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SAMMANFATTNING 
 

 

Introduktion: Inom den allmänpsykiatriska vården är patienter med självskadebeteende 

vanligt förekommande. Dessa patienter har ofta olika diagnoser som påverkar patienternas 

dagliga liv, vilket kan göra att det finna olika faktorer som har betydelse för hur den vårdande 

relationen skapas. Detta gör också att det ställs högre krav på sjuksköterskor som arbetar med 

dessa patienter. 

 

Syfte: Syftet är att belysa hur allmänsjuksköterskor inom den psykiatriska vården skapar en 

vårdande relation till patienter med självskadebeteende.                                                                    

 

Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie. Genom att genomföra intervjuer med 

allmänsjuksköterskor har vi fått ta del av sjuksköterskornas upplevelser, tankar, åsikter och 

personliga erfarenheter av patienter med självskadebeteende och hur en vårdande relation 

skapas med dem.                 

 

Resultat: Resultatet presenteras i tre kategorier som är av stor betydelse för hur en vårdande 

relation till patienter med självskadebeteende skapas: sjuksköterskans förhållningssätt, 

sjuksköterskornas upplevelser av patienterna och kompetensutveckling.   

 

Slutsats: Ur sjuksköterskors perspektiv är ett öppet förhållningssätt till patienten en 

förutsättning för att skapa en vårdande relation. Grunden i relationen handlar även om 

trygghet och tillit. Enligt sjuksköterskorna är reflektion i arbetsgrupp och vidare utbildning i 

kontext viktiga för att kunna möta behov från patienter med självskadebeteende.  
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INLEDNING 
 

Intresset för den psykiatriska vården fanns hos författarna sedan länge, dock fanns ingen 

tidigare erfarenhet, förutom från den verksamhetsförlagda utbildningen. Det specifika ämnet 

valdes efter att ha kommit i kontakt med en bok om självskadebeteende, vilket skapade en 

diskussion. Den psykiatriska vården var ett arbetsområde som var intressant ansåg författarna 

och beslöt sig för att göra en studie med detta. Under litteraturundersökningen upptäcktes det 

att det fanns bristande information om hur sjuksköterskor skapar en vårdande relation till 

patienter med självskadebeteende. Vilket ledde till beslut om att undersöka ämnet vidare. 

Fokus var på sjuksköterskornas upplevelser av hur en vårdande relation skapas till patienter 

med självskadebeteende, vad som främjar och vad som försvårar arbetet.    

 

BAKGRUND 
 

Självskadebeteende 

 

Definitionen av suicidförsök och självskadebeteende går stundom ihop. Suicidförsök förklaras 

med intentionen att ta sitt liv, vissa tillskriver även begreppet med att patienten utför en 

självskadande handling med osäker utgång (Åsberg, Nordström & Runeson, 2010). American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA) international definierar självskadebeteende som en 

medveten självdestruktiv handling eller beteende utan suicidintention i syfte att lindra 

spänning. Några av kännetecken är att orsaka sig själv vävnadsskada genom att riva, skära, 

bränna, bita, skrapa, plocka i sår och självamputation (Herdman & Kamitsuru, 2015). Det är 

vanligt att missuppfatta självskadebeteende som ett misslyckat sätt att ta livet av sig, när det 

tvärtom ofta är en handling för att fortsätta orka leva (Kleftbom, 2009). Lindholm (2017) 

definierar självskadebeteende ytterligare med att kontrollera intaget av mat, ätstörningar, eller 

utsätta sig för fysisk och psykisk fara på olika sätt (Lindholm, 2017). Vid försök till självmord 

förefaller det vara den befriande känslan som personen eftersträvar, inte döden, därför 

förefaller det att somliga självmord anses vara misslyckade försök till självskada (Åsberg, 

Nordström & Runeson, 2010). 

 

Enligt Fjellman (2011) kan självskadebeteende delas upp i direkt och indirekt. Direkt 

självskadebeteende innefattar vävnadsskada, ofta i kombination med att den som utför skadan 

på sig själv känner en lättnad efter handlingen. Indirekt självskadebeteende är ett bredare 

spektrum som täcker missbruk, ätstörningar och riskfyllda beteenden (Fjellman, 2011). Ett 

självskadebeteende är i sig ingen diagnos utan förekommer oftast som ett symptom på andra 

psykiska sjukdomar. Borderline, personlighetsstörningar, ångest (Eklundh, 2013) schizofreni, 

bipolaritet, depression, tvångstankar och dissociativa syndrom är bara några av de vanliga 

diagnoserna som ofta har självskadebeteende som symptom (Allgulander, 2014). Procentuellt 

är det fler kvinnor som skadar sig själva än män (Tresno, Ito & Mearns, 2012). Kleftbom 

(2009) menar dock att det är mer förekommande än vad man tidigare trott med 

självskadebeteende bland män (Ibid.). Under 2015 skrevs det in cirka 7100 patienter med 

självskador på sjukhus i Sverige (Socialstyrelsen, 2017).  

 

I studien kommer författarna fokusera på det direkta självskadebeteendet. Detta är på grund 

av att det indirekta självskadebeteendet, enligt författarna, är ett allt för brett spektrum av 

information och alternativ för att kunna hanteras.  
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Vårdrelationen 

 

Professionell vård är vårdande av en annan människa, en patient, med sin egna unika livsvärld 

att ta i beaktande. Att vårda en patient vare sig det är medicinskt eller inte, bör vården 

anpassas efter patientens behov. Om vården för den individuella människan kompromissas av 

sjuksköterskan, försakas inte bara den professionella kunskapen utan också respekten för 

patienten (Nortvedt, Hem & Skirbekk, 2011). Det är mänskligt att inte uteslutande ge god 

vård. Upplever patienten ett negativt bemötande kan det leda till att vården inte längre är 

vårdande och patienten drabbas av vårdlidande. Vårdlidande uppstår ofta på grund av att 

personal agerar oreflekterat, oftast i brist på kunskap eller bristande uppmärksamhet 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Ett vårdande möte kan ta från några sekunder upp till timmar. Inom den psykiatriska vården 

är det ofta tal om en vårdperiod som kan vara i flera år, och där går istället det vårdande mötet 

över till att bli en vårdande relation. Det är viktigt att sjuksköterskor ger god vård för att 

stärka patienten i de vårdande mötena men att också upprätthåller den vårdande relationen 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Ett negativt bemötande blir inte bara icke vårdande utan kan 

också dränera patienten på energi men också skapa ett vårdlidande (Ibid.). Patienter med 

självskadebeteende och suicidrisk har ett stort behov av personaltäthet och kontinuitet i 

vården vilket gör att dessa patienter tar upp mer tid än vad vanliga patienter gör vilket ställer 

annorlunda krav på sjuksköterskorna som behandlar dessa patienter (Åsberg, Nordström & 

Runeson, 2010). För att patienten ska kunna vårdas bör patienten känna en trygghet gentemot 

vårdaren och en tillit till att besluten som tas tillsammans med sjuksköterskan är till för att 

främja patientens hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienterna bör dessutom känna en tillit, 

inte bara till sin sjuksköterska utan även till skötare, läkare och andra personer patienten kan 

komma i kontakt med i sin vård. Tillit uppstår inte av sig själv utan skapas genom att 

sjuksköterskor visar sin kompetens i handling och i tal, samt även ha den empatiska förmågan 

att förstå de komplicerade situationer som patienterna kan komma att ställas inför. Tillit är en 

ständig balansgång mellan patienten och vårdaren då vårdaren har mer makt än patienten. 

Detta ställer höga krav på omvårdnaden då vården förväntas vara lika pålitligt och trygg till 

alla patienter (Bell & Duffy, 2008). En studie genomfördes i Florida för att mäta hur mycket 

mer nöjda patienter blev om sjuksköterskor på ett sjukhus hade använt sig av ett mer 

omtänksamt förhållningssätt där sjuksköterskorna lyssnat mer och tagit sig mer tid till 

patienterna. När sjuksköterskorna var mer omtänksamma och uppmärksamma på patienternas 

problem blev också patienterna mer nöjda med sin vård (Dudkiewicz, 2014). Denna 

omvårdnad grundade sig i att sjuksköterskorna blev utbildade i ett mer empatiskt 

förhållningssätt för att skapa en god omvårdnadsrelation. 

