 
Ämnesord 

((MH "Community Mental Health Nursing") OR (MH "Psychiatric 
Nursing") OR (MH "Mental Health Personnel") OR (MH "Hospitals, 

Psychiatric"))AND ((MH "Self-Injurious Behavior") OR (MH "Injuries, 

Self-Inflicted")) 

98 2 

CINAHL 
Fritext 

(“Psychiatric nurs*” OR “mental health person*” OR “Mental health 

nurses”) OR (“nursing care” OR attitude* OR perception* OR emotion* 

OR powerless*) OR (Self-harm OR self-injur*) 

32 1 

CINAHL 
Ämnesord 

(MH “Interpersonal Relations+”) OR #(MH “interpersonal 

relationships #OMAHA#”# AND (MH “Injuries, Self-Inflicted” 

OR MH “Self-Injurious Behavior”) 

38 1 

PsycInfo 
Ämnesord 
 

(DE "Nurses" OR DE "Psychiatric Hospital Staff" OR DE "Mental 

Health Personnel" OR DE "Psychiatric Nurses") AND (DE "Attitudes" 

OR DE "Empathy" OR DE "Emotions" OR DE "Fear" OR DE "Stress" 
OR DE "Health Personnel Attitudes" OR DE “Optimism”) AND (DE 

"Self-Destructive Behavior" OR DE "Head Banging" OR DE "Self-

Inflicted Wounds" OR DE "Self-Injurious Behavior" OR DE "Self-
Mutilation") 

21 3 

PsycInfo 
Fritext 

(“Psychiatric nurs*” OR “mental health person*” OR “Mental health 
nurses”) AND (“nursing care” OR attitude* OR perception* OR 

emotion* OR powerless*) AND (Self-harm OR self-injur*) 

69 0 

OneSearch mental health [TI] AND self-harm[TI] 73 1 

OneSearch mental health[ [TI] AND self-harm AND experience 105 1 

 

Manuella sökningar Utvalda artiklar: 3 

*Utvalda artiklar består av de som inte redan påträffats i andra databaser. 
 
 



29 
 

Bilaga 2. Kvalitetsgranskning 

 
Modifierad granskningsmall för kvalitativa studier 
 
1. Är studiens syfte tydligt beskrivet? Ja Nej 
2. Framgår det vilken kvalitativ metod som använts? Ja Nej 
3. Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja Nej 
4. Finns inklusions- och exklusionskriterier beskrivna? Ja Nej 
5. Finns det beskrivet var undersökningen är genomförd? Ja Nej 
6. Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? Ja Nej 
7. Framkommer det vilken urvalsmetod som använts? Ja Nej 
8. Beskrivs undersökningsgruppen med ex ålder, kön, social status? Ja Nej 
9. Är undersökningsgruppen lämplig? Ja Nej 
10. Är fältarbetet tydligt beskrivet (hur datainsamling skedde) Ja Nej 
11. Framgår det vilken typ av datainsamlingsmetod som använts? Ja Nej 
12. Finns det etiska resonemang? Ja Nej 
13. Är teman och begrepp utvecklade och tolkade? Ja Nej 
14. Diskuteras analys och tolkning av resultat? Ja Nej 
15. Är resultatet trovärdigt och pålitligt? Ja Nej 
16. Finns det en röd tråd genom hela artikeln? Ja Nej 
17. Har resultatet klinisk relevans? Ja Nej 
18. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja Nej 
 
Kvalitetsgränser: 
Hög kvalitet: 14-18 poäng 
Medel kvalitet: 9-13 poäng 
Låg kvalitet: 0-8 poäng 
 
(För originalmall se Forsberg och Wengström, 2016) 
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Bilaga 3. Artikelmatris 

 
 

Författare, 
tidskrift, år, 

land 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

1 Bowers, L., 
Simpson, A., 
Eyres, S., 
Nijman, H., 
Hall, C., 
Grange, A., & 
Phillips, L. 
 
International 
Journal of 
Mental Health 
Nursing. 
(2006). 15, 
226-234. 
Storbritannien 

Serious 
untoward 
incidents 
and their 
aftermath 
in acute 
inpatient 
psychiatry: 
The 
Tompkins 
Acute 
Ward 
Study. 

Att upptäcka 
effekten av 
allvarliga 
incidenter på en 
heldygnsvårdsavd
elning. 
(To discover the 
impact of serious 
untoward 
incidents on 
inpatient wards.) 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ analys. 

56 st vårdpersonal 
deltog i intervjuer 
från 14 st 
psykiatriska och 3 
stycken 
akutpsykiatriska 
avdelningar. 
17 stycken var 
psykiatrisjuksköte
rskor 

Ovanpå känslor 
av chock, sorg 
och depression så 
kom rykten om 
huruvida 
någonting kunde 
ha gjorts för att 
förhindra 
incidenten från 
att  uppstå. Dessa 
rykten blandades 
frekvent med 
trevande känslor 
av skuld och 
förfäran. En del 
pratade om att de 
önskat att de 
kunde gjort mer, 
undrandes om de 
kunde agerat 
annorlunda, eller 
att  de försäkrade 
sig själva om att 
de gjort allt  de 
kunnat. Ofta 
mixades dessa 
känslor med 
generell stress, 
ångest, oro och 
specifika rädslor. 

