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SAMMANFATTNING 
 
Självskadebeteende är ett allt mer förekommande problem i samhället. Patienter med 
självskadebeteende uppsöker såväl den psykiatriska som somatiska vården, därför är det 
viktigt att som allmänsjuksköterska kunna ge dem god vård. Patienter som skadar sig själva 
upplever att de inte alltid får ett gott bemötande från vårdpersonal. Syftet med studien var att 
belysa vårdpersonalens upplevelser av och attityder till de patienter som skadar sig själva. 
Metoden var en litteraturstudie med kvalitativ ansats där vetenskapliga artiklar granskades. 
Resultatet visar på bristen av kunskap och förståelse för patienter med självskadebeteende och  
beskriver hur arbetet med dessa patienter är en balansgång mellan ytterligheter av känslor. 
Resultatet beskriver också variationen på attityder till självskadebeteende, men de negativa 
attityderna är övervägande. Vårdpersonalen behöver en större förståelse för dessa patienters 
lidande och mer stöd från ledningen och kollegor för att orka och kunna ge en god vård till 
patienter som skadar sig själva. 
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INLEDNING 

Arbete och praktik inom psykiatrin har väckt ett intresse för fenomenet självskadebeteende, 
då självdestruktiva patienter är vanligt förekommande där och de behöver mycket omvårdnad. 
Tyvärr verkar de inte alltid få den tid och det bemötande som de behöver. Då det är vanligt att 
individer som skadar sig själva uppsöker såväl den psykiatriska som somatiska vården är det 
viktigt som allmänsjuksköterska att kunna ge dem ett värdigt bemötande. Enligt Lilja, Ördell, 
Dahl och Hellzén (2004) är studier om sjuksköterskors attityder till patienter med 
självskadebeteende ett första steg mot en ökad förståelse för vad som kan vara betydelsefullt 
för ett gott bemötande av patienterna. 
 
 
BAKGRUND 
 
Något som allt mer uppmärksammas i samhället är ungas psykiska ohälsa. Ett växande 
problem till följd av detta är självskadebeteende. Främst är det unga kvinnor som lider av 
denna problematik då män oftare väljer att agera utåt på olika vis (Socialstyrelsen, 2004). 
Förgiftning eller andra typer av egenförvållad skada är en utav de fem vanligaste orsakerna 
till att män och kvinnor kommer i kontakt med den akuta medicinska vården. Alltså är det av 
stor vikt att personal även inom den somatiska vården har kunskaper om självskadebeteende 
(Wilhelm, Schneiden & Kotze, 2000). 
 
Bland vårdgivare i Sverige är den allmänna uppfattningen att självskadebeteende har ökat de 
senaste åren och att behovet av kunskap om fenomenet är stort. Antalet flickor i åldern 12-18 
år som har vårdats på sjukhus med självskadebeteende under de senaste fem åren har ökat 
(Socialstyrelsen, 2004). På samma sätt har självskadeproblematiken ökat i många andra 
länder och i USA ses självskadebeteende som ett folkhälsoproblem som spridit sig likt en 
epidemi. Undersökningar i så väl Sverige som utomlands visar på att 3-7% av alla ungdomar 
någon gång skadat sig själva med tablettförgiftning eller genom att tillfoga sig någon form av 
yttre skada. Socialstyrelsen räknar dock med att det finns ett stort mörkertal och att denna 
grupp är svår att fånga då många skäms över sitt beteende och skadar sig i avskildhet (Ibid). 
 
Innebörden av självskadebeteende 
Självskadebeteende (deliberate self-harm) definieras som en avsiktlig handling att skada sig 
själv utan att för den skull vilja dö. Denna handling inkluderar förgiftning (self-poisoning) 
eller yttre självskada (self-injury), varav förgiftning är den vanligaste (Hawton, Fagg & 
Simkin, 1997). Yttre skada sker vanligtvis genom att skära, rispa, klösa eller bränna huden 
(Socialstyrelsen, 2004). Även om avsikten med att skada sig själv inte är att ta sitt liv, finns 
det en ökad självmordsrisk, då de riskerar att dö av sina självskador, framförallt vid 
intoxikationer. Ungefär 50 % av de som begår självmord har någon gång i sitt liv haft 
problem med självskadebeteende (Hawton et al., 1997).  
 
Orsaker till att vilja skada sig själv 
I en studie där psykoterapeuter intevjuades angående synen på kvinnor som skär sig fann 
Wallroth och Åkerlund (2002) att de bakomliggande orsakerna till självskadebeteende ofta 
var olika trauman. Vanligt förekommande var trauman i form av separationer eller sexuella 
övergrepp. Andra återkommande bakomliggande orsaker var stark ångest, bristande 
impulskontroll, svårigheter med könsidentitet samt svårigheter att hantera inomboende 
aggressioner. Wallroth och Åkerlund (2002) kom fram till att kvinnorna bearbetade sina 
trauman genom självskadandet. Att skada sig hjälpte dem att känna sig mer levande och 
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lindrade ångest. Genom självskadorna fick kvinnorna utlopp för självhat och aggressivitet 
eller utlopp för en undertryckt sexualitet. Många skar sig också för att hämnas på den som 
gjort dem illa, som ett sätt att visa att de bestämde över sin egen kropp. 
 
Betydelsen av en god vårdrelation 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har alla rätt till en god hälsa och vård. Detta gäller för hela 
Sveriges befolkning och på lika villkor. Vidare ska vården hålla god kvalitet och anpassas 
individuellt efter patientens behov. Patientens behov av trygghet ska tillgodoses och en god 
kontakt ska främjas där vården sker i samarbete med patienten (SFS, 1982:763).  
 
I en vårdrelation är sjuksköterskans roll att lindra lidande samt att främja välbefinnande, detta 
genom att få förståelse för patientens livsvärld och subjektiva kropp. Lidande kan beskrivas 
som en förlust av människans själv, en känsla av att förlora kontrollen. Lidande handlar inte 
bara om de symtom du kan se med blotta ögat utan är även en inre process (Wiklund, 2003). 
Något som tydligt visas hos patienter som skadar sig själva där smärtan och lidandet sitter 
inuti men som visas på utsidan genom deras yttre självskador. Vårdlidande är det lidande som 
patienten upplever när hon genomgår behandling och får vård, eller just bristen på denna. Då 
denna typ av lidande tillfogas patienten i vården är det vårdpersonalen som kan och bör 
förhindra detta lidande (Ibid). Vårdlidande uppstår om patienten upplevs som svår utav 
vårdpersonalen och därmed åsidosätts. Ofta beror detta på vårdarens oförmåga att se individen 
bakom dess beteende. Istället för att ta sig an patienten väljer vårdare att dra sig undan, vilket 
kan leda till ett vårdlidande hos patienten (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008). 
Vidare menar Kasén et al. att det krävs att vårdpersonalen blir medvetna om sitt beteende för 
att förhindra vårdlidande hos patienterna. Först när denna medvetenhet finns går det att 
förändra. 
 
Välbefinnande betyder inte nödvändigtvis att man är fri från lidande, utan att man kan hantera 
det. Att uppleva välbefinnande kan vara att tillfälligt kunna känna glädje och tillfredställelse 
trots sitt lidande (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Dahlberg et al. 
(2003) beskriver kroppen som något som inte bara är fysiskt, utan kroppen är samtidigt 
psykisk, existentiell och andlig, därav begreppet subjektiv kropp. Sker en förändring av 
kroppen, såväl fysiskt som psykiskt, innebär detta även en förändring av tillgången till 
världen och livet. Hos patienter med självskadebeteende blir det tydligt att det fysiska, 
psykiska och det andliga är en enhet då de ofta skadar sig fysiskt för att lindra den inre 
smärtan. 
 
I en avhandling identifieras patienters syn på god vård. Patienterna förklarar fenomenet som 
ett ömsesidigt samspel mellan patient och vårdpersonal där de båda utbyter erfarenheter. Om 
vården är god och får patienterna att må bra beror på vårdpersonalens bemötande (Söderlund, 
1998). God vård kräver att det byggts upp en vårdande relation mellan sjuksköterska och 
patient, vilket kräver vilja och engagemang från båda håll. Gemensamt bör de söka efter de 
behov av vård patienten upplever sig behöva. I en vårdande relation görs detta med ömsesidig 
respekt och kompetens. En vårdande relation är nödvändig för att patienter ska få den vård 
som de är i behov utav, samt för att hälsa ska främjas. Brist på tid kan vara en anledning till 
att vårdaren inte arbetar för en vårdande relation (Berg, 2006). En annan anledning kan vara 
personalen är osäker i vårdandet och därför drar sig undan (Dahlberg et al, 2003). Trots detta 
är det en fungerande vårdande relation som gör sjuksköterskans arbete meningsfullt och 
bidrar till att de orkar fortsätta med sett krävande arbete (Berg, 2006). Dahlberg et al. (2003) 
menar att det är viktigt att vårdaren skaffar sig förståelse för patientens situation genom att 
möta denne med ett öppet sinne och så förutsättningslöst som möjligt. Förståelse betyder inte 
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nödvändigtvis ett accepterande av patientens beteende, men en förståelse kan leda till att 
vårdaren handlar rätt gentemot patienten eller eventuellt förutser dennes reaktioner på olika 
händelser och ageranden. Vårdaren ska alltid bemöta patienten med omsorg och värdighet och 
måna om dess integritet. 