 

Sjuksköterskans upplevelser av självskadepatienter 
 

År 2016 gjordes en undersökning gällande sjuksköterskors upplevelser av patienter med 

självskadebeteende och hur patienter med självskadebeteende och sjuksköterskor reagerat 

gentemot varandra och vilka känslor som uppstått under tiden som en patient skadat sig själv. 

Sjuksköterskorna uttryckte oro för sina patienter, de var oroliga för att patienten skulle orsaka 

sig själva eller någon annan skada. Sjuksköterskorna upplevde även oro för om deras 

agerande var rätt i förhållande till situationen (Rayner & Warne, 2016). I Sandys studie 

(2013) undersöks sjuksköterskors upplevelser gällande vuxna människor som skadar sig 

själva på en psykiatrisk sluten enhet. En majoritet av sjuksköterskorna menade att patienterna 

skadar sig själva för att få uppmärksamhet, men även att det fanns föreställningar om att 

patienterna försökte ge uttryck för sina känslor genom självskada (Sandy, 2013). I Fish och 
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Reids (2011) studie framkom det även att sjuksköterskorna upplever ett behov av mer 

kunskap om självskadebeteende och hur de ska bemöta dessa patienter.  

 

Tillsammans visar studierna på att sjuksköterskor känner sig osäkra i arbetet med patienter 

med självskadebeteende. Det finns en rädsla gentemot patienterna som grundar sig i deras 

tidigare handlingar och en oro för deras vård (Fish & Reid, 2011). Det går att skönja ett 

mönster som tyder på att sjuksköterskor som vårdar patienter med självskadebeteende är 

oroliga för sina patienters hälsa och säkerhet. Rayner och Warnes (2015) skriver att 

sjuksköterskorna har haft olika känslor inför att patienter kanske kommer att skada sig själva. 

Oron för patienterna och osäkerheten som sjuksköterskorna upplever skapar ett hinder i den 

vårdande processen (Rayner & Warne, 2015) och ökar risken för vårdlidande (Dahlberg & 

Segesten 2010). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Studien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv. Vårdvetenskapen har sina rötter i såväl 

fenomenologin (Szklarski, 2015) som i hermeneutiken där utgångspunkten är att skapa 

förståelse om patient- respektive vårdarens perspektiv (Westlund, 2015). Livsvärlden är 

grunden till hur hälsa erfaras och hur lidande upplevs, genom att som vårdare ta del av 

patientens livsvärld skapas förutsättningarna till en vårdande relation. Att drabbas av sjukdom 

kan innebära en begränsning till livsvärlden. Vårdandets syfte är att patienten ska uppleva 

hälsa och välbefinnande trots sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

De vårdvetenskapliga begreppen: vårdarna, mening och sammanhang och vårdande relation är 

relevanta begrepp. Dahlberg och Segesten (2010) menar att vårdaren är det primära 

vårdredskapet inom den psykiatriska vården (Ibid.). Inom psykiatrisk vård är syftet att arbeta 

hälsofrämjande, tonvikten ligger inte på att förebygga, lindra eller bota sjukdom (Svedberg, 

2006). Ett hälsofrämjande arbete innebär att stödja patienten i sin hälsoprocess vilket görs 

genom att låta patienten ha inflytande och vara delaktig i vården. Under dessa förutsättningar 

kan tillit och gemenskap skapas för patienten (Ibid.).      

 

Vårdarna 

 

Vårdarna är den vårdpersonal som står för vårdandet av patienter, med fokus att lindra lidande 

och främja välbefinnande. Inom den psykiatriska vården handlar det främst om att stödja 

patienterna i deras hälsoprocesser. Patienten ska ses som en unik människa med en expertis på 

sin person och livsvärld. För att få ta del av patientens livsvärld krävs det en öppenhet och 

följsamhet av sjuksköterskan (Dahlberg & Segesten, 2010). Öppenheten från vårdaren innebär 

ett engagemang i patientens mående och livsvärld vilket är positivt för omvårdnadsrelationen 

(Svedberg, 2006). 

 

Svedberg (2006) menar att vara ett stöd för patienten och dennes hälsoprocesser innebär för 

vårdaren att skapa sig ett förtroende för patienten. Förtroendet går åt båda håll. 

Sjuksköterskans förtroende gentemot patienten innebär en motivation för denne, och 

förtroende gentemot sjuksköterskan innebär tillit. Motivation nås genom att sjuksköterskan 

ger förutsättningar för patienten till självbestämmande (Svedberg, 2006).   

Sjuksköterskan ska möjliggöra självbestämmande genom information och stöd (Svedberg, 

2006). Bekräftelse och stöd från vårdaren behövs för att motivation uppnås och upprätthålls 

av patienten (Hedelin, 2006). Dahlberg och Segesten (2010) anser att för att vårdens kvalitet 
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ska bli god är det av stor betydelse att vårdarna själva mår bra. Etisk stress, administrativa- 

och personliga problem är faktorer som påverkar. Förekommer det ytterligare påfrestningar på 

arbetsplatsen såsom hot och våld, kan det få negativa konsekvenser på vårdandet. Vårdarens 

betydelse kan förstås genom att de är det primära vårdredskapet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Mening och sammanhang 

 

För att hälsa ska erfaras upplevas behövs känslan av mening och sammanhang i tillvaron. Vad 

som anses vara meningsfullt är individuellt, genom samtal och i relation med andra kan 

innebörden av vad som ger mening utrönas (Dahlberg & Segesten, 2010). Sociala relationer, 

vänskap och kärlek från andra är viktigt för känslan av gemenskap (Jormfeldt, 2006). 

Sammanhang skapas i gemenskapen, hur man som människa är en del av samhället och 

tillvaron (Dahlberg & Segesten, 2010). Att inte vara en del av gemenskapen kan innebära ett 

utanförskap för individen, vilket negativt påverkar hur hälsa erfars (Jormfeldt, 2006). I 

patientens hälsoprocess att finna mening och sammanhang ska vårdaren vara stödjande. 

Sjukdom och ohälsa samt dess orsaker kan leda till känslor av skuld. Vårdaren bör i samtal 

stödja i bearbetningen av dessa tankar och känslor för att patienten ska finna mening och 

sammanhang i sin tillvaro (Dahlberg & Segesten, 2010). Det hälsofrämjande arbetet som 

sjuksköterskan utför ingår även att möjliggöra för patienten att skapa sig en förståelse för sig 

själv och sin hälsa. Genom förståelse för sin situation kan patienten utvecklas (Hedelin, 

2006). 

 

Vårdande relation 

 

En vårdande relation ska enligt Dahlberg och Segesten (2010) förstås av att relationen inte 

innebär en ömsesidig jämvikt. Den vårdande relationen präglas av vårdarens professionella 

hållning, som innebär fokus på patienten och dennes behov (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Individuella hälsoprocesser menar Jormfeldt (2006) sker i relation till omgivningen och 

innebär handlingar, känslor och tankar. Delaktighet, gemenskap och medbestämmande 

upprätthåller dessa processer. Både negativa och positiva upplevelser påverkar upplevelsen av 

hälsa. Jormfeldt (2006) menar vidare att förutsättningarna för en positiv förändring i 

hälsoprocessen är en ömsesidig respektfull interaktion i gemenskap med andra. För förändring 

i hälsoprocesserna krävs energi och engagemang från patienten (Jormfeldt, 2006).        