Hög 
kvalitet 
(14 p) 

2 Engqvist, I., 
Ferszt, G., & 
Nilsson, K. 
 
International 
Journal of 
Mental Health 
Nursing. 
(2010). 19, 
313-321. 
Sverige 

Swedish 
registered 
psychiatric 
nurses‟ 

description
s of 
presence 
when 
caring for 
women 
with post-
partum 
psychosis: 
An 
interview 
study. 

Att utforska 
psykiatrisjuksköt
erskors 
beskrivningar i 
närvaron av att 
vårda kvinnor 
med post-partum 
psykoser. 
(To explore RPN 
descriptions of 
presence when 
caring for women 
with PPP) 

Sekundär analys av 
tidigare gjord 
studie 

10 
psykiatrisjuksköte
rskor (nio kvinnor, 
en man) som var 
frivilligt 
rekryterade från 3 
psykiatriska 
centrar i Sverige. 
Specialistutbildnin
g krävdes och 
minst fem års 
yrkeserfarenhet 
inom området. 
Medelåldern var 
54 år och 
medeltiden i yrket 
var 16 år. 

 

Avseende när 
kvinnorna 
drabbades av 
självdestruktivt 
beteende så 
spenderade 
sjuksköterskorna 
så mycket tid 
som möjligt med 
dem; när det var 
nödvändigt 
följde de dem 
runt överallt. De 
stod för att lugna 
och trygga 
kvinnan när hon 
kände ett  
desperat behov 
utav att  skada sig 
själv. När 
psykiatrisjuksköt
erskan var 
närvarande 
verkade 

Medel 
kvalitet 
(13 p) 
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kvinnornas 
önskan/begär att 
skada sig själva 
avta. 

3 Duperouzel, 
H., & Fish, R. 
 
British Journal 
of Learning 
Disabilities. 
(2007). 36, 
59-65 
Storbritannien 

Why 
couldn't  I 
stop her? 
Self-injury: 
the views 
of staff and 
clients in a 
medium 
secure unit 

Erfarenheterna av 
nio personer med 
lindriga/milda 
inlärningssvårigh
eter som 
självskadar, och 
de som arbetar 
med dem 
(the experiences 
of nine people 
with 
mild/moderate 
learning 
disabilities who 
self-injure, and 
those who work 
with them.) 

Fördjupade 
ostrukturerade 
intervjuer 

Odefinierat antal 
vårdpersonal, 
ålder och 
erfarenhet 

Vårdpersonal 
beskriver att hur 
mycket de än 
försöker stoppa 
någon från att 
skada sig själv 
genom att 
kontrollera 
miljön, hittar 
patienterna ofta 
ändå sätt  att göra 
det på. 
Vårdpersonalen 
var ålagd att  
förhindra 
individer från att 
självskada och de 
nämnde ofta 
misslyckandet att 
kontrollera” 

någons 
självskada. De 
kände personlig 
skuld och detta 
skapade 
spänningar. En 
del vårdpersonal 
kämpade med att 
förstå och 
därmed kunna 
kommunicera 
effektivt med 
klienter som 
självskadar. 

Hög 
kvalitet 
(14 p) 

4 Hagen, J., 
Knizek, B L., 
& Hjelmeland, 
H. 
 
Archives of 
Psychiatric 
Nursing. 
(Article In 
Press). 2016-
xx-xx. 
Norge. 

Mental 
Health 
Nurses´ 
Experience
s of Caring 
for Suicidal 
Patients in 
Psychiatric 
wards: An 
Emotional 
Endeavor 

Att undersöka 
psykiatrisjuksköt
erskor 
erfarenheter av 
att  känna igen 
och reagera på 
suicidalt  
beteende/Självska
dande beteende 
och att  hantera de 
emotionella 
utmaningarna i 
vården av 
potentiellt 
suicidala 
inneliggande 
patienter. 
(To investigate 
mental health 
nurses´ 
experiences of 
recognizing and 
responding to 
suicidal 

Semistrukturerade 
intervjuer 

8 
psykiatrisjuksköte
rskor (sju kvinnor, 
en man) i åldern 
43-60 år. Arbetade 
på två olika 
sjukhus i Norge 
och på fem olika 
psykiatriska 
avdelningar. 
Yrkeserfarenheten 
varierade mellan 
5-25 år och sju av 
sjuksköterskorna 
hade 15 år eller 
mer av erfarenhet. 