I en god vårdrelation får patienten möjlighet att ge uttryck för sina känslor, så som begär, 
behov och problem. Detta ger patienten möjlighet att växa och utvecklas vilket leder till en 
fungerande vårdprocess. Lyssnar inte vårdaren till patienten uppstår en icke fungerande 
vårdrelation och vårdandet blir istället endast en rad arbetsuppgifter att utföra. Vidare ska 
vårdpersonalen finnas till för och stödja patienten och arbeta mot samma mål. Detta kräver i 
gengäld att patienten accepterar vårdarens hjälp och är villig att arbeta tillsammans. 
Vårdrelationen är alltså ömsesidig och kräver engagemang från båda sidor (Wiklund, 2005). 

Att som sjuksköterska arbeta för goda relationer med patienten och att ha rätt attityder 
gentemot dem är en utav sjuksköterskans viktigaste uppgifter, då sjuksköterskans attityder är 
en utav de största faktorerna till att påverka den vård de ger (DiCaccavo & Reid, 1998). Att 
bemötandet av patienter som skadar sig själva inte alltid är gott styrks genom regelbundna 
rapporter av vårdpersonal gällande annan personal som visat avskärmande från patienterna, 
uppvisande av dåliga attityder och motvilja gentemot patienterna (Mental Health Foundation, 
2006). Patienter med självskadebeteende menar att läkarna ger det sämsta bemötandet 
(Holdsworth, Belshaw & Murray, 2001). Rapporter om dåligt bemötande är allvarligt menar 
Bouch och Marshall’s (2005) då dåligt bemötande påverkar patienterna negativt och kan 
trigga dem till ytterligare självskadebeteende eller i värsta fall till självmordsförsök. Det som 
tycks skilja sig är barn och ungdomar med självskadebeteende vilka är nöjda med det 
bemötande de fått i vården samt upplever att vårdpersonalen har haft positiva attityder till 
dem (Dorer, Feeham & Vostanis, 1999).  

Attityder och fördomar 
Håkonsens (1994) definition av attityd lyder: ”En attityd är en speciell benägenhet att 
reagera på ett bestämt sätt när vi ställs inför andra människor, saker eller händelser som vi 
upplever” (Jahren Kristoffersen, 1998, s. 215). Attityder har alltid en laddning och är 
värderade för eller emot, de visar att vi tagit ställning. Attityderna styr vårt handlande och vår 
inställning till andra människor. Det är dessa som avslöjar våra värderingar genom att spegla 
sig i vad vi säger och gör (Ibid). Hur vi använder oss av redskap som kroppen, rösten och 
blicken, medvetet eller omedvetet (Jahren Kristoffersen, Nordvedt & Skaug, 2005). 
 
En attityd består av tre grundläggande delar, en kognitiv, en affektiv och en intentionell. Den 
kognitiva delen inbegriper fakta, vad vi av erfarenhet och kunskaper känner till om den/det 
attityden är riktad mot. Den affektiva delen består av våra känslor och värden. Dessa två delar 
formar den intentionella och sista komponenten som omfattar hur en handling ter sig på ett 
visst sätt, alltså beroende på kännedom, känslor och värden. Negativa attityder som baseras på 
okunskap är det samma som fördomar. Vanligt förekommande är också att fördomar föds när 
vi känner oss hotade. Fördomar är något som finns hos alla individer (Jahren Kristoffersen, 
1998). 
 
Då det inte behövs några ord för att visa våra attityder är det nödvändigt att sjuksköterskan är 
medveten om sitt kroppsspråk och de signaler hon sänder ut. Detta för att attityder och sättet 
att bete sig spelar en stor roll i skapandet av en terapeutisk relation till patienten. Det kan bli 
nödvändigt för sjuksköterskan att förställa sig i vissa patientsituationer då det inte är 
acceptabelt att låta personliga attityder och fördomar lysa igenom. Särskilt viktigt är detta när 
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patienten av någon anledning är psykiskt eller fysiskt försvagad och sjuksköterskan måste 
skydda och visa respekt för patienternas värde (Jahren Kristoffersen et al., 2005).  

Enligt Jahren Kristoffersen (1998) är ett första steg för sjuksköterskan att bli medveten om 
sina attityder och fördomar för att kunna arbeta med dem. Att tränga undan dessa och förställa 
sig i mötet med patienten räcker inte alltid till, utan det är ofta nödvändigt att förändra sina 
negativa attityder. Detta kräver tid och energi då attityder ofta sitter djupt rotade. Det är den 
kognitiva delen vi bör arbeta med i förändringsarbetet, då känslor och värden ofta blir 
annorlunda när vi fått mer kunskap om den/det attityden gäller. Naturligt följer sedan den 
intentionella delen, tendensen att utföra våra handlingar på ett visst sätt. Jahren Kristoffersen 
poängterar även att det inte är rimligt att ha en och samma attityd gentemot en grupp 
människor eftersom alla individer är olika.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Självskadebeteende är något som uppmärksammats allt mer de senaste åren. Ofta lider 
självdestruktiva individer av psykisk ohälsa och hanterar detta genom att skära eller på annat 
sätt skada sig själv. Det är ett viktigt område att studera närmre då denna patientgrupp ofta 
bemöts på ett ovärdigt sätt inom vården, vilket även stöds av forskning (McAllister, 2001; 
Mental Health Foundation, 2006). Då denna patientgrupp påträffas inom alla områden i 
vården och inte bara inom psykiatrin är det av stor vikt att allmänsjuksköterskan har 
kunskaper om självskadebeteende och känner sig trygg i mötet med dessa patienter. Dessutom 
leder ett dåligt bemötande till ytterligare lidande, självskador, självmordsförsök och i värsta 
fall självmord. Vad har sjuksköterskor och övrig vårdpersonal för attityder till och upplevelser 
av patienter som skadar sig själva? Vilka känslor väcker dessa patienter hos personalen?  
 
 
SYFTE 

Syftet var att belysa vårdpersonalens upplevelser av och attityder till de patienter som skadar 
sig själva. 
 
 
METOD 
 
Studien utfördes som en litteraturöversikt med kvalitativ ansats, där nio vetenskapliga artiklar 
granskades. En litteraturstudie innebär att granska, bedöma och sammanställa material inom 
ett visst område (Polit & Beck, 2006). Vidare menar Polit och Beck att en litteraturstudie kan 
inspirera till nya forskningsidéer och lägga grunden för nya studier. En kvalitativ ansats 
användes då avsikten med studien var att beskriva de upplevelser och attityder som framkom 
och få en förståelse för dessa. Polit och Beck (2006) menar att författaren som använder en 
kvalitativ ansats fokuserar på dynamiska, holistiska och individuella aspekter, vilket medför 
en strävan efter att få en helhetsförståelse för det som undersöks. Att använda en kvalitativ 
ansats innebär enligt Graneheim och Lundman (2003) att texter analyseras och beskrivs. En 
kvalitativ ansats anses vara lämplig när mänskliga fenomen ska analyseras, då upplevelser 
och erfarenheter inte går att mätas eller vägas (Polit & Beck, 2006).  
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Material 
Vetenskapliga artiklar till studien har sökts via databaserna CINAHL och PubMed. Dessa 
användes då de är två utav de största databaserna för omvårdnadsstudier (Polit & Beck, 2006). 
Även ELIN som är en fulltextdatabas har använts men där hittades inga artiklar till denna 
studie. Sökorden som användes var ”self-harm”, ”deliberate self-harm”, ”self-mutilation”, 
”self-injury” samt ”attitude” och ”experience”.  Alla självskadetermer kombinerades med 
”attitude” och ”experience” i sökningen (se Tabell 1). Datamaterialet som analyserats i denna 
studie utgörs av resultaten i nio vetenskapliga artiklar, varav sex kvantitativa studier och tre 
kvalitativa studier. Undersökningsgrupperna i de olika studierna har varit sjuksköterskor eller 
annan vårdpersonal och artiklarna syftade till att visa på vårdpersonalens attityder gentemot 
patienter med självskadebeteende. Datainsamlingsmetoderna i de valda artiklarna var 
intervjuer, observationer eller frågeformulär. Strävan var att hitta nyast möjliga studier. De 
valda artiklarna är publicerade 2000 och framåt. 
 