 

För att skapa en vårdande relation är det viktigt att vårdaren gör patienten delaktig i sin vård 

och är öppen och följsam i sitt bemötande. När patienten inte får vara delaktig i sin egen 

hälsoprocess skapas vårdlidande. Hos sårbara patienter kan vårdlidande vara förödande, det 

påverkar självkänslan och vårdrelationen negativt. Den vårdande relationen blir mer utsatt 

inom den psykiatriska vården då vårdaren är det främsta redskapet i vården (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

Hedelin (2006) anser att tid och kontinuitet är av stor betydelse för den vårdande relationen. 

Genom att ge patienten av sin tid och visar sig tillgänglig för patienten, upplever denne en 

bekräftelse av egenvärdet (Hedelin, 2006). När tid ges till patienten ökar möjligheterna för 

vårdarna att avläsa och besvara dennes outtalade behov. Bemöts patientens behov och 

önskningar skapas tillit i relationen. Tillit menar Svedberg (2006) är grunden i en vårdande 

relation.   
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PROBLEMFORMULERING 
 

Självskadebeteende är inte en diagnos utan ett symptom, ofta på psykisk ohälsa eller psykisk 

sjukdom. Patienter med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom är svårbehandlade då 

anledningarna till psykisk ohälsa och sjukdom varierar kraftigt. Varje patient är unik och ska 

behandlas individuellt i förhållande till sin diagnos, vilket kan vara komplicerat i dagens 

stressade vårdstruktur. Självskadebeteende är inte ett symptom som snabbt kan avvänjas utan 

som tar tid att behandla. I yrket som sjuksköterska är det viktigt att kunna bemöta och ge god 

vård till alla patienter. Det är i mötet mellan patienter och sjuksköterskor som relationen 

skapas, om den inte blir vårdande uppstår en ickevårdande relation. Det är hur denna relation 

skapas, upprätthålls och formas som studien ämnar undersöka. Bemötandet av en patientgrupp 

kan inte generaliseras, men strävan är att kunna finna olika aspekter som gemensamt skapar 

en hållbar vårdande relation. Artiklar med fokus på hur sjuksköterskor skapar en vårdande 

relation till patienter med självskadebeteende hittades inte i databaserna. Det finns ett behov 

av kunskap om sjuksköterskornas upplevelser i samband den vårdande relationen och 

patienter med självskadebeteende. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Hur bör en sjuksköterska agera för att skapa och bibehålla en vårdande relation till patienter 

med självskadebeteende?  

 

Vad är det för problem en sjuksköterska kan möta i samband med att vårda patienter med 

självskadebeteende, och hur bör hen ta sig an problemen som kan uppstå? 

 

SYFTE 
 

Syftet är att undersöka hur allmänsjuksköterskor inom psykiatrin skapar en vårdande relation 

till patienter med självskadebeteende.   

 

METOD 

Forsberg och Wengström (2016) beskriver att kvalitativ forskning används i syfte att 

frambringa förståelse genom meningsskapande och tolkning. Då studien fokuserar på 

sjuksköterskors subjektiva upplevelser av bemötande gentemot patienter med 

självskadebeteende, ansågs en kvalitativ studie vara lämpligt. En kvalitativ intervjustudie med 

induktiv ansats utfördes (Ibid.). Vid analysen av intervjuerna används Lundman och Hällgren 

Graneheims (2014) modell för kvalitativ innehållsanalys. 

 

Datainsamling 

 

Fem intervjuer ligger till grund för datainsamlingen. Informanterna är allmänsjuksköterskor 

som arbetar inom den allmänpsykiatriska vården. Intervjuerna var semi-strukturerade vilket 

enligt Bryman (2008) utgör en större möjlighet att erhålla den information som eftersöks. Vid 

studier av erfarenheter av ett visst fenomen används en induktiv ansats och därefter kan 

generaliserbara antaganden utifrån resultatet dras (Ibid.). Induktiv ansats förklaras av 
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Lundman och Hällgren Graneheim (2014) som att objektivt analysera de berättelser och 

upplevelser som framkommer.  

 

Initialt utfördes en pilotintervju för att undersöka om de frågor som utformats är i enighet med 

syftet. En transkribering gjordes av pilotintervjun som sedan lästes genom för att analysera 

svaren. Därefter korrigerades intervjuguidens frågor i samråd med handledaren (Bryman, 

2008). Pilotintervjun användes inte till resultatet då informanten arbetade i en annan 

verksamhet. Intervjuguiden se (bilaga 1).  

 

Intervjuernas tid och plats bestämdes av enhetschefen, de utfördes vid två tillfällen i ett 

konferensrum som låg i nära anslutning till den allmänpsykiatriska avdelningen. Samt att 

intervjuerna utfördes under arbetstid. Innan inspelningen påbörjades fick informanterna läsa 

och diskutera informationsbrevet med författarna, för att eventuellt klargöra oklarheter och 

tankar inför intervjun och deras deltagande. Därefter ställdes frågor kring deras 

arbetslivserfarenhet och antal år inom yrket.    

 

Vid intervjuerna var båda författarna delaktiga, den ene höll i samtliga intervjuer. Den andre 

antecknade och eventuellt inflikade frågor om oklarheter uppkom under intervjuns gång. 

Intervjuerna spelades in och ljudfilerna lades därefter över på ett USB-minne för att minimera 

risken för att obehöriga ska kunna ta del av filerna. USB-minnet förvarades hos en av 

författarna. Intervjuerna tog 20–30 minuter att genomföra.  

 

Urvalsförfarande 

 

Ett kedjeurval användes initialt i sökningen efter sjuksköterskor att intervjua, då författarna 

kommit i kontakt med sjuksköterskor med kompetens inom det valda området tidigare i 

utbildningen (Polit & Beck, 2016). Verksamhetschefen för den allmänpsykiatriska vården 

kontaktades via mail, där ett informationsbrev bifogades. Informationsbrevet till 

verksamhetschefen finns under (bilaga 2). Efter samtycke från verksamhetschefen att 

involvera sjuksköterskor på den allmänpsykiatriska avdelningen i studien, kontaktades den 

sjuksköterska som författarna tidigare varit i kontakt med under den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Sjuksköterskan vidarebefordrade informationen till sin enhetschef på 

avdelningen.  

 

Enhetschefen i sin tur gjorde en intresseförfrågan till personalen under ett avdelningsmöte, ett 

informationsbrev till deltagarna där studiens syfte och dess inklusionskriterier framfördes. 

Förfrågan resulterade i de fem informanterna som intervjuades till studien. 

Inklusionskriterierna för studien var att informanterna ska vara legitimerade 

allmänsjuksköterskor med minst ett års erfarenhet av arbete på en avdelning inom den 

allmänpsykiatriska vården och arbete med självskadande patienter.  

 

Deltagarna i studien har arbetat mellan 1 till 9 år som sjuksköterskor inom den psykiatriska 

vården. Dock stäcker sig arbetslivserfarenheten som sjuksköterska mellan 1 till 15 år. 

Sjuksköterskorna har tidigare arbetat inom hemsjukvården, på äldreboende och på en 

sjukhusavdelning. En av informanterna började på den aktuella avdelningen direkt efter 

sjuksköterskeexamen.   
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Analys 

 

Intervjuerna transkriberades för att underlätta den vidare bearbetningen av materialet (Back & 

Berterö, 2015). Materialet lästes igenom och granskades individuellt, för att båda författarna 

skulle bilda sig en uppfattning om innehållet (Lundman & Hällgrens Graneheim, 2014). 

Vidare utfördes innehållsanalysen av det manifesta innehållet och ur materialet identifierades 

meningsbärande enheter, detta gjordes gemensamt. Författarna diskuterade kontinuerligt om 

de utvalda enheterna var förenliga med det valda syftet (Ibid.).  

 

Vidare kondenserades de meningsbärande enheterna till mindre meningar, de essentiella 

delarna av enheten behölls. Vid kodningen etiketterades de meningsbärande enheterna i 

förhållande till sammanhanget. Koderna strukturerades in i underkategorier och kategorier 

(Lundman & Hällgrens Graneheim, 2014). Innehållsanalysen gjordes gemensamt för att en 

diskussion skulle kunna hållas om innehållet och betydelsen av enheterna.   