Det framkom att 
psykiatrisjuksköt
erskornas 
erfarenheter 
involverade att 
vara alerta för 
suicidala 
ledtrådar, lindra 
patientens 
psykologiska 
smärta och inge 
hopp. 
Sjuksköterskorna 
verkade reglera 
sina känslor och 
känslomässiga 
uttryck och 
balansera deras 
engagemang och 
professionella 
distans i 
relationen med 
patienten för att 
kunna ge en god 

Hög 
kvalitet 
(16 p) 
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behavior/self-
harm and dealing 
with the 
emotional 
challenges in the 
care of 
potentially 
suicidal patients). 

omvårdnad och 
ta hand om sig 
själva.   

5 Hay, A., 
Majumber, P., 
Fosker, H., 
Karim, K., & 
O‟Reilly, M. 
 
Clinical Child 
Psychology 
and 
Psychiatry. 
(2015). 20 (2). 
289-303. 
Storbritannien 

The views 
and 
opinions of 
CAMHS 
professiona
ls on their 
role and 
the role of 
others in 
attending 
to children 
who self-
harm. 

Att undersöka 
BUP-personals 
professionella 
uppfattningar av 
sina roller i 
förhållande till 
utomstående 
aktörer. 
(To explore 
CAMHS 
professionals´ 
views of these 
roles) 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Av 18 stycken 
deltagare var 11 
stycken 
kommunpsykiatris
juksköterskor. 

De såg 
uppskattningen 
av självskadande 
beteende hos 
ungdomar som 
en av de 
grundläggande 
rollerna i vad de 
kan erbjuda i sin 
jourverksamhet. 
För en del var 
riskbedömningen 
den viktigaste 
delen i 
processen. 

Medel 
kvalitet 
(13 p) 

6 Holley, C., 
Horton, R., 
Cartmail, L., 
& Bradley, E. 
 
Nursing 
Standard. 
(2012). 26 
(38), 51-56 
Storbritannien 

Self-injury 
and harm 
minimisati
on on acute 
wards 

Att hjälpa 
sjuksköterskor 
undersöka sina 
uppfattningar av 
självskadande 
beteende, och att 
möjliggöra 
känslig och 
effektiv 
värdering  och 
planering av 
vården. 
(To help nurses 
explore their 
perceptions of 
self-injury, and to 
enable sensitive 
and effective 
assessment and 
care planning.) 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Definieras inte 
antal deltagare i 
intervjuerna.Vård
personalen 
arbetade på fyra 
olika avdelningar 
på två olika 
psykaitrisjukhus. 

Med hjälp av 
speciella team 
som har kunskap 
och support 
avseende 
självskadande 
beteende så har 
vårdpersonalens 
ångest och oro 
reducerats. 
Förståelsen har 
ökat och 
förändringar i 
attityden. 
Vårdpersonalen 
har stärkts i att 
rutinmässigt 
fråga om 
självskadande 
beteende och de 
känner sig 
säkrare när de 
pratar om 
självskadepatient
er. 

Medelkvali
tet (9 p) 

7 Karman, P., 
Kool, N., 
Gamel, C., & 
van Meijel, B. 
 
Archives of 
Psychiatric 
Nursing. 
(2015). 29, 
401-406. 
Nederländerna 

From 
Judgment 
to 
Understand
ing Mental 
Health 
Nurses´ 
Perceptions 
of Changed 
Professiona
l Behaviors 
Following 
Positively 

Att undersöka 
professionellt 
beteende hos 
psykiatrisjuksköt
erskor med 
positivt 
förändrade 
attityder efter att 
ha genomgått ett 
kompetenshöjand
e program. 
(To investigate 
professional 

Semistrukturerade 
intervjuer 

25 stycken 
psykiatrisjuksköte
rskor som 
arbetade på de tre 
utvalda ställena 
var kvalificerade. 
De var 
kvalificerade om 
de 10-14 månader 
tidigare hade 
deltagit i ett  
kompetenshöjande 
program. Detta för 

Flera av 
sjuksköterskorna 
tyckte att de hade 
ändrat sitt 
professionella 
synsätt efter den 
kompetenshöjand
e utbildningen, 
endast en tyckte 
inte detta. Det 
betonades att 
självskadande 
beteende 

Hög 
kvalitet 
(16.5 p) 
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Changed 
Attitudes 
Toward 
Self-Harm 

behavior of 
mental health 
nurses with 
positively 
changed attitudes 
after following a 
training 
program.) 

att de skulle ha 
haft möjlighet att 
applicera sin 
erfarenhet. 
Upplevde en 
positiv förändring 
i attityden till 
självskadande 
beteende. 
Av dessa 
accepterade 11 
stycken att delta 
(nio kvinnor, två 
män) i åldern 26-
57 år. Medeltiden 
i yrket var 17.2 år 
och 
yrkeserfarenheten 
varierade från 4-
32 år. 

behövdes förstås, 
accepterat och 
undersökt 
snarare än att bli 
dömt och 
avvisat. 