Tabell 1. Redovisning av litteratursökning i databaser 
Databas Sökord Träffar Använda artiklar 
CINAHL Self-harm, attitude 56 2 
 Self-harm, experience 37  
 Self-harm, attitude, experience 8 2 
 Deliberate self-harm, attitude 19  
 Deliberate self-harm, experience 17  
 Self-mutilation, attitude 5  
 Self-mutilation, experience 6  
 Self-injury, attitude 7  
 Self-injury, experience 10  
 
Databas Sökord Träffar Använda artiklar 
PubMed Self-harm, attitude 97 1 
 Self-harm, experience 79  
 Self-harm, attitude, experience 17 1 
 Deliberate self-harm, attitude 38  
 Deliberate self-harm, experience 30  
 Self-mutilation, attitude 71  
 Self-mutilation, experience 74  
 Self-injury, attitude 31  
 Self-injury, experience 48  
 
Tillvägagångssätt 
Inför litteratursökningen bestämdes sökord för studien och kriterier för artiklarna fastställdes. 
Kriterierna var att artiklarna skulle beröra vårdpersonalens attityder till patienter med 
självskadebeteende, oavsett kön, ålder eller profession. Artiklarna skulle vara på engelska 
eller de nordiska språken och de nyaste möjliga för att få fram ett aktuellt resultat. Ett krav var 
att finna vetenskapliga artiklar vilket innebär att det ska vara möjligt att undersöka om 
studierna är tillförlitliga med hjälp av kvalitetsgranskning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 
2006). Litteratursökningen begränsades även till förstahandskällor för att undvika flera led av 
tolkningar. Primärkällor innebär att det är forskaren som utfört studien och även skrivit 
artikeln där studien finns beskriven (Polit & Beck, 2006).  
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Sökorden användes och kombinerades i fritextsökningar, för att få en hög sensitivitet. 
Fritextsökning innebär att alla artiklar som innehåller valda sökord kommer upp. Hög 
sensitivitet är positivt, då alla lämpliga artiklar kommer med, men ökar också antalet 
referenser att genomsöka, vilket kan bli för stort (Willman et al., 2006).  
 
Artikelsökningen startade i CINAHL då Polit och Beck (2006) anser att det är den mest 
användbara databasen för sjuksköterskor. Sökningen fortsatte sedan i Medline med hjälp av 
sökmotorn Pubmed. Därefter gjordes sökningar i ELIN utan att finna några ytterligare artiklar 
som svarade på syftet. Flertalet återkom i ELIN som redan hittats i CINAHL och Medline. 
För att hitta relevanta artiklar lästes först titeln för att se om denna berörde det aktuella ämnet. 
Om så var fallet lästes sammanfattningen och vidare ställning togs beroende på om artikeln 
stämde överens med den tilltänkta studiens syfte och uppfyllde fastställda kriterier, vilka var 
att artikeln skulle vara vetenskaplig, en primärkälla, tidsaktuell samt skriven på engelska eller 
de nordiska språken. Efter genomgång av sammanfattningarna ansågs 17 artiklar vara 
passande. Dessa skrevs ut i fulltext för att noga och kritiskt läsas igenom. En utav dessa var 
en sekundärkälla där sökning gjordes manuellt för att istället finna primärkällan. 
Kvalitetsgranskning gjordes efter riktlinjer av Friberg (2006) (se Bilaga 2). Under läsningen 
antecknades artikelns syfte samt dess starka och svaga sidor för att senare kunna få en 
översikt över artiklarna. Efter granskningen av alla artiklar valdes sju artiklar för att 
analyseras i resultatet. De artiklar som exkluderades berörde mer ämnet behandling än 
bemötande och attityder och svarade inte på studiens syfte. Polit och Beck (2006) menar att 
de artiklar som inte passar till syftet ska väljas bort då antalet referenser är mindre viktigt än 
deras relevans och kvaliteten på litteraturstudien. I de utvalda artiklarna genomsöktes 
referenslistorna och manuella sökningar gjordes i databaserna på intressanta referenser och 
två nya artiklar lades till i analysmaterialet efter granskning.  
 
Analys 
Som analysmetod användes innehållsanalys med induktiv ansats. Denna metod innebär att 
söka efter likheter och skillnader i datamaterialet för att kunna bilda olika kategorier. Induktiv 
ansats innebär att texter analyseras fritt, utan någon förutbestämd teori som styr arbetet. 
Induktiv ansats används med fördel på texter där individers upplevelser finns förklarade 
(Graneheim & Lundman, 2003). Analysen startade med att texterna lästes igenom ett flertal 
gånger för att få en helhetsbild av de olika studierna. Därefter granskades varje text noga och 
meningsbärande enheter markerades som motsvarade studiens syfte. Graneheim och 
Lundman (2003) förklarar meningsbärande enhet som en del av en text som svarar på studiens 
syfte. De meningsbärande enheterna kondenserades, vilket innebär att texten koncentreras 
genom en omskrivning (Graneheim & Lundman, 2003). Efter kondensering av de 
meningsbärande enheterna abstraherades dessa till koder, vilket innebär att nyckelorden i 
texten märks ut (se exempel i Tabell 2). Under analysens gång pendlade fokus mellan delarna 
och helheten för att inte missa textens innebörd. Koderna jämfördes utifrån dess likheter och 
skillnader och sammanställdes slutligen till tre kategorier. 
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Tabell 2. Redovisning av analysarbetet 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Frustrationen och 
ilskan hos personalen 
är stor när de inte kan 
hindra patienterna 
från att skada sig själva 

Frustration och ilska 
när personalen inte 
kan hindra 
patienterna från att 
skada sig själva 

Frustration 
Ilska 

Starka negativa 
känslor väcks  

Varierande 
attityder 

50% känner empati och 
sympati för patienter 
som skadar sig själva 

Empati och sympati 
för patienter som 
skadar sig själva 

Empati 
Sympati 

Empati och 
känslor av hopp 

Varierande 
attityder 

 
Etiska överväganden   
Ett forskningsetiskt krav enligt Helsingforsdeklarationen är att vid forskning skydda 
deltagarna mot såväl fysisk som psykisk skada. För att förhindra detta ska information ges om 
syftet med forskningen samt vetskapen om att de har möjlighet att avbryta sitt medverkande 
när som helst. Personerna i studien ska avidentifieras och all information ska behandlas 
konfidentiellt. Det är av stor vikt vid en litteraturstudie att studera de aktuella artiklarna för att 
undersöka om de följer de forskningsetiska aspekterna. Detta bekräftas om de har granskats 
av en etisk kommitté (Polit & Beck, 2006). Polit och Beck menar att även om det inte framgår 
om studien blivit granskad av en etisk kommitté kan den följa de etiska riktlinjerna. Detta 
undersöks genom att granska metoddelen och hur författarna beskrivit att de forskningsetiska 
kraven följts. Alla studier är ej godkända av en kommitté men forskare har ändå ett ansvar att 
uppfylla de etiska kraven. De artiklar som ingår i denna studie anses ha följt riktlinjerna. 
 
För att inte förvränga eller felaktigt behandla innehållet i litteraturen ska materialet behandlas 
noggrant. Data ska studeras objektivt och i största möjliga mån utan förförståelse eller 
förutfattade meningar (Ibid). Artiklarnas innehåll har återgetts med stor noggrannhet och 
översättning har gjorts på ett så korrekt sätt som möjligt. Citat återges på originalspråk för att 
få dess exakta betydelse. Analysen har gjorts med en kritisk hållning där förförståelsen har 
medvetandegjorts och därmed kunnat hanteras. Oavsett hur resultatet visade sig och dess 
överrensstämmelse har allt redovisats i resultatet som svarade an på syftet, vilket är viktigt för 
att ge en rättvis bild av forskningen (Ibid). 
 
 
RESULTAT 
 
Analysen av litteraturen resulterade i följande kategorier: Brist på kunskaper och förståelse 
för självskadebeteende, Arbetet med patienter som skadar sig själva- en ständig balansgång, 
samt Varierande attityder. 
 