 

Tabell 1. Exempel på analys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad  Koder Underkategori Kategori 

Genom en öppen 

dialog… få 

patienten att känna 

här är jag trygg, här 

kan jag få prata om 

det jag behöver 

prata om. 

Öppen dialog får 

patienten att känna 

sig trygg 

Patienten känner 

trygghet 

 

Öppenhet inger 

trygghet 

Öppenhet och 

följsamhet 

Sjuksköterskans 

förhållningssätt 

Man får nog ge det 

rätt mycket tid… 

och i mötet att man 

helt enkelt är 

tillgänglig och 

visar att man vill 

skapa en relation. 

Vårdande relation 

behöver tid och 

personal måste visa 

vilja att hjälpa 

Relation tar tid 

 

Personal visar 

tillgänglighet 

 

Öppenhet och 

följsamhet 

Sjuksköterskans 

förhållningssätt 

 

Förförståelse 

 

I analysen av materialet har författarna varit medvetna om att förförståelsen kan inverka i 

tolkningen. Dahlberg och Segesten (2010) menar att en viss grad av förförståelse alltid är 

närvarande hos en människa, för att tolkningen ska bli så förutsättningslös som möjligt bör 

förförståelsen medvetandegöras. Förförståelsen har förutsättningen att påverka tolkningen 

beroende på personens tidigare erfarenheter och tolkningar (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Etiska överväganden 

 

De etiska kraven som fastställs i Helsingforsdeklarationen (2013) har följts i studien. 

Samtyckesbrev med information har skickats till verksamhetschefen för den 

vuxenpsykiatriska vården samt till informanterna i intervjuerna. I brevet framgår syftet med 

studien, att deras medverkan är frivillig och konfidentiell, och informanternas möjlighet att 

avsluta sin medverkan i studien närhelst de önskar. Alla punkter i brevet upprepades muntligt 

innan intervjun påbörjades. Konfidentialitetskravet togs hänsyn till genom att författarna inte 

inhämtade information som kunde avslöja informanternas arbetsplats och identitet. 
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Nyttjandekravet togs i beaktande genom att informera och försäkra om att den information 

som framkom vid intervjuerna endast avses användas i denna studie samt att det 

transkriberade materialet endast finns tillgängligt för författarna och handledaren (Ibid.).  

 

En egengranskning har gjorts av författarna (Bilaga 4). Där klargörs det att ingen ansökan om 

etikprövning behöver göras, då nekande svar gavs på de sex första frågorna (Etikkommittén 

Sydost, 2016).  

 

 

RESULTAT 
 

Vid analys av materialet framkom tre kategorier och sex underkategorier vilka visas i tabellen 

nedan. Den första kategorin är inriktad på sjuksköterskornas förhållningssätt i skapandet av en 

vårdande relation, vilket är applicerbart på alla patienter. Kategori två fokuserar på 

sjuksköterskornas upplevelser av patienter med självskadebeteende och kategori tre handlar 

om kompetensutveckling.  

 

KATEGORIER UNDERKATEGORIER 

Sjuksköterskans förhållningssätt Öppenhet och följsamhet 

 Bjuda in till delaktighet 

Sjuksköterskornas upplevelser av 

patienterna 

Patienternas sårbarhet 

 Patienternas behov av uppmärksamhet 

Kompetensutveckling Reflektion 

 Utbildning 

 

 

Sjuksköterskans förhållningssätt 

 

I analysen framkom det att för att kunna skapa en vårdande relation till patienterna bör 

öppenhet och följsamhet prägla patientbemötandet. Genom ett öppet och följsamt 

förhållningssätt skapas möjligheten till att bjuda in patienten till delaktighet.  

 

Öppenhet och följsamhet 

 

I huvudsak uttrycktes att trygghet och tillit var grunden i den vårdande relationen. Patienten 

behöver känna trygghet i relationen och tillit till sjuksköterskan. Det gjordes genom att 

sjuksköterskorna visade sig tillgängliga och tog sig tid för patienten. De menade att 

tidsaspekten var betydande för känslan av tillit och trygghet. I arbetet som sjuksköterska 

förekommer det ett flertal arbetsmoment, såsom administrativt arbete, möten och 

vårdplaneringar, som inte innefattar patientens närvaro. Trots det belystes att patienten är 

sjuksköterskans primära fokus i arbetet. Genom att ta sig tid till patienten så kände sig denne 

hörd och sedd. Att kontinuerligt visa sig tillgänglig förmedlar för patienten att denne är 

sjuksköterskans prioritet i arbetet. Vilket enligt sjuksköterskorna genererade i en känsla av 

trygghet för patienten. Patienter med självskadebeteende ansågs i större utsträckning vara i 

behov av uppmärksamhet.  
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Analysen visade att sjuksköterskorna ansåg det viktigt att visa intresse för patienten och 

dennes livsvärld, även att få en förståelse för anledningen till självskadebeteendet. De menade 

även att det låg på sjuksköterskans ansvar att sträva efter att skapa en vårdande relation. Det 

gjordes genom att ställa frågor och visa ett intresse för patienten i samtalen. För att 

sjuksköterskan ska kunna ta del av patientens livsvärld, framkommer det vid analysen att det 

är en fördel om sjuksköterskan är lite personlig i mötet med patienten.   

 

”Att man känner att man kan göra det för det blir lite svårt annars få patienterna att lämna ut 

allting om sig själv om inte jag lämnar ut någonting om mig liksom. Man får gå en liten bit 

var för att lära känna varandra, inte bara att jag ska lära känna patienten utan att dom ska få 

en liten bild av mig med.” (Intervju 3)     

 

Vidare framkom det att i rollen som sjuksköterska ska en avvägning göras för att inte bli för 

personlig. Den menade att personlighet i samtal genererade till en känsla av gemenskap och 

genuinitet i samtalet.  

 

I analysen framkom att sjuksköterskorna ansåg att i takt med att den vårdande relationen 

stärks ökar deras förmåga att uppmärksamma patientens behov. Genom att upprätthålla en 

god kommunikation med patienten, under dennes vårdvistelse, menar sjuksköterskorna att 

patienterna upplever en tillit till dem. De menar även patienten känner sig mer bekväm med 

att uttrycka sina behov om de känner en tillit till sjuksköterskan. 

Återkommande patienter med självskadebeteende upplevde sjuksköterskorna ha större 

kännedom om, vilket gjorde att de kunde avläsa patienternas sinnesstämning bättre. Denna 

kännedom kan komma till nytta om patienten börjar må sämre eller på annat sätt börjar avvika 

från sitt vardagliga beteende. Sjuksköterskorna menade att vara uppmärksam på patienternas 

sinnesstämning var viktigt för att minska risken att patienten skadar sig själv.  

 

”…//… tvångsåtgärder, det är ju ett misslyckande i sig…//… då har man kanske inte 

uppmärksammat det i tid.” (Intervju 5). 

 

I situationer där patienter uttrycker frustration eller ilska måste patienten kunna tillåtas att bli 

arg men inte bli övergiven med sina känslor. I analysen framkom det att sjuksköterskorna vid 

dessa tillfällen ska förmedla ett lugn till patienten och bemöta de känslor som framförs. Det 

gjordes genom att sjuksköterskorna stannade kvar hos patienten och framförde lugnande ord i 

avsikt att senare kunna för ett samtal med denne. De ansåg dock att lyhördhet och följsamhet 

krävdes av sjuksköterskan för att kunna bemöta patientens behov av ensamhet.  

 

Analysen visade starkt på att sjuksköterskorna ansåg att stöd och tröst var en viktig del i deras 

arbete. En aspekt som belystes var att sjuksköterskan ska försöka hjälpa patienten med att 

hantera sina känslor. Det gjordes genom samtal tillsammans med patienten för att få en 

förståelse för sina egna tankar.  