8 Lundegaard 
Mattson, Å., 
& Binder, P-
E. 
 
Nordic 
Psychology. 
(2012). 64(4), 
272-290. 
Norge 

A 
qualitative 
exploration 
of how 
health care 
workers in 
an inpatient 
setting in 
Norway 
experience 
working 
with 
patients 
who self-
injure 

Att utforska hur 
vårdpersonal 
tänker, känner 
och agerar i 
arbetet med 
patienter som 
självskadar. 
(To explore how 
health care 
workers think, 
feel and act when 
working with 
patients who self-
injure) 

Semistrukturerade 
intervjuer 

8 stycken 
vårdpersonal (5 
stycken utav dem 
var 
sjuksköterskor. 
Övrig information 
om ålder osv. 
framkommer ej. 

Studien 
undersökte hur 
vårdpersonal på 
en 
heldygnsvårdsav
delning i Norge 
upplevde att 
arbeta med 
patienter som 
självskadar. 
Upplevelserna 
har ändrat sig 
från hur 
vårdpersonal har 
kämpat för att 
behålla 
kontrollen  geno
m 
tvångsåtgärder, 
genom en 
förändringsfas 
och tillslut ett 
sätt  att arbeta 
med 
självskadande 
beteende som 
förändrat deras 
subjektiva 
arbetserfarenhet 
till det bättre. 

Hög 
kvalitet 
(15 p) 

9 Matthews, H., 
& Williamson, 
I. 
 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 
(2016). 72(5), 
1042-1053 
Storbritannien 

Caught 
between 
compassio
n and 
control: 
exploring 
the 
challenges 
associated 
with 
inpatient 
adolescent 

Att utöka vår 
förståelse av hur 
vårdpersonal 
konstruerar och 
klarar av 
påfrestande 
situationer på 
slutna 
heldygnsvårdsavd
elningar och att 
undersöka 
effekterna på 

Dagboksanteckning
ar och uppföljande 
semistrukturerade 
intervjuer. 

10 deltagare 
(vårdpersonal) 
(sju kvinnor, 3 
män) från två 
kvinnliga slutna 
heldygnsvårdsavd
elningar. 
Arbetat 
regelbundet med 
minst sex 
månaders 
yrkeserfarenhet.  

Psykiatrisk 
heldygnsvård är 
ett  unik och 
distinkt område 
för vård där 
störande 
beteende ofta 
normaliseras och 
avskärmas från 
omvärlden. 
Vårdpersonal 
upplever ofta 

Hög 
kvalitet 
(15 p) 
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mental 
health care 
in an 
independen
t hospital. 

deras hälsa och 
välbefinnande, 
för att  bidra med 
rekommendatione
r till ökat stöd. 
(To extend our 
understanding of 
how healthcare 
assistants 
construct and 
manage 
demanding 
situations in a 
secure mental 
health setting and 
to explore the 
effects on their 
health and well-
being, to provide 
recommendations 
for enhanced 
support.) 

Åldern på 
deltagarna var 
mellan 21-43 år. 

spänning mellan 
sin personliga 
moraliska 
inställning som 
vägleder dem i 
deras empatiska 
inställning och  
känslomässiga 
avskärmning och 
kontroll som 
förväntas av 
dem. Detta kan 
leda till 
utbrändhet och 
moralisk stress. 

10 O‟Donovan, 

A. 
 
Journal of 
Psychiatric 
and Mental 
Health 
Nursing. 
(2007). 14, 
542-548. 
Irland. 

Patient-
centered 
care in 
acute 
psychiatric 
admission 
units: 
reality or 
rhetoric? 

Att nå en 
förståelse av 
psykiatrisk 
omvårdnadsutöva
nde med personer 
som självskadar 
användande ett 
kvalitativt 
deskriptivt 
närmande. 
(To gain an 
understanding of 
psychiatric 
nursing practice 
with people who 
self-harm using a 
qualitative 
descriptive 
approach.) 

Semistrukturerade 
intervjuer 

8 stycken 
psykiatrisjuksköte
rskor (sex 
kvinnor, två män). 
Yrkeserfarenhet 
från 
akutpsykiatriska 
avdelningar från 1 
- 16 år. 

De arbetade efter 
en modell som 
beskrevs som 
“speciellt 

designad för 
psykiatrin” men 

en del av 
deltagarna 
upplevde inte att 
modellen 
efterföljdes 
konsekvent och 
användes snarare 
som 
uppskattning än 
som ett 
närmande i 
vården. 
Deltagarna 
beskrev även att 
de använde 
nyckelkomponen
ter av 
personcentrerad 
vård i det dagliga 
arbetet. Det 
beskrevs också 
att  det rådde brist 
på alternativ att 
erbjuda 
patienterna om 
de inte hade lätt 
för att  uttrycka 
sig då fick de 
mer alternativ. 
Flera deltagare 
tyckte att det var 
kontraindicerat 
att  använda tvång 
när de försökte 
arbeta 
personcentrerat. 