Brist på kunskaper och förståelse för självskadebeteende 
Förståelsen för självskadebeteende visade sig vara bristande bland vårdpersonalen i allmänhet 
(Friedman, Newton, Coggan, Hooley, Patel, Pickard & Mitchell, 2005; Hopkins, 2002; 
Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007). De som arbetar på institution med patienter 
som skadar sig själva visade en något större förståelse för fenomenet och dess orsaker. De 
kämpar också mer med att försöka förstå. Sjuksköterskor på en medicinavdelning har svårt att 
förstå hur patienterna kan riskera sin hälsa genom att skada sig själva (Hopkins, 2002). Av 
personalen på en somatisk akutavdelning fanns en övervägande uppfattning om att personer 
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med självskadeproblematik lider av någon form av psykisk sjukdom. Men med ökad 
erfarenhet sjunker dock tron på att patienter med självskadebeteende lider av psykisk sjukdom 
(Friedman et al., 2005). Knappt en tredjedel anser att en specialist från psykiatrin bör träffa 
alla patienter som kommit till avdelningen, efter att ha skurit sig själva. Förståelsen för varför 
patienterna skadar sig själva ökar något med åldern på vårdpersonalen, men antal år av 
erfarenhet påverkar inte förståelsen (Mackay & Barrowclough, 2005). 
 
En vanligt förekommande förförståelse hos personalen var att patienterna skadar sig själva för 
att få uppmärksamhet (Friedman et al., 2005). Andra anledningar tros vara att dämpa ångest 
eller straffa sig själva, av gammal vana, eller för att försöka ta livet av sig eller för att få 
uppleva välbefinnande (Friedman et al., 2005). Vårdpersonal på institution upplever att 
handlingen att skada sig själv är en del av patientens personlighet. Självskadebeteendet 
uppfattas också som en konsekvens av patientens kontrollbehov. Genom en självskadande 
handling visar patienten en kontroll över sin egen kropp då de i övrigt kontrolleras av 
personalen på institutionen. Patienter anses använda självskadandet som en coping strategi för 
att hantera sin ångest och stress, ett behov likt en cigarett för en rökare. En ytterligare 
uppfattning är att de skadar sig själva för att vara rebelliska, som en kamp mot systemet där 
de visar sin makt genom att skada sig själva och därmed påverka andra, utan att 
vårdpersonalen kan göra något åt det (Fish, 2000). Ungefär hälften av vårdpersonalen inom 
den somatiska akutvården tror att självskadebeteende ökar risken för självmord (Ibid). 
Vårdpersonalen vet inte hur de ska bemöta eller hantera patienter med självskadebeteende, då 
de inte har tillräcklig kompetens om fenomenet (Fish, 2000; Friedman et al., 2005; Hopkins, 
2002; Patterson, Whittington & Bogg, 2007a; Wilstrand et al., 2007). ”I haven’t really got 
training to sit and talk to them  // so I tend to leave them alone after they have been medically 
treated” (Hopkins, 2002, s. 152).  
 
Vårdpersonal som arbetar med barn och ungdomar med självskadebeteende vill ha mer 
utbildning om fenomenet, framförallt gällande akut omhändertagande och kommunikation. 
De önskar även en typ av stödnätverk och regelbunden handledning. (Crawford et al., 2003). 
Önskan om utbildning och stödgrupper är stor även hos vårdpersonalen som arbetar inom 
psykiatrisk institutionsvård med patienter som skadar sig själva (Fish, 2000; Wilstrand et al., 
2007). Vårdpersonalen inom den somatiska akutvården efterfrågar utbildning i hur de ska 
hantera patienter med självskadebeteende (Friedman et al., 2005).  
 
Arbetet med patienter som skadar sig själva- en ständig balansgång 
Trots den bristande förståelsen upplever sjuksköterskor och läkare inom somatiken att 
självskadebeteende är ett stort och allvarligt problem (Friedman et al., 2005). Upplevelser av 
att vårda patienter som skadar sig själva varierar. Vissa upplever att arbetet med 
självskadepatienter kan vara givande (Fish, 2000; Patterson et al., 2007b) och att deras arbete 
med patienterna ger resultat (Crawford et al., 2003). Andra menar att behandling för dessa 
patienter är resultatlös (Patterson et al, 2007a) och att patienter med självskadebeteende aldrig 
slutar skada sig själva (Wilstrand et al., 2007). Trots det menar vårdpersonalen att det finns 
tillfällen då det är en utmaning att arbeta med dessa patienter (Ibid). Vårdpersonalen beskriver 
situationer då vårdrelationen är god så som att de kommer nära patienterna, skrattar och 
skämtar med dem och patienterna upplevs som tacksamma då någon lyssnar på dem. Negativa 
upplevelser beskrivs så som att patienterna är motvilliga eller fientliga inför en relation till 
vårdpersonalen. I andra fall förstörs vårdrelationen utav patienternas manipulerande beteende 
då de anses försöka lura eller styra vårdpersonalen. Patienter som skadar sig själva upplevs 
ofta som provokativa, manipulativa, överdrivna, orimliga och allt för beroende av personer 
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runt omkring sig. Får de inte som de vill, till exempel lämna avdelningen för att röka eller bli 
utskrivna från medicinavdelningen, anses de bli utåtagerande och våldsamma.  
 
I flertalet relationer med patienter som skadar sig själva finns problem med maktkamp och  
professionella gränser där personalen kämpar för att inte bli för involverade och för mycket 
vän med patienten. Ett annat problem personalen upplever är striden mellan risk och kontroll, 
att inte kontrollera patienten för mycket då den sköra vårdrelationen kan förstöras, samtidigt 
som de inte ska riskera patienten skador genom att låta dem skada sig (Fish, 2000). Wilstand 
et al. (2007) anser att det svåra i en vårdande relation till patienter med självskadebeteende är 
gränsen mellan närhet och distans, att inte göra intrång på patientens integritet, men inte heller 
distansera sig och ta avstånd från patienten. Vid övervakning kan det vara svårt att observera 
patienten utan att kränka dess integritet.  
 
Arbetet på en medicinavdelning är ofta stressande och patienter med självskadebeteende 
upplevs stanna upp arbetet och ruljansen på avdelningen på grund av deras omfattande behov. 
Vårdpersonalen anser att dessa patienter kräver mycket omvårdnad och tar mer tid och 
resurser än andra patienter. Patienter med självskadebeteende behöver även träffa en 
psykkonsult innan de får lämna avdelningen trots att de är medicinskt färdigbehandlade, 
vilket leder till att de uppehåller plats på avdelningen som inte kan ges till någon annan 
patient som för tillfället behöver den bättre. Patienter som skadar sig själva blir en blockering 
i systemet, deras närvaro anses riskera att förstöra hela systemet och förhindra den annars väl 
fungerande cirkulationen. ”You would give them the attention until they are medically fit but 
then, // we wouldn´t prioritise time to spend with those patients” (Hopkins 2002, s. 150). När 
patienterna som skadar sig själva är somatiskt friska igen är vårdpersonalen medveten om att 
risken för upprepade självskador ökar, vilket innebär ett ökat behov av kontroll över 
patienterna. Patienterna upplevs skapa svårigheter på avdelningen på grund av sitt beteende 
(Hopkins, 2002).  
 
Inom den psykiatriska vården upplever vårdpersonalen det som tungt och krävande att arbeta 
med patienter som skadar sig själva, då de konstant behöver vara på sin vakt för att inte 
patienterna ska skada sig själva. Vårdpersonalen tvivlar på sina förmågor i arbetet med 
självskadepatienter när de inte lyckas stoppa deras beteende. De anser sig endast skjuta upp 
självskadandet till ett senare tillfälle då de inte kan vara med patienten hela tiden (Fish, 2000). 
De upplever patienternas beteende som en kraftfull handling mot personer omkring dem 
(Wilstrand et al., 2007). De skuldbelägger sig själva när patienterna gör sig illa, samtidigt 
upplever de även att kollegor och chefer ger dem skulden (Fish, 2000). Många är oroliga över 
att anklagas för patienternas självskadebeteende (Crawford et al., 2003). Oron hindrar 
personalen från att ta kontakt och prata med patienterna, då de är rädda för att säga fel saker 
och därmed trigga dem till att skada sig själva. Efter en incident av självskadebeteende är det 
vanligt att vårdpersonalen känner sig bekymrad och plågad. De kan uppleva känslor som 
chock, självanklagelse och brist på självförtroende, vilket omedvetet kan förmedlas och 
överföras på patienten som skadat sig själv (Fish, 2000). Vårdpersonalens känslor kan även 
bli så starka att de stänger av dem för att orka med och därav bli kyliga i bemötandet av 
patienterna (Wilstrand et al., 2007). ”I can feel cold in a way… // Emotionally you have to cut 
off some part otherwise it can be very, very hard” (Wilstrand et al., 2007, s. 75).  
 
Vårdpersonal vittnar om kollegor som tappat kontrollen över sina känslor, genom att skrika åt 
patienterna, gripa tag i dem eller förnedra dem. Vårdpersonalen upplever att de inte får stöd 
från kollegor eller ledningen vilket bidrar till att de emellanåt sjukanmäler sig på grund av att 
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de inte orkar gå till arbetet då ingen bryr sig om hur de har det på arbetsplatsen (Wilstrand et 
al., 2007).  
 