 

Bjuda in till delaktighet 

 

I analysen framkom huvudsakligen att sjuksköterskorna betonade hur viktigt det är att se till 

patientens livsvärld. Att se till patienten som en helhet, menade sjuksköterskorna att man ska 

se bortom eventuella diagnoser och beteenden. Genom den vårdande relationen som byggts 

upp av trygghet och tillit har sjuksköterskorna skapat en stabil gemenskap med patienten. I 

gemenskapen har sjuksköterskan fått tillgång till patientens livsvärld vilket innebär en ökad 

möjlighet till att bjuda in patienten till delaktighet. Med delaktighet menade sjuksköterskorna 
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att det innebar att patienten ska vara aktivt deltagande i planering och beslut kring sin 

hälsoprocess. Sjuksköterskorna bjöd in till delaktighet genom att ställa frågor till patienterna 

där de fick uttrycka sina behov och önskemål för att kunna ta sig vidare i sin hälsoprocess. De 

menade att patienterna själva vet vilka insatser som de är i behov av.  

 

En variation som framkom i analysen var en begränsning hos patienten när det kommer till att 

dela med sig av sin livsvärld till nya vårdare. En del av patienterna med självskadebeteende 

har länge varit i kontakt med den psykiatriska vården, de upplever det påfrestande att träffa 

ytterligare vårdpersonal att delge sin livsberättelse.  

 

”Men då försöker jag jobba ännu mer med att "vad behöver du hjälp med och vad har du för 

önskemål och behov" för det är ju faktiskt ingen annan som vet det förutom patienten själv…” 

(Intervju 4) 

 

Sjuksköterskornas upplevelser av patienterna 

 

I analysen framkom det huvudsakligen att sjuksköterskorna upplevde att patienter med 

självskadebeteende besitter en känslighet som de uttrycker som en sårbarhet. Även att 

sjuksköterskorna anser att det föreligger ett ökat behov av uppmärksamhet hos patienter med 

självskadebeteende.  

 

Patienternas sårbarhet 

 

I analysen framkom att sjuksköterskorna upplever patienterna som mer sårbara och känsliga.  

Sårbarheten gör att sjuksköterskorna behöver vara mer noggrann i sin kommunikation. De 

uttryckte att otydlig kommunikation skapade missförstånd, vilket ledde till att patienterna 

ibland kände sig sårade och bortprioriterade. Genom ett aktivt lyssnande kunde 

sjuksköterskorna avläsa patienternas behov av tydlighet i kommunikation. Sjuksköterskorna 

belyser hur viktigt det var att inte ge patienterna dubbla budskap i kommunikationen, då det 

kan leda till att patientens mående kan påverkas negativt.  

 

I analysen framkom även att det var viktigt, vid de vårdande samtalen, att framföra 

information på en nivå anpassad efter patienterna. Det visade på att det var viktigt att 

samtalen var formade så att patienterna förstod vad det var som sades och vad 

sjuksköterskorna och patienterna tillsammans kom fram till. Det belystes också hur viktigt det 

var för patienternas delaktighet med kontinuerlig kontakt och information.  

 

”Att man informerar patienten om det och stannar kvar om personen i fråga har några andra 

funderingar eller så kring det. Så att man som sagt inte stänger ute patienten.” (Intervju 2) 

 

Sjuksköterskorna berättar om hur en del patienter var lätta att bemöta då de känner patienten 

sen tidigare. Kända patienter som återkommer till avdelningen för samtal kunde snabbt och 

systematiskt behandlas då både patient och sjuksköterska känner till varandra. Det framkom 

att i möten med nya patienter kände sjuksköterskorna att det var mer komplicerat att etablera 

en vårdande relation och se till patientens behov. 

 

Patienternas behov av uppmärksamhet 

 

I analysen framkom huvudsakligen att patienterna med självskadebeteende, främst de med 

diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning, upplevdes ha ett större behov av 
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uppmärksamhet. Vilket för sjuksköterskorna innebar att de tog sig tid för dessa patienter i 

större utsträckning än med andra patienter. Genom samtal, och närvaro av personal, erhöll 

patienterna den bekräftelse de söker genom uppmärksamheten.  

 

” …man får reda på mycket information om patienterna genom samtal. Man kan gå ut och… 

ta en promenad tillsammans och få reda på mycket…” (Intervju 3) 

 

Analysen visade att patienterna ibland kunde upplevas vara opålitliga. Opålitligheten hos 

patienterna innebar en ständig oro för sjuksköterskorna, även när de var upptagna med annat 

arbete. De upplevde att den vårdande relationens stabilitet inte kunde upprätthållas i samma 

utsträckning, känslan av trygghet kvarstannade inte hos patienten. Gemenskap och samtal 

med sjuksköterskorna gjorde att patienterna återfick känslan av trygghet. Genom att 

sjuksköterskorna gav patienterna mycket av sin tid menade de att patienten kände sig hörd 

och sedd vilket tillgodosåg deras behov av uppmärksamhet.  

 

Det framkom även i analysen att en del av sjuksköterskorna menade att patienter med 

självskadebeteende som symptom på andra diagnoser, kunde framstå som impulsiva. 

Impulsiviteten, menar de, var relaterat till behovet av uppmärksamhet och patientens förmåga 

att hantera känslor. Sjuksköterskorna tillfredsställde uppmärksamhetsbehovet genom ett lugnt 

bemötande och i närvaro med patienten.  

 

Kompetensutveckling 

 

Kompetensutveckling kom till uttryck i analysen som viktigt. Sjuksköterskorna ansåg att 

genom reflektion med kollegor kunde man stödja varandra och finna nya lösningar och 

utbildning kunde erhålla en ökad förståelse för patienterna.  

 

Reflektion 

 

I analysen framkom det att sjuksköterskorna ofta ställdes inför situationer med patienterna 

som de inte riktigt visste hur de skulle lösa. När sjuksköterskorna inte ansåg sig komma 

vidare i vårdprocessen med en patient kunde kollegorna vara till hjälp. Tillsammans kunde de 

diskutera fram lösningar på de problem som uppstått. För att finna nya lösningar på problem 

som kan uppstå i vården tar personal ofta stöd av varandra för att diskutera fram olika 

alternativ till hur vården ska genomföras. I mötet med patienten framkom i analysen att 

personkemin var viktigt, ibland matchade inte personkemin och då behövde sjuksköterskorna 

bytas av och hjälpa varandra för att kunna möta patientens behov.  

 

”… om man i en situation att man känner "nu har man fastnat" …//… behöver man 

…avlösa lite så...//… att det kommer in en annan med nya ögon.” (Intervju 1) 
 

Sjuksköterskorna ansåg att arbetet med patienter med självskadebeteende kunde stundvis vara 

påfrestande, då arbetet innebar känslor som skulle hanteras även för dem. När 

sjuksköterskorna kände att de behövde prata ut om sina upplevelser uppgav de att de kunde 

reflektera tillsammans i personalgruppen. Det gav dem möjlighet att reflektera och diskutera 

sina egna upplevelser, vilket de ansåg viktigt för att själva må bra. Vilket innebar att 

sjuksköterskorna upplevde ett stöd från sina kollegor som ansågs nödvändigt för att orka med 

sitt arbete. Kollegors stöd ansågs även som en motivation som ledde till en god arbetsmiljö, 

vilket gynnade patienterna.  
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Utbildning 

 

Resultatet visar att samtliga sjuksköterskor ansåg att det var viktigt med utbildning för att 

bättre kunna bemöta patienterna. Tillsammans med kollegor, i reflektion och via utbildningar, 

skapas en större förståelse för patienterna. Patienter med självskadebeteende har ofta olika 

diagnoser och behöver då bemötas utifrån deras förutsättningar. Genom en ökad förståelse för 

patienterna och ökar möjligheterna för att kunna bemöta patienterna på ett positivt sätt. 

 

Regelbundet hålls utbildningar om patienter med självskadebeteende som nästan alla 

sjuksköterskor hade genomgått. Genom utbildningen får sjuksköterskorna praktisk och 

teoretisk kunskap i hur de ska bemöta och förhålla sig till patienter med självskadebeteende. 