Hög 
kvalitet 
(18 p) 
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11 O‟Donovan, 
A. 
 
Journal of 
Psychiatric 
and Mental 
Health 
Nursing. 
(2007) 14. 64-
71. 
Irland 

Pragmatis
m rules: 
the 
interventio
n and 
interventio
n strategies 
used by 
psychiatric 
nurses 
working 
with non-
suicidal 
self-
harming 
individuals
. 

Att nå förståelse 
för utövandet hos 
psykiatrisjuksköt
erskor i relation 
till personer som 
självskadar men 
som anses vara 
suicidala. 
(To gain an 
understanding of 
the practices of 
psychiatric nurses 
in relation to 
people who self-
harm, but who 
are not  
considered 
suicidal). 

Fördjupade 
semistrukturerade 
intervjuer 

Urvalet var 
lämpligt och 
bestod av åtta 
psykiatrisjuksköte
rskor (sex 
kvinnor, två män) 
i åldern 25-55 år. 
Deras erfarenhet 
på den 
akutpsykiatriska 
heldygnsvårdsavd
elningen varierade 
från 6 månader - 
15 år. Alla 
deltagarna hade 
erfarenhet av att 
arbeta med 
självskadepatiente
r på en 
akutpsykiatrisk 
heldygnsvårdsavd
elningen under de 
senaste 12 
månaderna. 

Deltagarna 
underströk att 
förebygga 
självskadande 
beteende och 
erbjuda en fysisk 
säker vårdmiljö. 
Dock så 
framkom det 
också att  
deltagarna 
upplevde detta 
med att  ta bort 
t ill exempel 
vassa föremål 
som en 
inskränkning av 
patienternas 
integritet. 
Beslutet av vad 
som skulle tas 
bort grundade sig 
på vad patienten 
berättat för 
sjuksköterskan 
vilket gjorde 
besluten svåra. 
Strategier som 
användes för att 
förhindra 
självskada var till 
exempel 
övervakning och 
detta upplevde 
deltagarna som 
otillfredsställand
e bland annat för 
att  det gjorde 
intrång i den 
personliga sfären 
eller gav för 
mycket 
uppmärksamhet, 
dock så kände 
deltagarna att det 
var en nödvändig 
åtgärd för att 
förhindra 
självskada. 
En deltagare 
berättade att hon 
försöker ta reda 
på anledningen 
bakom 
självskadande 
beteendet. 

Medel 
kvalitet. 
(13 p) 

12 O‟Donovan, 

A., & Gijbels, 
H. 
 
Archives of 
Psychiatric 
Nursing. 

Understand
ing 
Psychiatric 
Nursing 
Care with 
Non-
suicidal 
Self-

Att nå förståelse 
för utövandet hos 
psykiatrisjuksköt
erskor i relation 
till personer som 
självskadar men 
som anses vara 
suicidala. 

Fördjupade 
semistrukturerade 
intervjuer 

8 
psykiatrisjuksköte
rskor (sex 
kvinnor, två män) 
i åldern 25-55 år. 
Arbetslivserfarenh
eten  varierande 
mellan 6 månader 

Resultatet visade 
att  deltagarna 
tyckte det var 
svårt att tydligt 
beskriva sin roll 
när de arbetade 
med personer 
som självskadar. 

Hög 
kvalitet 
(15.5 p) 
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(2006). 20(4). 
186-192. 
Irland 

Harming 
Patients in 
Acute 
Psychiatric 
Admission 
Units: The 
Views of 
Psychiatric 
Nurses. 

(To gain 
understanding of 
the practices of 
psychiatric nurses 
in relation to 
people who self-
harm but who are 
not  considered 
suicidal) 

- 15 år. 
Alla deltagarna 
hade erfarenhet av 
att  arbeta med 
självskadepatiente
r på en 
akutpsykiatrisk 
intagningsavdelni
ng under de 
senaste 12 
månaderna. 

Det fanns inget 
kontinuerligt 
mönster i deras 
sätt  att arbeta, 
vilket var 
otvivelaktigt 
påverkat av 
bristen av lokala 
och nationella 
riktlinjer. Många 
motsägelser, så 
väl som 
spänningar, 
framkom. 
Deltagarna 
upplevde det 
svårt att ge 
specifik 
uppmärksamhet 
till personer som 
självskadar. 
Deltagarna 
upplevde att de 
hade höga krav 
på sig att  
balansera mellan 
det sätt  de 
önskade att 
arbeta på och de 
krav och 
förväntningar 
som respektive 
enhet  där de 
arbetade på 
ställde. 

13 Rayner, G., & 
Warne, T. 
 
Journal of 
Psychiatric 
and Mental 
Health 
Nursing. 
(2016). 23, 
54-65. 
Storbritannien 

Interperson
al 
processes 
and self-
injury: a 
qualitative 
study using 
Bricolage. 