Varierande attityder 
Vårdpersonals attityder till självskadepatienter är komplicerade och multidimensionella 
(McAllister, Creedy, Moyle & Farrugia, 2001). Attityderna till självskadebeteende är inte 
enbart positiva eller negativa utan det finns olika dimensioner av attityder som kan variera på 
olika vis hos olika individer (Patterson et al, 2007a). Dock är de negativa attityderna mot 
självskadepatienter övervägande inom vården (McAllister et al., 2001). Känslan av att lyckas 
i arbetet med patienter som skadar sig själva minskar de negativa känslorna för dem 
(Crawford et al., 2003). En vanlig åsikt inom somatiken är att det inte är deras uppgift att ta 
hand om dessa patienter (Hopkins, 2002). Undantaget finns hos barn- och ungdomspersonalen 
där inga professioner upplever sig ha negativa attityder gentemot barn och ungdomar som 
skadar sig själva (Crawford et al., 2003).  
 
Empati och känslor av hopp 
Hos ungefär hälften av all personal finns känslor av empati och sympati för patienterna 
(Friedman et al., 2005; Patterson et al, 2007a). Inom pediatriken är attityden hos 
vårdpersonalen att de barn som skadar sig själva inte slösar med personalens tid eller 
inkräktar på viktigare arbetsuppgifter. Vårdpersonalen i denna grupp känner sig effektiva vad 
gäller att hantera och vägleda barn och ungdomar som skadar sig själva (Crawford et al., 
2003). 
 
Vårdpersonal inom psykiatrin uttryckte en viss känsla av engagemang och hoppfullhet i 
arbetet med patienter som skadar sig själva. Även en vilja av att hjälpa framkom (Wilstrand et 
al., 2007). Vid fungerande arbete med patienter som skadar sig själva på psykiatrisk 
institution uttryckte vårdpersonal en känsla av att åstadkomma något bra (Fish, 2000).  
 
Empatin för självskadepatienter visade sig stiga hos vårdpersonal efter en genomgången kurs i 
ämnet, där fokus var att öka förståelsen för beteendet samt hur dessa patienter ska bemötas 
och behandlas. 18 månader efter avslutad kurs mättes attityderna igen och empatin hade stigit 
ytterligare (Patterson, Whittington & Bogg, 2007b). Att empatin stiger när kunskaperna om 
fenomenet ökar visas även i en annan studie där empatin var högre hos de som nyligen 
studerat beteenden i vården än hos de som inte gått kursen (Patterson et al, 2007a). Vidare 
menar Patterson et al. (2007a) att sjuksköterskor med vidareutbildning inom psykiatri har 
större empati för patienter som skadar sig själva jämfört med allmänsjuksköterskor. Män 
känner mindre sympati än kvinnor för patienter med självskadebeteende. De känner också 
mindre optimism och vilja att hjälpa än sina kvinnliga kollegor (Mackay & Barrowclough, 
2005). En studie av Patterson et al. (2007a) visar att kvinnor känner mindre empati än män, 
skillnaden var dock liten. Hos vårdpersonalen som arbetar med barn och ungdomar som 
skadar sig själva visas ingen skillnad i attityder mellan könen (Crawford et al., 2003). Ökad 
erfarenhet ger mindre empati för patienter med självskadebeteende (Pattersson et al., 2007a). 
 
Starka negativa känslor väcks 
Självskadepatienter väcker känslor hos vårdpersonalen så som rädsla, frustration, hjälplöshet, 
otillräcklighet, misslyckande och ilska (Fish, 2000; Friedman et al., 2005; Wilstrand et al., 
2007). Känslan av att vara inkompetent och maktlös förekom också samt negativa moraliska 
känslor till patienterna (Patterson et al, 2007a). Endast ett fåtal känner sig motiverade till att 
hjälpa (Friedman et al., 2005). Många av de negativa känslorna, såsom frustration, hjälplöshet 
och skuld visas som ilska mot patienterna då känslorna blir för starka att hålla inne (Fish, 
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2000; Hopkins, 2002). Skulden läggs över på patienten för att slippa bära den själv (Fish, 
2000). Många menar att självskadebeteende gör dem överväldigade av känslor, vilket 
inkräktar på deras professionella roll, genom att de drar sig undan trots att de vet att deras 
uppgift som vårdpersonal är att ta hand om patienterna (Patterson et al., 2007b).  
 
Vårdpersonalen inom somatiken prioriterar att behandla och spendera tid hos patienter med 
”riktiga” sjukdomar framför att vårda patienterna med självskadebeteende. En attityd inom 
somatiken till patienter med självskadebeteende är att deras rättigheter till vård minskar när 
deras behov av behandling tävlar med patienters som är sjuka på ”riktigt”. Självskadepatienter 
anses alltså inte vara berättigade vård på en somatisk avdelning (Hopkins, 2002).  
 
Hälften av all vårdpersonal uppger sig känna frustration gentemot självskadepatienter 
(Friedman et al., 2005). Denna frustration beror bland annat på att de inte förstår hur någon 
kan vilja skada sig själv (Hopkins, 2002). Även i de fall där viss förståelse finns upplever 
personalen frustration då de inte kan stoppa eller påverka beteendet (Fish, 2000). Ofta blir 
denna frustration till en ilska som riktar sig mot patienten (Fish, 2000; Wilstrand et al., 2007). 
Känslan av sympati går över i frustration då det ofta är samma personer som återkommer till 
avdelningen. Personalen förklarar att de blev trötta och syniska vilket även detta bidrog till 
ilska mot denna patientgrupp, ”When I first qualified I was very sympathetic towards them. // 
But with working here, I have become cynical, you just get sick of it” (Hopkins, 2002, s. 151). 
En annan påverkande faktor till frustration var att självskadepatienterna inte går att bota som 
en somatiskt sjuk person (Hopkins, 2002).  
 
Graden av negativitet påverkas även av anledningen till självskadan. Om personalen får veta 
att personen skadat sig på grund av faktorer som patienten själv kan påverka, exempelvis 
dålig ekonomi, ökar irritationen och viljan att hjälpa minskar, till skillnad från om orsaken är 
opåverkbar, exempelvis en nära väns död (Mackay & Barrowclough, 2005). Negativiteten 
påverkas dock inte av kunskap, eventuell kontakt med patienter som skadar sig själva eller 
profession menar Crawford et al. (2003). Friedman et al. (2005) hävdar att med erfarenheten 
inom den somatiska akutvården ökar ilskan och känslan av otillräcklighet tydligt mot 
patienter som skadar sig själva. Vårdpersonal på stora sjukhus är mer negativa än 
vårdpersonalen på små sjukhus (McAllister et al., 2002). 
 
 
DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens upplevelser av och attityder till de patienter 
som skadar sig själva. Resultatet visar på bristen av kunskap om fenomenet samt bristen på 
förståelse för personer som lider av självskadebeteende. Det beskriver hur arbetet med 
patienter som skadar sig själva är en balansgång mellan ytterligheter. Resultatet behandlar 
också variationen på attityder till självskadebeteende. Relevanta faktorer för studien har 
framkommit och syftet anses därför vara uppfyllt. 
 
Metoddiskussion 
En litteraturstudie med kvalitativ ansats har utförts. Att göra en litteraturöversikt innebär att 
material inom det valda området granskas, analyseras och sammanställs (Polit & Beck, 2006). 
Kvalitativ ansats används när mänskliga fenomen ska analyseras (Polit & Beck, 2006). Då 
avsikten med studien var just att beskriva människors verkliga upplevelser och attityder anses 
valet av ansats vara det mest lämpliga.  
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Fritextsökningar gjordes för att få en hög sensitivitet. Hög sensitivitet innebär att alla lämpliga 
artiklar kommer med vilket är positivt, men det ökar också antalet referenser och artiklar att 
genomsöka vilket kan bli för stort (Willman et al., 2006). Detta var dock inget problem då 
sökorden inte resulterade i allt för stora mängder referenser. Artiklarna hittades i CINAHL 
och PubMed vilka är två välkända databaser. Då de är två utav de största gällande 
omvårdnadsstudier kan det antas att de mest relevanta studierna finns med i dessa. 
Förhoppningarna var att få en större andel kvalitativa studier då det var en kvalitativ ansats 
som skulle användas i studien. Men så blev inte fallet då sex av nio artiklar i studien är 
kvantitativa. Konsekvensen blev att denna litteraturstudie till största del är baserad på 
statistiskt bearbetade studier där data samlats in genom frågeformulär med fasta 
svarsalternativ. Eventuella övriga attityder och upplevelser hos deltagarna har alltså ej getts 
utrymme, vilket är tanken i en kvalitativ ansats. Det sänker möjligen tillförlitligheten och ger 
begränsningar i denna studie.  
 