De får också lära sig hur patienternas eventuella diagnoser påverkar dem. Detta för att öka 

sjuksköterskornas förståelse för patienten. Informanterna var överens om att dessa 

utbildningar var av god kvalité och att de gärna skulle genomföra fler liknande utbildningar i 

framtiden. Sjuksköterskorna ansåg att det gav möjligheter till ökad erfarenhet hos personalen, 

det ansågs vara en förutsättning för vården ska kunna utvecklas. 

 

DISKUSSION 
 

Resultatet visar att det är viktigt det var att skapa en vårdande relation till patienten. I 

resultatet stod även att finna sjuksköterskornas olika upplevelser av patienter med 

självskadebeteende, samt deras personliga åsikter om hur dem anser är det bästa sättet att 

bemöta denna patientgrupp. Informanterna uttrycker även en uppskattning för utbildningar 

som avdelningen genomför för sina anställda, samt hur reflektion används i ett lärande syfte. 

Det framkom även hur reflektion är ett sätt för sjuksköterskorna att hantera alla de känslor 

som dem får bemöta och även de känslor de själva upplever. 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors tillvägagångssätt att skapa en vårdande 

relation till patienter med självskadebeteende. Eftersom är deras subjektiva upplevelser som 

skulle undersökas ansågs en kvalitativ ansats vara bäst lämpad. En kvantitativ ansats på det 

valda syftet var inte aktuell då upplevelser inte kan uttryckas i kvantitet. Bryman (2008) 

menar att en kvalitativ studie med induktiv ansats ska användas för att undersöka ett fenomen 

med ursprung ur subjektiva upplevelser. Syftet var även att författarna skulle kunna få en 

större förståelse för sjuksköterskornas upplevelser och åsikter om hur en vårdande relation 

skapas till en patient med självskadebeteende och på så sätt skapa en större förståelse för 

sjuksköterskornas arbete. För att få ett mer lätthanterligt material valde författarna att fokusera 

på det direkta självskedebeteendet, vilket innebär att personen åsamkar sig själv 

vävnadsskada. Det innebar inget bortfall av informanter då det främst är patienter med direkt 

självskadebeteende som vårdas inneliggande på avdelningen.  

 

Författarna är medvetna om att tidigare erfarenheter, både i den verksamhetsförlagda 

utbildningen och personliga erfarenheter, har bidragit till viss förförståelse gällande patienter 

med självskadebeteende. Den valda litteraturen påvisade att patientgruppen anses vara 

svårbehandlad. Innan intervjuerna diskuterade författarna sin förförståelse. Där framkom att 

förförståelsen innefattade att sjuksköterskornas upplevelser i arbetet med patienter med 

självskadebeteende kan vara kantat av en känsla av vanmakt och frustration. Dahlberg, 
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Dahlberg och Nyström (2008) menar att medvetenhet om förförståelsen är nödvändig för att 

forskaren ska ha en öppenhet för analysen av materialet.  

 

Författarna valde att använda sig av en semistrukturerad intervju då studien fokuserar på 

sjuksköterskors upplevelser av hur en vårdande relation skapas. Bryman (2008) menar att en 

semistrukturerad intervju ger en större möjlighet att anpassa frågorna under intervjuns gång. 

Semistrukturerade intervjuer skapar ett rikt innehåll som är lätt att använda sig av i 

intervjutillfället och som inte riskerar att bli lika stelt som en strukturerad intervju (Back & 

Berterö, 2015). I intervjustudier är det sjuksköterskornas subjektiva åsikter som ligger till 

grund för resultatet, detta för att skapa en förståelse för de olika situationer som 

sjuksköterskor inom den slutna allmänpsykiatriska vården ställs inför. Likheter och olikheter i 

sjuksköterskornas svar analyserades för att skapa en slutsats gällande vad sjuksköterskor 

upplever är viktigt i en vårdande relation och vad de upplever är viktigt för att upprätthålla 

den vårdande relationen. I intervjuguiden fanns även förslag på eventuella följdfrågor (Bil. 1). 

Författarna tillämpade ett öppet förhållningssätt där informanterna fick prata och författarna 

valde att vara tysta och lyssna, följdfrågor ställdes när de föll naturligt in i samtalet. Enligt 

Polit och Beck (2016) leder öppna frågor och ett öppet förhållningssätt till att intervjuerna blir 

rika på information.  

 

Studien har inte i syfte att hantera några känsliga uppgifter, en etisk egengranskning 

genomförts som visade på att ingen kontakt med Sydost behövdes (Bil. 4). Författarna har 

visat hänsyn till de fyra etiska kraven. Informanterna informerades om sina rättigheter både 

muntligt och skriftligt innan intervjuerna påbörjades. Alla informanter fick till ett 

informationsblad (Bil. 3) där de blev informerade om hur studien går till, att de kan dra sig ur 

studien när som helst, att informanternas identitet kommer behandlas konfidentiellt. 

Intentionen var att informanterna själva skulle få bestämma tid och plats för intervjun, detta 

för att stärka tryggheten hos informanterna (Back & Berterö, 2015). Platsen för intervjuerna 

bestämdes dock av enhetschefen och den låg i nära anslutning till avdelningen. Intervjuerna 

utfördes även på arbetstid vilket författarna anser kan ses som både positivt och negativt för 

intervjuns kvalitet. Positivt i bemärkelsen att sjuksköterskorna inte behöver ta av sin fritid att 

medverka i studien samt att intervjun upplevdes som en skön paus i arbetet. I motsats till det 

kan intervjun ses som ett störningsmoment i det dagliga arbetet. 

 

Alla intervjuerna spelades in, inspelningen gjordes för att stärka studiens trovärdighet genom 

att säkra att ingen viktig information försvunnit som kan ha påverkat resultatet. Vid 

genomförd intervju sparades ljudfilen på ett USB-minne. Intervjumaterialet har förvarats på 

ett USB-minne hos en av författarna, där det varit otillgängligt för utomstående.  En risk vid 

inspelning av intervjuer är att informanten kan känna sig obekväma med att bli inspelad och 

att detta obehag kan leda till avvikelser i svaren (Polit & Beck, 2016). Ingen av informanterna 

uttryckte ett obehag för detta utan kände sig avslappnade och svarade bekvämt på frågorna.  

 

Resultatet som framkom i studien anses som god och trovärdig då en kvalitativ 

forskningsmetod fokuserad på intervjuer tillämpades. Författarnas brist på erfarenhet av 

intervjuer kan ha lett till att djupet i informanternas berättelser inte nåtts. Intervjuanalyserna 

genomfördes gemensamt från de inspelade intervjuerna eftersom författarna var oerfarna av 

kvalitativ innehållsanalys. Analysen utfördes enligt Lundman och Hällgrens Graneheims 

(2014) modell för innehållsanalys. Författarna utförde analysen gemensamt för att minska 

risken för feltolkning av materialet samt att kunna stödja varandra i processen. Den bristande 

erfarenheten hos författarna kan innebära att analysen inte gjordes med samma djup som hos 

en erfaren forskare. Även tidsaspekten på studien har tagits i beaktande, mer tid till analysen 
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hade ökat analysens styrka. Under analysen diskuterade författarna med handledaren 

materialet för att förtydliga bilden av innehållet samt att få en förståelse för hur den stora 

mängden data ska hanteras i resultatet.  