Utforska den 
interpersonella 
processen som 
omger 
självskadande 
beteende. 
(Explore the 
interpersonal 
processes 
surrounding self-
injury.) 

Semistrukturerade 
intervjuer som 
analyserades 
tematiskt och 
därefter 
sammanställdes 
och producerade en 
djupare utforskning 
av förhållandet 
mellan patient och 
vårdpersonal. 
Fenomenologisk 
ansats. Critical 
Incident Technique 
för att  planera och 
underlätta 
intervjuer. 

Ändamålsenligt 
urval. 
Tre par av 
patienter och 
vårdpersonal 
intervjuades var 
för sig. De skulle 
ha erfarenhet av 
fler än 5 st 
självskadeincident
er de senaste 12 
månaderna och 
vara i ett  aktuellt 
professionellt 
förhållande till 
varandra. 

Resultatet visade 
på en djupare 
förklaring av 
förhållandet 
mellan 
vårdpersonal och 
patienter. Vad 
patientens 
självskadande 
beteende gör 
med den 
interpersonella 
relationen hos 
vårdpersonalen. 

Hög 
kvalitet 
(15p) 

14 Rissanen, M-
L., Kylma, J., 
& Laukkanen, 
E. 
 
Issues in 
Mental Health 
Nursing. 
(2012). 33, 

Helping 
Self-
Mutilating 
Adolescent
s: 
Description
s of 
Finnish 
Nurses 

Att beskriva 
Finska 
sjuksköterskors 
uppfattningar och 
erfarenheter av 
att  hjälpa 
ungdomar som 
självstympar. 
(To describe 
Finnish nurses´ 

Fokusgruppsintervj
uer, individuella 
ostrukturerade 
intervjuer och 
skriftliga 
beskrivningar. 

9 st  sjuksköterskor 
deltog. De skulle 
vara legitimerade 
och ha erfarenhet 
av att  ha vårdat 
självstympande 
ungdomar. 

 

Utforskar 
sammankoppling
en mellan patient 
och vårdpersonal 
avseende 
självskadande 
beteende. 
Studien ger en 
förklaringar av 
processen och 

Hög 
kvalitet 
(15 p) 
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251-262. 
Finland 

conceptions and 
experiences of 
helping 
adolescents who 
self-mutilate) 

utfall som sker 
mellan tre 
patienter som 
självskadar och 
deras 
vårdpersonal. 
Självskadande 
beteende behöver 
ses som en 
individuell och 
unik erfarenhet 
och betonade 
vikten av att 
känna igen 
vårdpersonals 
roll i den 
interpersonella 
processen. 

15 Sandy, P T. 
 
International 
Nursing 
Review. 
(2013). 60. 
358-365. 
England 

Motives for 
self-harm: 
views of 
nurses in a 
secure unit. 

En studie som 
undersöker 
sjuksköterskors 
förklaringar av 
motiven för att 
självskada i en 
säker miljö. 
(Reports on a 
study that 
explores nurses‟ 

explanations of 
the motives for 
self-harm in a 
secure setting.) 

Semistrukturerade 
individuella 
intervjuer 

25 stycken 
sjuksköterskor 
deltog. De hade 
kunskap av att 
arbeta med 
patientgruppen 
och över 2 år 
arbetslivserfarenh
et i 
slutenvårdsmiljöer
. 

Studien hävdade 
att  självskadande 
beteende 
används av 
patienter av ett 
antal olika skäl. 
Exempel på detta 
kan vara 
känslomässig 
reglering, 
kommunikation 
av smärta eller 
uppmärksamhets
sökande. En del 
deltagare menade 
att  beteendet ofta 
sker i ensamhet 
och de betonade 
att  patienter i 
slutenvårdsmiljö
er alltid tyckte 
om att 
sjuksköterskan 
avsatte tid att 
lyssna på dem. 
Därför 
självskadade 
patienterna för 
att  behålla 
uppmärksamhete
n från 
sjuksköterskan. 
Att förstå 
beteendet bakom 
självskadehandli
ngen är viktigt 
för att  kunna ge 
en bra vård. Att 
använda 
kontrollerande 
åtgärder är en 
funktion som ger 
uttryck för 
sjuksköterskors 
brist och 
begränsad 

Medel 
kvalitet 
(13 p) 
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förståelse av 
självskadande 
beteende och 
dess motiv. 