Författaren upplevde att det fanns få studier i ämnet i allmänhet och kvalitativa sådana i 
synnerhet. Detta kan dock bero på kunskapsbrist och begränsad erfarenhet av 
litteratursökning. Ett krav var att finna vetenskapliga artiklar vilket innebär att det går att 
undersöka om studierna är tillförlitliga med hjälp av kvalitetsgranskning (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2006). De studier som valdes granskades noga och kvaliteten på de studier som 
ingår i denna studies resultat bedöms som god vilket ökar resultatets tillförlitlighet. Alla 
studier var dock inte granskade av en etisk kommitté, men Polit och Beck (2006) menar att 
även om det inte framgår om studien granskats av en etisk kommitté kan den ändå följa 
fastställda etiska riktlinjer då forskare har ett ansvar att uppfylla de etiska kraven.   
Sju utav nio studier är utförda i Storbritannien. Möjligen kan det vara så att intresset för 
forskning i ämnet är större där. Nu för resultatet främst fram upplevelser och attityder hos 
vårdpersonalen i Storbritannien, men då studierna från Sverige och Australien visat på 
liknande resultat som är resultatet i denna studie troligen överförbart även till andra länder.  
 
Denna studies resultat baseras på olika personalgruppers attityder och upplevelser. Önskvärt 
hade varit att studien fokuserat endast på allmänsjuksköterskor men tyvärr fanns inte 
tillräckligt många sådana artiklar att tillgå. Blandningen av personalgrupper kan möjligtvis 
påverka studiens validitet negativt. Detta för att de var många olika grupper som pendlade 
mellan att särskiljas och ses som en hel grupp. Det är möjligt att resultatet blivit annorlunda 
om enbart studier med sjuksköterskors perspektiv studerats. 
 
En faktor som eventuellt kan vara till studiens nackdel är att artiklar som inte fanns i fulltext 
eller att tillgå på annat vis på universitetsbiblioteket fick uteslutas då det inte fanns möjlighet 
att skaffa fram dessa inom denna studies tidsram. Önskan om relevanta studier får anses vara 
uppfylld då de studier resultatet baseras på är från 2000-talet. Begränsningen genom att 
artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller de nordiska språken påverkade inte urvalet 
eller resultatet då endast studier på engelska fanns att tillgå. Inga artiklar behövde exkluderas 
på grund av detta. De flesta studier var utförda i engelsktalande länder, och då alla artiklar var 
primärkällor innebär detta att de skrivits på originalspråket vilket är positivt då risken för 
feltolkningar minimerats. Dock finns det en risk att tillförlitligheten av resultatet påverkats av 
att författarens modersmål inte är engelska, även om artiklarna översatts med största 
noggrannhet. Citat har återgivits på originalspråk för att inte riskera att förvränga dess 
betydelse. Det faktum att författarens erfarenhet av forskning är begränsad kan ha påverkat 
tillförlitligheten negativt. Med detta i åtanke har den egna förförståelsen försökts läggas åt 
sidan i största möjliga mån under studiens gång. Förförståelsen har även prövats och till viss 
del förändrats under analysarbetet.  
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Valet av analysmetod föll på innehållsanalys med induktiv ansats eftersom det innebär att 
texter tolkas fritt, utan att styras av någon teori eller mall som resultatet ska passa in i 
(Graneheim & Lundman, 2003). Detta val anses vara relevant då induktiv ansats 
rekomenderas för texter som beskriver individers upplevelser, vilket var fallet i de kvalitativa 
studierna (Ibid). Då analysmetoden följts noggrant anses detta bidra till en god trovärdighet av 
studien. 
 
Resultatdiskussion 
Uppfattningen innan studiens början var att en stor del av vårdpersonalen har negativa 
attityder till patienter som skadar sig själva. Även rapporter om dåligt bemötande visade detta 
(Mental Health Foundation, 2006). Tyvärr bekräftas denna uppfattning av resultatet i denna 
studie, då det visar sig vara vanligt förekommande med negativa attityder till personer som 
skadar sig själva inom vården (McAllister et al., 2001). Detta är allvarligt och 
anmärkningsvärt då sjuksköterskans attityder till patienterna är en utav de största faktorerna 
för att påverka vården de ger (DiCaccavo & Reid, 1998). Dåligt bemötande kan leda till att 
patienternas självskadehandlingar förvärras och i värsta fall leda till självmordsförsök (Bouch 
och Marshall, 2005). Förhoppningsvis är de dåliga attityderna och bemötandet inte medvetet 
hos vårdpersonalen men människans attityder styr handlandet och inställningen till andra 
människor, medvetet eller omedvetet. Negativa attityder kan alltså göra stor skada för 
patienterna även om avsikten inte är denna, vilket gör att det är av stor vikt att vårdpersonal 
blir medvetna om sina attityder för att kunna förändra dem (Jahren Kristoffersen, 1998).  
 
Något skrämmande visar resultatet att patienter med självskadebeteende inte tas på allvar 
inom somatiken. De anses slösa med personalens tid, de nedvärderas och prioriteras inte 
bland patienter som är sjuka på ”riktigt” ( Hopkins, 2002). Endast ett fåtal vårdpersonal 
känner sig motiverade till att hjälpa (Friedman et al., 2005). Det tas inte hänsyn till Hälso- och 
sjukvårdslagen som säger att alla har rätt till en god hälsa och vård (SFS, 1982:763). Detta är 
ovärdigt men beror förhoppningsvis på vårdpersonalens bristande kunskap och förståelse för 
självskadebeteende, då en vanlig förförståelse hos personalen är att patienterna skadar sig 
själva för att få uppmärksamhet (Friedman et al., 2005).  
 
Att bli bortprioriterad och ignorerad leder till vårdlidande hos patienterna vilket lätt uppstår 
om patienten upplevs som svår utav vårdpersonalen. Detta beror vanligtvis på att vårdaren 
inte lyckas se individen bakom beteendet, utan beteendet upplevs som ”konstigt”. Istället för 
att ta sig an patienten väljer vårdpersonalen att dra sig undan, vilket leder till ett vårdlidande 
hos patienten (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008). Dock ingår det i 
sjuksköterskans roll att i vårdrelationen få förståelse för patientens livsvärld och subjektiva 
kropp (Wiklund, 2003) för att kunna ge god vård. Sjuksköterskan har alltså ett ansvar att 
skaffa sig förståelse för patientens livsvärld och lidande.  
 
Tyvärr upplever de flesta av vårdpersonalen inom somatiken att det inte är deras uppgift att ta 
hand om denna patientgrupp (Hopkins, 2002), men såväl sjuksköterskor som läkare anser att 
självskadebeteende är ett allvarligt problem (Friedman et al., 2005). Vad som då är märkligt 
är att de flesta inte anser att patienter som skadar sig själva bör träffa en psykiatrisk konsult. 
Det är trots allt hälften av all vårdpersonal som tror att självskadebeteende ökar risken för 
självmord (Friedman et al., 2005). Ungefär 50 % av de som begår självmord har någon gång i 
sitt liv haft problem med självskadebeteende (Hawton et al., 1997).  
 
Ett annat oroande fynd är att vårdpersonal inom psykiatrin berättade om hur de sett kollegor 
tappa kontrollen över sina känslor, genom att skrika åt patienterna, gripa tag i dem eller 
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förnedra dem. Vidare berättade de att de saknade stöd från kollegor eller ledningen i arbetet 
med patienter som skadar sig själva, vilket till och med bidrog till att de sjukanmälde sig för 
att de inte orkade gå till arbetet då ingen brydde sig om hur de hade det på arbetsplatsen 
(Wilstrand et al., 2007). Uppenbarligen mår en stor del av vårdpersonalen dåligt i sitt arbete 
med patienter som skadar sig själva, vilket går ut över patienterna. Allvarligt är också att 
personalen mår dåligt på sin arbetsplats. Att de inte känner att de har möjlighet att prata om 
starka känslor som väckts i arbetet med dessa patienter. Får personalen det stöd de behöver 
bemöter de troligen patienterna på ett bättre sätt vilket i sin tur leder till att dessa får ett 
värdigt bemötande och bättre vård. Bekymrande är också att personalen känner oro över att 
anklagas för patienternas självskador om de lyckas skada sig under deras arbetspass 
(Crawford et al., 2003) och att de skuldbeläggs av såväl sig själva som kollegor och ledningen 
när detta händer (Fish, 2000). Det är inte sunt att behöva vara orolig och må dåligt på sin 
arbetsplats. Tydligt är att vårdpersonal behöver mer stöd av kollegor och ledning för att klara 
av arbetet med patienter som skadar sig själva. 
 