 

Studien genomfördes på en allmänpsykiatrisk vårdavdelning, det kan påverka resultatet och 

det hade varit önskvärt med informanter från andra arbetsplatser. Det endast denna avdelning 

som tar emot patienter med självskadebeteende, vilket begränsade författarna till den valda 

avdelningen. Trots detta anser författarna att resultatet ändå till vissa delar kan överföras till 

andra avdelningar med likvärdiga förhållanden. Samtliga informanter var kvinnor vilket 

innebär att överförbarheten minskar. På avdelningen där informanterna arbetar fanns det inga 

män som passade in i inklusionskriterierna, vilket inte gjorde det möjligt att ta med dem i 

studien. Dock hade en variation i könen varit att föredra för att öka studiens förmåga att 

generaliseras till populationen. Författarna ser emellertid en viss styrka i informanternas 

homogenitet då vårdpersonal i majoritet utgörs av kvinnor. Givetvis hade det varit önskvärt 

med fler informanter, med den angivna tidsramen och storleken på studien var det inte möjligt 

att genomföra. Ett större antal intervjuer hade ökat studiens överförbarhet.   

 

Resultatdiskussion 

 

Det framträdde i resultatet att en stor del av materialet handlade om sjuksköterskornas 

bemötande och professionella hållning gentemot patienten. Resultatet visade att grunden till 

en vårdande relation byggde på att skapa en trygghet och tillit till patienten, vilket gjordes 

genom ett öppet och följsamt bemötande samt att bjuda i patienten till delaktighet. Dessa 

faktorer är betydande för alla vårdande relationer vilket innebar att stor vikt lades på ämnet. 

Det innebär att obalansen mellan kategorierna blir tydlig i resultatet. Kategori ett är 

innehållsmässigt större då den kategorin handlar om den vårdande relationen, vilket tillämpas 

till alla patienter. De resterande två kategorierna blir mindre än den första, men har fokus på 

patienter med självskadebeteende.  

 

I resultatet framkom att bygga trygghet och tillit i den vårdande relationen kan ta tid. 

Sjuksköterskorna ansåg att ett öppet och följsamt förhållningssätt skapade en trygghet för 

patienterna. I likhet till studien menar Mollon (2014) att tillit kommer i takt med att en 

vårdande relation skapas. Den vårdande relationen tar dock tid att bygga upp, vilket måste 

göras tillsammans med patienten (Ibid.). För att patienten ska känna att sjuksköterskan har tid 

för denne bör andra praktiska åtaganden förbises för stunden. Jämförelsevis framgår det i 

Tobiano, Marshall, Bucknall och Chaboyers (2016) studie att när tiden till andra 

arbetsuppgifter prioriteras, förbises patientens behov. Sjuksköterskans förmåga att visa sig 

tillgänglig för patienten påverkas även negativt av att undermåligt hantera stress (Ibid.). 

Thompson et. al. (2008) menar att tidsbrist minskar sjuksköterskans förmåga att upptäcka 

patienternas behov (Ibid.). Tillgänglighet bör sjuksköterskan visa både fysiskt och mentalt i 

möte med patienterna. Det innebär att fysiskt visa sin närvaro för patienten och även att vara 

närvarande i samtalet. Patienten måste känna sig hörd och sedd i möte för att känna sig 

bekräftade och för att kunna känna trygghet och tillit till sjuksköterskorna.  

 

I studien framkom att vara personlig i relationen upplevdes positivt av både patienten och 

sjuksköterskan. Det menar även Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos (2011), att som 

sjuksköterska inte visa öppenhet gentemot patienterna ses som ett hinder i skapandet av en 

vårdande relation. Patienten kan uppleva att denne inte vill öppna sig om inte sjuksköterskan 

gör detsamma (Ibid.). Hagen, Knizek och Hjelmeland (2017) menar det är bra att vara 

personlig med patienter med självskadebeteende, men att det är vanskligt om det övergår till 
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att vara privat. Om sjuksköterskan blir privat med en patient kan patienten komma att bli 

beroende av sjuksköterskan. De betonar även att en professionell distans till patienten ska 

hållas för att patientens självständighet inte ska inskränkas (Ibid.). I resultatet framkom att 

sjuksköterskorna ansåg att personlighet i mötena ledde till att patienterna öppnade sig. 

Författarna instämmer med det erhållna resultatet, dock är det viktigt att reflektera över hur 

mycket och vilken information man delar med sig av till patienterna.    

 

Resultatet visade att sjuksköterskan även ska ta sig tid att informera patienten ordentligt för 

att inte utesluta denne från sin vård. Patienter med självskadebeteende har ofta i behov av en 

tydlig kommunikation för att inte missförstånd skapas. I likhet med studien framkom det i 

Larsson et.al. (2011) studie att patienterna känner sig utestängda från sin vård när 

sjuksköterskan inte tar sig tid att informera. De menar att informationen ska anpassas efter 

patienten, tid ska tas till att förtydliga informationen för att patienten ska känna sig delaktig. 

Patienten kan inte vara delaktig i något som den inte har kunskap om (Ibid.). Kunskapen 

innebär sjuksköterskans kompetenser och förmåga att förmedla denna kunskap genom 

information (Mollon, 2014). Det är upp till sjuksköterskan att stödja patienten i dennes 

hälsoprocesser, det ska göras genom att motivera till självbestämmande samt att informera 

tillräckligt för att patienten ska kunna ta välgrundade beslut (Svedberg, 2006). Författarna 

anser att vara lyhörd är viktigt för att uppmärksamma patientens behov och även för att kunna 

vara ett stöd i hälsoprocessen. I arbetet med patienter med självskedebeteende krävs det av 

sjuksköterskorna att de anpassar informationen efter patientens förmåga och behov. Tydlighet 

krävs för att inte missförstånd ska uppstå som kan påverka patientens mående negativt.  

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att patienter med självskadebeteende 

kunde vara impulsiva och opålitliga. Vilket påverkade dem i arbetet med andra patienter. I 

likhet med resultatet menar sjuksköterskorna i Thompson, Powis och Carrandice (2008) 

studie att starka känslor gentemot patienterna uppkom, såsom ilska och frustration, då 

patienternas impulsivitet kommer till uttryck. Känslorna påverkade sjuksköterskorna i deras 

arbete vilket innebar att de hade patienterna med självskadebeteende ständigt i tankarna 

(Ibid.). Författarna anser att oron för patienter med självskadebeteende kan bli ett hinder för 

sjuksköterskan i arbetet med andra patienter. Patienter kan uppleva sig bli bortprioriterade av 

sjuksköterskorna, vilket kan bli ett hinder i skapandet av en vårdande relation.     

I resultatet framkom att i vårdandet av patienter med självskadebeteende är påfrestande. Det 

ansågs viktigt att personal får möjlighet till att reflektera och prata om sina upplevelser. I 

likhet med resultatet menar Hagen, Knizek och Hjelmeland (2017) att reflektion tillsammans 

mellan sjuksköterskor är nödvändigt eftersom arbetet med patienter med självskadebeteende 

är känslomässig påfrestande. Genom reflektionen kan känslor bearbetas vilket leder till att de 

fortsatt kan bemöta patienterna professionellt (Ibid.). Fish och Reed (2011) beskriver att den 

bästa formen av stöd för personal är att ha möten där de kan prata om händelser på 

arbetsplatsen. Tillsammans med kollegor finner de stöd hos varandra och kan även finna 

lösningar på problem som uppstått (Ibid.). Det är även viktigt att kollegorna känner en tillit till 

varandra för att kunna vara öppna och ärliga. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplever 

att de fastnar i vårdprocessen med en patient. Tillsammans kan problem tas upp till diskussion 

för att gemensamt komma till en lösning. Att komma på lösningar inom gruppen leder till en 

ökad kompetens för alla inblandande. Genom reflektion kan sjuksköterskorna dela sina 

erfarenheter och tillsammans öka sin kompetens.  

 

Sjuksköterskorna ansåg att ytterligare utbildningar var viktigt för arbetet med patienterna. 

Utbildningarna som var inriktade på specifika patientgrupper, med självskadebeteende som 
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symptom, ansågs mest givande. Hagen et. al. (2017) stärker det och menar att personal som 

saknar kompetens har svårigheter att uppmärksamma patienternas behov. De har inte heller 

samma förmåga att läsa av patientens beteende och mående (Ibid.). I studien Dudkiewicz 

(2012) genomfört framkom att patienterna ansåg att personal ska vara trygg och säker i sitt 

bemötande och vårdande. Denna trygghet kommer från erfarenhet och kunskap inom det yrke 

som personen utövar (Ibid.). Dahlberg och Segesten (2010) menar att en utveckling av 

kompetensen stärker vårdaren vilket bidrar till en bättre vård för patienterna (Ibid.). 