16 Sandy, P T., & 
Shaw, D. 
 
Online Journal 
of Medicine 
and Medical 
Science 
Research. 
(2012). 1(4), 
63-75. 
Storbritannien 

Attitudes 
of Mental 
Health 
Nurses to 
Self-Harm 
in Secure 
Forensic 
Settings: A 
Multi-
Method 
Phenomen
ological 
Investigati
on 

Att utveckla en 
förståelse för 
psykiatrisjuksköt
erskors attityder 
gentemot 
självskadande 
beteende i 
rättspsykiatrisk 
miljö. 
(To develop an 
understanding of 
the attitudes of 
mental health 
nurses towards 
self-harm in 
secure forensic 
environments) 

25 st 
semistrukturerade 
individuella 
intervjuer och 6 
fokusgruppsintervj
uer 

Ett 
bekvämlighetsurv
al. De 61 st 
deltagarna skulle 
vara legitimerade 
mentalsjuksköters
kor med minst 2 
års 
arbetserfarenhet 
av patienter som 
skadat sig själva 
inom “secure 

environment”. De 

skulle vara villiga 
och känna sig 
trygga med att  
dela sina 
erfarenheter och 
syn på självskada 
med andra. De 
skulle arbeta inom 
“secure 

environment”. 

Deltagarna gav 
beskrivande 
erfarenheter av 
vården inom 
heldygnsvård. Ett 
tema var tydligt 
framträdande och 
det beskrev 
attityder 
gentemot 
självskadande 
beteende. 
Subteman som 
beskrevs var 
acceptans, 
engagemang, 
optimism, 
samarbete, behov 
av 
kompetenshöjand
e utbildning 
m.m. 
Negativa 
subteman var att 
inte bry sig, 
kategorisera 
patientgruppen, 
generalisera och 
okänsliga 
uttryck. 

Hög 
kvalitet 
(18p) 

17 Shaw, D., & 
Sandy, P T. 
 
Health SA 
Gesondheid. 
(2016). 21, 
406-412. 
Storbritannien 

Mental 
health 
nurses´ 
attitudes 
towards 
self-harm: 
Curricular 
implication
s 

Att undersöka 
attityderna hos 
psykiatrisjuksköt
erskor gentemot 
patienter som 
självskadar i 
säkra miljöer, och 
att  informera om 
utveckling i 
läroplanen av 
psykiatrisk vård. 
(To explore the 
attitudes of 
mental health 
nurses toward 
service users who 
self-harm in 
secure 
environments, 
and to inform 
mental health 
curriculum 
development.) 

25 st 
semistrukturerade 
individuella 
intervjuer och 6 
fokusgruppsintervj
uer 

Legitimerade 
sjuksköterskor 
som ska ha arbetat 
minst 2 år med 
självskada inom 
den här typen av 
klinisk miljö. 

Attityderna 
gentemot 
självskadande 
beteende var 
varierande men 
oftast av negativ 
karaktär. Detta 
kopplades till 
begränsade 
kunskaper och 
färdigheter. 
Genom en 
helhetssyn 
avseende 
kompetenshöjand
e utbildning om 
självskadande 
beteende hjälptes 
vårdpersonal att 
utveckla attityder 
och färdigheter 
som resulterade i 
en effektivare 
vård. 

Hög 
kvalitet 
(16p) 

18 Salzmann-
Eriksson, M., 
Persson, J., & 

They are 
crying out 
for help, 

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskors 

Semistrukturerade 
intervjuer 

8 stycken 
deltagare. Hälften 
hade 

Resultatet 
presenteras 
utifrån två 

Hög 
kvalitet 
(16p) 
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Fallqvist, C. 
 
Nordic Journal 
of Nursing 
Research and 
Clinical 
Studies 
 (2014). 
113(34). 48-
52.  Sverige 

we are 
powerless: 
the care of 
patients 
with self-
injurious 
behavior in 
forensic 
psychiatric 
care. 

upplevelser och 
erfarenheter av 
att  vårda patienter 
med 
självskadande 
beteende inom 
rättspsykiatrisk 
vård. 

specialistutbildnin
g i psykiatri och 
erfarenheten av att 
arbeta i 
rättspsykiatrisk 
vård varierade 
mellan 5-24 år. 
Samtliga deltagare 
hade erfarenhet av 
att  möta patienter 
med 
självskadande 
beteende. 

kategorier där 
första kategorin 
var “vårdande 

som väcker 
känslor” och 

andra kategorin 
var “vårdande 

som kräver 
teamarbete”. 

Beskrivs gör de 
egna känslor som 
deltagarna 
upplever när de 
möter patienter 
med 
självskadande 
beteende och 
vilka egenskaper 
och strategier 
som de använder 
sig utav i 
bemötandet av 
självskadepatient
er. 

19 Thompson, R 
A., Powis, J., 
& Carradice, 
A. 
 
International 
Journal of 
Mental Health 
Nursing. 
(2008). 17, 
153-161. 
Storbritannien 

Communit
y 
psychiatric 
nurses´ 
experience 
of working 
with people 
who 
engage in 
deliberate 
self-harm 

Att undersöka 
kommunpsykiatri
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
att  arbeta med 
personer som 
självskadar. 
(To explore 
community 
psychiatric 
nurses´ 
experiences of 
working with 
people who self-
harm) 

semistrukturerade 
intervjuer 

8 stycken 
kommunpsykiatri 
sjuksköterskor 

Resultatet lyfter 
fram kampen 
avseende 
föreställningar 
om 
självskadande 
beteende och att 
de generellt  
upplevde det 
stressigt att 
hantera den 
känslomässiga 
påverkan de 
utsattes för och 
gränserna som 
berörde deras 
professionella 
ansvar. Den 
terapeutiska 
alliansen 
framhölls som 
viktig. 