Att självskadepatienter väcker känslor som rädsla, frustration, hjälplöshet, otillräcklighet, 
misslyckande och maktlöshet hos vårdpersonalen (Fish, 2000; Friedman et al., 2005; 
Wilstrand et al., 2007) är förståeligt då det är svårt att se en annan människa skada sig själv. 
Som sjuksköterska är arbetsuppgiften att lindra lidande och främja hälsa (Wiklund, 2003) och 
när patienterna fortsätter att skada sig är det naturligt att dessa känslor uppstår. Det kan vara 
viktigt som sjuksköterska att tänka på att patienter som skadar sig själva kan den 
självskadande handlingen vara ett sätt att hantera sitt inre lidande, att för en stund få uppleva 
välbefinnande. 
 
Resultatet visar på många negativa upplevelser och attityder, men det är viktigt att inte 
glömma att det även framkom känslor av empati och hoppfullhet för patienter som skadar sig 
själva (Friedman et al., 2005; Patterson et al, 2007a). Det framkom att känslan av att lyckas i 
vården med självskadepatienter minskade negativa känslor. Detta stöds av Bergs teori som 
innebär att en fungerande vårdande relation gör sjuksköterskans arbete meningsfullt och 
bidrar till att de orkar fortsätta trots att det är ett krävande arbete att vara sjuksköterska (Berg, 
2006). Resultatet visar att vårdandet av patienter med självskadebeteende är krävande, genom 
att som vårdpersonal arbeta med patienter som skadar sig själva förklaras som en balansgång 
mellan ytterligheter. I vårdrelationer med patienter som skadar sig själva finns problem med 
maktkamp och professionella gränser där personalen kämpar för att inte bli för involverade 
och för mycket vän med patienten. Den inre striden mellan risk och kontroll är ett annat 
problem, att inte kontrollera patienten för mycket, samtidigt som de inte ska riskera att 
patienten skadar sig (Fish, 2000). En annan kamp är den mellan närhet och distans, genom att 
inte göra intrång på patientens integritet, men inte heller distansera sig och ta avstånd från 
patienten (Wilstand et al., 2007). Detta visar tydligt hur svårt det är att få en bra relation till 
patienten. En god vårdrelation kräver vilja och engagemang från båda håll och baseras på 
ömsesidig respekt och kompetens (Berg, 2006). 
 
Det faktum att barn och ungdomar som skadar sig själva är nöjda med det bemötande de får i 
vården (Dorer, Feeham & Vostanis, 1999) stämmer väl överens med resultatet i denna studie 
som visar att barn- och ungdomspersonalen inte har några negativa attityder gentemot barn 
och ungdomar som skadar sig själva (Crawford et al., 2003). Detta är positivt och glädjande 
och ger hopp om att attityderna i stort till patienter som skadar sig själva kan förbättras. 
 
Att vårdpersonalen till stor del känner sig okunniga angående självskadebeteende och vill ha 
mer utbildning i ämnet (Crawford et al., 2003; Fish, 2000; Friedman et al., 2005; Wilstrand et 
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al., 2007) är lovande. Detta kan öka vårdpersonalens kunskaper och troligen förbättra 
attityderna gentemot patienterna då det är den kognitiva delen som bör bearbetas i 
förändringsarbetet av attityder, då känslor och värden ofta förändras automatiskt när 
kunskapen om den/det attityden gäller förbättrats (Jahren Kristoffersen, 1998). Att utbildning 
ger resultat framkommer då vårdpersonal efter genomgången kurs om självskadebeteende 
kände större empati för patienter som skadar sig själva än vad de gjorde vid kursstart 
(Patterson et al., 2007b). Något som är anmärkningsvärt är dock att personal med lång 
erfarenhet av arbete med patienter som skadar sig själva kände mindre empati än de med liten 
erfarenhet (Pattersson et al., 2007a). Troligen har det att göra med att känslan av 
otillräcklighet ökar med tiden (Friedman et al., 2005) när de ser samma patienter återkomma 
gång på gång (Hopkins, 2002).  
 
Resultatet visar att sjuksköterskor känner mindre irritation, mer optimism samt en större vilja 
att hjälpa jämfört med läkare (Mackay & Barrowclough, 2005), vilket överensstämmer med 
tidigare forskning som visar att läkarna ger det sämsta bemötandet av patienter som skadar sig 
själva (Holdsworth, Belshaw & Murray, 2001). Att sjuksköterskor med vidareutbildning inom 
psykiatri har större empati till patienter som skadar sig själva jämfört med 
allmänsjuksköterskor (Patterson et al., 2007a) beror troligen på deras kunskaper om 
fenomenet och patientgruppen. Även det bekräftar att ökade kunskaper ger positivare attityder 
(Kristoffersen, 1998). 

Framtida forskningsidéer 
Då det bekräftas att det var vanligt hos vårdpersonal med negativa attityder till patienter som 
skadar sig själva vore det intressant att undersöka hur dessa attityder kan förbättras. Olika 
metoder kan prövas som till exempel utbildning och handledning. Något som kan vara av 
intresse är också att forska kring hur patienter som skadar sig själva tror att man kan förbättra 
personalens attityder, då det är dessa patienter som har den största kunskapen om sitt eget 
beteende. Vidare vore det intressant att undersöka om dessa attityder enbart gäller patienter 
som skadar sig själva, eller om alla patienter med psykiska besvär värderas lägre än de som är 
sjuka ”på riktigt”. 
 
Slutsats 
I stora delar av vården finns det negativa attityder till patienter som skadar sig själva. Dessa 
patienter får ett minskat värde inom somatiken då de inte anses vara sjuka på riktigt. 
Vårdpersonalen förstår inte hur de kan skada sig själva och är inte helt införstådda med 
orsakerna till deras beteende. En orsak till de negativa attityderna tycks bero på okunskap och 
känslor av otillräcklighet och frustration, då vårdpersonalen inte lyckas hjälpa patienterna. 
Lyckligtvis finns önskan om utbildning gällande självskadebeteende, vilket förhoppningsvis 
kan leda till förbättrade attityder till patienter som skadar sig själva. Viktigt att nämna är dock 
att det finns vårdpersonal som har positiva attityder till patienter med självskadebeteende, de 
känner empati för dem och upplever att de åstadkommer något i arbetet med patienter som 
skadar sig själva. Forskning i området finns, men den måste uppmärksammas så att ett 
förändringsarbete med attitydförändringar och värdigare bemötande kan ta fart.  
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Författare 
Titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Metod Undersökningsgrupp Resultat 

Patterson, P., Whittington, 
R. & Bogg, J. PhD. 
 
Measuring nurse attitudes 
towards deliberate self-
harm: the Self-Harm 
Antipathy Scale. 
 
Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing, 
2007, 14, 438-445. 
 
Storbritannien. 
 

Att utveckla  ett robust 
instrument för att fastställa 
sjuksköterskors attityder 
till självskadebeteende. 

Kvantitativ metod. 
 
Instrumentet togs fram i 
samspel med en 
kontrollgrupp. 

153 personer med 
professioner inom 
hälsovården. 

Resultatet visar att 
instrumentet har 
acceptabel validitet och 
god relaibilitet. 
Undersökningen visar att 
attityderna till patienter 
som skadar sig själva är 
komplexa. 
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Författare 
Titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Metod Undersökningsgrupp Resultat 

McAllister, M., Creedy., 
D. PhD., Moyle, W. & 
Farrugia, C. 
 
Methodological issues in 
nursing research- Nurses´ 
attitudes towards clients 
who self-harm. 
 
Journal of Advanced 
Nursing, 2002, 40(5), 578-
586. 
 
Australien 
 

Att utveckla och pröva en 
skala för att identifiera 
relevanta dimensioner av 
akutsjuksköterskors 
attityder till patienter som 
skadar sig själva. 

Kvantitativ metod. 
 
Frågeformulär; Attitudes 
Towards Deliberate Self-
Harm Questionnaire 
(ADSHQ)  

Akutsjuksköterskor på 37 
olika akutavdelningar I 
Queensland, Australien.  
352 akutsjuksköterskor 
deltog. 

Resultatet visade att det 
generellt fanns en negativ 
attityd till patienter som 
skadar sig själva hos 
akutsjuksköterskorna.  
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Författare 
Titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Metod Undersökningsgrupp Resultat 

Fish, R.M. 
 
Working with people who 
harm themselves in a 
forensic learning disability 
service- Experiences of 
direct care staff. 
 
Journal of Learning 
Disabilities, 2000, 4(3), 
193-207. 
 
Storbritannien 
 

Att undersöka personalens 
erfarenheter av att arbeta 
med patienter som skadar 
sig själva på Calderstones 
NHS Trust, UK. 

Kvalitativ metod. 
 
Ostrukturerade 
djupintervjuer användes. 

Personal på Calderstones 
NHS Trust, UK. 
Daltagarna bestod utav 
fyra undersköterskor, tre 
sjuksköterskor och två 
gruppledare.   