Utbildningarna gav personalen en ökad kompetens och en ökad förmåga att tillgodose 

patienternas individuella behov. Författarna anser at det är viktigt att man som sjuksköterska 

inte anser sig vara fullärd utan strävar efter att utveckla sin kompetens kontinuerligt.  

 

Konklusion 

 
Sjuksköterskans primära fokus är patienten. För att kunna stödja patienten i dennes 

hälsoprocesser behöver sjuksköterskan ge tid för att skapa en vårdande relation. I varje möte 

med patienten ska sjuksköterskan vara närvarande för att uppmärksamma dennes behov och 

önskningar. Patientens delaktighet i vården är nödvändig för att hälsoprocesserna ska gå i 

positiv riktning. Sjuksköterskornas kompetens att bemöta patienten utifrån diagnos och behov 

är nödvändigt. Reflektion är viktigt för personal, både i syfte att öka sin kompetens och kunna 

prata sina känslor och upplevelser. Reflektionen används även för att finna nya lösningar på 

problem som uppstår. Utbildning i form av kurser eller föreläsningar anses viktigt för att 

kunna bredda personalens kunskapsbank. En sjuksköterska som kontinuerligt uppdaterar sin 

kunskap har större möjligheter att bemöta patienterna utifrån deras behov.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

 

Mer forskning skulle kunna bedrivas med fokus på hur sjuksköterskor skapar en vårdande 

relation med patienter inom den psykiatriska vården. Forskningen fokuserar till största delen 

på den vårdande relationen till patienter i allmänhet, vilket leder till en överförbarhet på 

patienter inom den somatiska vården främst. Delaktighet är även en så pass viktig del i all 

vård att fortsatt forskning om dess betydelse för patienten och vårdarna är nödvändig för den 

fortsatta vården. Även studier på trygghet och tillit och hur det byggs upp i gemenskap med 

patienter med varierande diagnoser.   

 

Det behövs också mer studier på hur reflektion påverkar en etablerad arbetsgrupp. Det finns 

många studier om reflektionens betydelse för studenter men studier skulle behöva göras på 

arbetsgrupper som redan har ett väl inarbetat arbetssätt. Det skulle vara intressant att se om 

liknande resultat skulle framkommit vid intervjuer av andra avdelningar runt om i Sverige. 

Mer forskning skulle även kunna bedrivas i hur reflektion påverkar grupper, det är möjligt att 

det inte alltid är bra att reflektera tillsammans. Det kan finnas aspekter som bidrar till negativ 

reflektion.  
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BILAGOR 
Bilaga 1 

Intervjufrågor till intervjustudie 

 

1. Hur definierar du en vårdande relation? 

2. Hur anser du att en vårdande relation skapas? 

3. Hur går du till väga för att skapa en vårdande relation med en ny patient? 

4. Hur upprätthåller du en vårdande relation?  

5. Vad är det som möjliggör /försvårar skapandet av en vårdande relation? 

6. Beskriv ett möte med en patient med självskadebeteende? 

7. Vad anser du är problematiskt i arbetet med självskadande patienter? 

- Ev: Hur brukar du försöka lösa problem som uppstår? 

8. Vilka stödinsatser tycker du ska finnas för dig som sjuksköterska för att kunna bemöta 

dessa patienter bättre? 

9. Hur ser du på de utbildningar och stöd som finns att tillgå dig i ditt dagliga arbete? 

10. Sker det att ni reflekterar på er arbetsplats? 

- Hur ofta händer detta? 

- Har ni tid för reflektion? 

Eventuella följdfrågor 

1. Hur menar du? 

2. Kan du utveckla ditt svar? 

3. Hur känner du då? 

4. Vad gör du då? 

5. Kan du ge ett exempel? 

6. Du nämnde … kan du utveckla? 

7. Kan du beskriva ett av dessa problem? 



 

 

Bilaga 2 

 

 

     Information till verksamhetschef    
 

Vi är två studenter som läser på sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet. Vi planerar 

att utföra en studie med syftet att undersöka hur allmänsjuksköterskan skapar en vårdande 

relation till patienter med självskadebeteende.  
 

Till studien kommer vi att intervjua allmänsjuksköterskor, inom den rättspsykiatriska vården 

och inom den allmänpsykiatriska vården, med minst 1 års erfarenhet av att arbeta med 

patienter med självskadebeteende. Resultatet i studien kommer att byggas på individuella 

intervjuer. Intervjuerna kommer belysa sjuksköterskornas åsikter och erfarenheter inom 

syftets ramar.  

 

Vi anser att resultatet kan hjälpa till att öka förståelsen för sjuksköterskan och patienter med 

självskadebeteende. Det är en patientgrupp som är vanlig inom den vård ni bedriver. Detta 

skulle komma till gagn för både personal och patienter.  

 

Informanten har rätten att: 

 

• själv bestämma tid och plats för intervjun 

• när som helst avbryta intervjun och deltagandet i studien 

• ta del av materialet om så önskas 

 

Informantens medverkan kommer vara konfidentiell. Informationen som framkommer 

kommer obehöriga ej ha tillgång till. Endast författare och handledare har tillgång till ofärdigt 

material.  

 

Vi ser fram emot att få utföra dessa intervjuer med er personal.  

Med vänliga hälsningar, 

 

Michael Ericson och Susann Torstensson 

Växjö 2017 

 

Vid frågor eller funderingar kan ni nå oss på mail eller telefon: 

 

Michael: me222zb@student.lnu.se  Mobil: 073-5123862 

 

Susann: stoba07@student.lnu.se    Mobil: 070-4460812 

 

Handledare: Mikael Rask mikael.rask@lnu.se  
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Bilaga 3 

Informationsblad till deltagare i intervjustudie 

  
Vi är två studenter som läser på sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet. Vi planerar 

att utföra en studie med syftet att undersöka hur allmänsjuksköterskan skapar en vårdande 

relation till patienter med självskadebeteende.  

 

Till studien kommer vi att intervjua allmänsjuksköterskor med minst 1 års erfarenhet av att 

arbeta med patienter med självskadebeteende.  

 

Resultatet i studien kommer att byggas på individuella intervjuer. De kommer att spelas in, 

transkriberas och analyseras. Vid intervjun kommer båda författarna delta, den ena håller i 

intervjun medan den andra sköter inspelningen och antecknar.  

 

Du som informant har rätten att: 

 

• själv bestämma tid och plats för intervjun 

• när som helst avbryta intervjun och deltagandet i studien 

• ta del av materialet om så önskas 

 

Din medverkan kommer vara konfidentiell. Informationen som framkommer kommer 

obehöriga ej ha tillgång till. Endast författare och handledare har tillgång till materialet.  

 

Vi ser fram emot ditt deltagande 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Michael Ericson och Susann Torstensson 

Växjö 2017 

 

Vid frågor eller funderingar kan ni nå oss på mail eller telefon: 

 

Michael: me222zb@student.lnu.se  Mobil: 073-5123862 

 

Susann: stoba07@student.lnu.se    Mobil: 070-4460812 

 

mailto:me222zb@student.lnu.se
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Bilaga 4 

 

Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 

eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening 

eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 

(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 

led i studien)? 

  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 

innebär en uppenbar risk att påverka?  

  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-

nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 

patienter eller studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 
  x 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 

fysisk person) och anmälas till registeransvarig person 

(PUL- ansvarig).   

   

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 

anpassat till nivån på studien. 
   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 

vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 

projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 

påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier 

med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t ex 

vid enkäter i skolklasser.) 

   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 

tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när 

som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 

betyg etc. 

   

12 

Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och 

handledare) 
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