Medel 
kvalitet 
(12p) 

20 Tofthagen, R., 
Talseth, A-G., 
& Fagerström, 
L. 
 
Nursing 
Research and 
Practice. 
(2014). Article 
ID 905741, 10 
pages 
http://dx.doi.o
rg/10.1155/20
14/905741. 
Norge 

Mental 
Health 
Nurses´ 
Experience
s of caring 
for Patients 
Suffering 
from Self-
harm. 

Att undersöka 
psykiatrisjuksköt
erskors 
erfarenheter av 
att  vårda inlagda 
patienter som 
självskadar under 
den akuta fasen. 
(To explore 
mental health 
nurses´ 
experiences of 
caring for 
inpatients who 
self-harm during 
an acute phase.) 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Ändamålsenligt 
urval. 
15 stycken 
psykiatrisjusköters
kor ska ha arbetat 
mer än 3 år.  

Resultatet 
påvisade två 
huvudkategorier; 
utmanande och 
samarbetsvilliga 
vårdrelationer 
och förespråkar 
välbefinnande 
genom vårdande 
interventioner. 
Framhålls även 
betydelsen av en 
personcentrerad 
vårdprocess där 
de försöker 
reflektera och 

Hög 
kvalitet 
(15p) 
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förstå varje 
patient som unik.  

21 Wilstrand, C., 
Lindgren, B-
M., Gilje, F., 
& Olofsson, 
B. 
 
Journal of 
Psychiatric 
and Mental 
Health 
Nursing. 
(2007). 14, 
72-78. 
Sverige 

Being 
burdened 
and 
balancing 
boundaries: 
a 
qualitative 
study of 
nurses´exp
eriences 
caring for 
patients 
who self-
harm. 

Vilka är 
sjuksköterskornas 
beskrivningar av 
erfarenheter av 
att  vårda 
psykiatriska 
patienter som 
självskadar? 
(What are nurseś  
descriptions of 
experiences of 
caring for 
psychiatric 
patients who self-
harm?) 

Narrativa intervjuer Bekvämlighetsurv
al. De skulle ha 
varit  anställda på 
en 
heldygnsvårdsavd
elning som 
legitimerade 
sjuksköterskor 
med erfarenhet av 
att  vårda patienter 
som självskadar 
och villiga att  
berätta om sin 
erfarenhet i en 
intervju. De skulle 
inte ha deltagit i 
DBT-utbildning. 

Resultatet 
poängterar vikten 
av att  lätta på 
bördor som 
drabbar 
vårdpersonal på 
grund av 
självskadande 
beteende, inte 
bara för 
vårdpersonals 
skull utan även 
för att  förbättra 
vården för 
patienterna. 
Framhålls gör 
även vikten av 
ökad kunskap, 
stöd och 
handledning för 
vårdpersonal. 

Hög 
kvalitet 
(18p) 

22 Woollaston, 
K., & 
Hixenbaugh, 
P. 
 
Journal of 
Psychiatric 
and Mental 
Health 
Nursing. 
(2008). 15. 
703-709. 
England 

„Destructiv

e 
whirlwind‟

: nurses‟ 

perceptions 
of patients 
diagnosed 
with 
borderline 
personality. 

Undersöka 
sjuksköterskors 
förhållande med 
BPD patienter 
från deras eget 
perspektiv. 
(Explore nurses‟ 

relationships with 
BPD patients 
form their own 
perspective.) 

Semistrukturerade 
intervjuer 

6 stycken 
deltagare. 
Samtliga deltagare 
arbetade i 
psykiatriska 
omvårdnadsteam. 
Arbetslivserfarenh
eten sträckte sig 
från 2-17 år. 
Åldern var 
från tidig 20 
årsålder till sen 40 
års ålder. 

Känslan av att 
inte kunna hjälpa 
är en av 
huvudorsakerna 
till varför 
personal 
upplever dessa 
patienter 
negativt. Att inte 
känna sig 
t illräcklig är en 
anledning till 
känslan av 
hopplöshet. Att 
utsättas för hoten 
att  patienten 
“planerar” att 

självskada är 
väldigt otrevligt 
och ömmande 
upplevelse för 
vårdpersonalen. 
Detta 
sammantaget 
visar sig leda till 
att  
vårdpersonalen 
negativ 
stereotypisk 
uppfattningar 
och reaktioner 
med och till 
dessa patienter. 

Hög 
kvalitet 
(16.5 p) 
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