Resultatet visade att 
personalen upplevde 
kraftfulla känslor vid 
självskadeincidenter, allt 
från ilska till känslor av 
otillräcklighet och skuld. 
Vårdrelationerna 
rapporetades ofta som 
givande, men ibland kände 
personalen att patienterna 
manipulerade dem. 
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Författare 
Titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Metod Undersökningsgrupp Resultat 

Patterson, P., Whittington, 
R. & Bogg, J. PhD. 
 
Testing the effectiveness 
of an educational 
intervention aimed at 
changing attitudes to self-
harm. 
 
Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing, 
2007, 14, 100-105. 
 
Storbritannien. 
 

Att undersöka 
effektiviteten av utbildning 
i syfte att förbättra 
sjuksköterskors attityder 
till självskadebeteende. 

Kvantitativ metod. 
 
Med hjälp av ett 
frågeformulär mäta 
deltagarnas attityder innan 
utbildningen, 15 veckor 
senare sista dagen på 
utbildningen samt tidigast 
18 månader efter avslutad 
utbildning. 

Personal med professioner 
inom hälsovården, 69 
deltagare med främst 
psykiatrisjuksköterskor. 

Resultatet visar att 
empatin gentemot 
patienter som skadar sig 
själva hade ökat minst 18 
månader efter avslutad 
kurs. 
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Författare 
Titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Metod Undersökningsgrupp Resultat 

Wilstrand, C., Lindgren, 
B-M., Gilje, F. & 
Olofsson, B. PhD. 
 
Being burdened and 
balancing boundaries: a 
qualitative study of nurses´ 
experiences varing for 
patients who self-harm. 
 
Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing, 
2007, 14, 72-78. 
 
Sverige 
 

Att beskriva 
sjuksköterskors erfarenhet 
av att arbeta med patienter 
inom psykiatrin som 
skadar sig själva.  

Kvalitativ metod. 
 
Intervjuer.  

Sjuksköterskor som 
arbetade på en psykiatrisk 
avdelning med 
erfarenheter från att vårda 
patienter som skadar sig 
själva. Ett krav var att de 
inte fick ha deltagit i 
utbildning i dialektal 
beteendeterapi. Deltagarna 
var tre män och tre 
kvinnor. Två utan dessa 
var allmänsjuksköterskor 
och fyra hade 
vidareutbildning inom 
psykiatri.  

Resultatet visar att 
personalen känner rädsla 
och frustration för 
patienternas handlingar. 
De känner sig övergivna 
och skuldbelagda av 
kollegor och ledningen när 
patienterna skadar sig 
själva.  
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Titel Staff knowledge and attitudes towards deliberate self-harm in adolescents 
Tydligt och avgränsat  
problem? 

Ja. Förklarar tydligt problemområdet, vad studien ska undersöka och vilka som berörs. 

Vårdvetenskaplig teori i  
bakgrunden? 

Ja. 

Klart formulerat syfte? Ja. Syftet var tt undersöka nivån av kunskaper kring självskadebeteende hos barn och ungdomar, 
attityder till dessa samt utbildningsbehov hos olika professionaliteter involverade i bedömningen  och 
handhavanadet av dessa barn och undgomar 

Metod?  
Väl beskriven? 

Kvantitativ.  
Ja, förklarar hur ett frågeformulär utvecklades och hur undersökningen gick tillväga. 

Hur har urvalet gjorts? 126 personer med olika professioner som arbetar med barn och ungdomar som skadar sig själva. 
Analysmetod? SPSS. Chi-test, t-test 
Samband metod och  
teoretiska utgångspunkter?  

Ja. Då det fokuseras på siffror i teorin hänger detta bra ihop med den kvantitativa metoden att använda 
frågeformulär. 

Resultat? Resultatet visar att erfarenhet påverkade inte personalens kunskaper eller attityder.  Attityderna till 
patienter som skadar sig själva var positiva och bättre än attityderna i motsvarande studier på vuxna 
patienter som skadar sig själva. Ingen skilnad mellan män och kvinnor förekom. 

Etiska resonemang? Saknas. 
Metoddiskussion? Ja. Det nämns att de som valde att ej deltaga möjligen kan ha mer negativa attityder än de som deltog.  
Återkoppling till teoretiska  
antaganden? 

Ja. 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                                           



 

                                                                                                                                                                                                               Bilaga 2, s. 2(9) 

Titel Accident and emergency staff´s perceptions of deliberate self-harm: Attributions, emotions and 
willingness to help. 

Tydligt och avgränsat  
problem? 

Ja. Förklarar tydligt problemområdet, vad studien ska undersöka och vilka som berörs. 

Vårdvetenskaplig teori i  
bakgrunden? 

Ja. 

Klart formulerat syfte? Ja. Att pröva Werners (1980, 1986) model för hjälpande beteende till attribution för 
självskadebeteende hos akutpersonal som har kontakt med personer som skadar sig själva. 

Metod? 
Väl beskriven? 

Kvantitativ.  
Ja. Förklarar vilka som deltog och hur undersökningen gick tillväga. 

Hur har urvalet gjorts? 180 läkare och sjuksköterskor på fyra akutavdelningar tillfrågades och blev tilldelade ett 
frågeformulär. 89 st valde att deltaga i studien. 

Analysmetod? Parametriska, icke parametriska tester. ANOVA. 
Samband metod och  
teoretiska utgångspunkter?  

Ja. Då det fokuseras på siffror i teorin hänger detta bra ihop med den kvantitativa metoden att använda 
frågeformulär. 

Resultat? Resultatet visar att i ju högre grad patienten som skadar sig själv kan kontrollera orsaken till detta, 
desto mindre optimism och vilja att hjälpa. Män och doktorer hade mer negativa attityder än kvinnor 
och sjuksköterskor. 

Etiska resonemang? Saknas. 
Metoddiskussion? Ja. Det konstateras att Weiners modell gick att använda till syftet. Diskussion kring 

generaliserbarheten pga det höga bortfallet 
Återkoppling till teoretiska  
antaganden? 

Ja. 
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Titel Predictors of A&E staff attitudes to self-harm patients who use self-laceration: Influence of previous 
training and experience. 

Tydligt och avgränsat  
problem? 

Ja. Förklarar tydligt problemområdet, vad studien ska undersöka och vilka som berörs. 

Vårdvetenskaplig teori i  
bakgrunden? 

Ja. 

Klart formulerat syfte? Ja. Att undersöka attityderna hos akutpersonal gentemot patienter som skadar sig själva genom att 
skära sig. 

Metod? 
Väl beskriven? 

Kvantitativ metod. Ett frågeformulär utvecklades och fokusgrupper användes.  
Ja, väl beskriven från litteratursökning till utförandet av undersökningen. 

Hur har urvalet gjorts? Personal inom akutvården. 117 personer deltog i studien. 
Analysmetod? Nämns ej. 
Samband metod och  
teoretiska utgångspunkter?  

Ja. Då det fokuseras på siffror i teorin hänger detta bra ihop med den kvantitativa metoden att använda 
frågeformulär. 

Resultat? Resultatet visar att personalen ansåg att självskadebeteende genom att skära sig är ett allvarligt 
problem, men att de inte kände att de hade kompetensen att ta hand om dessa patienter. Det fanns en 
ilska hos personalen mot denna patientgrupp. 

Etiska resonemang? Saknas. 
Metoddiskussion? Ja. Det diskuteras att de som valde att ej deltaga möjligen kan ha mer negativa attityder än de som 

deltog och att studien därför ej ger ett korrekt resultat. 
Återkoppling till teoretiska  
antaganden? 

Ja. 
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Titel Measuring nurse attitudes towards deliberate self-harm: the Self-Harm Antipathy Scale. 
Tydligt och avgränsat  
problem? 

Ja. Förklarar tydligt problemområdet, vad studien ska undersöka och vilka som berörs. 

Vårdvetenskaplig teori i  
bakgrunden? 

Ja. 

Klart formulerat syfte? Ja. Att utveckla  ett robust instrument för att fastställa sjuksköterskors attityder till 
självskadebeteende. 

Metod?  
Väl beskriven? 

Kvantitativ metod. Instrumentet togs fram i samspel med en provgrupp. 
Ja. 

Hur har urvalet gjorts? Personer som deltog i en kurs om självskadebeteende tillfrågades, samt personer som deltog i kurser 
ej relaterade till självskadebeteende, för att se eventuella skillnader. 153 personer med professioner 
inom hälsovården deltog. 

Analysmetod? Cronbach’s alfa 
Samband metod och  
teoretiska utgångspunkter?  

Ja. Då det fokuseras på siffror i teorin hänger detta bra ihop med den kvantitativa metoden att använda 
frågeformulär. 

Resultat? Resultatet visar att instrumentet har acceptabel validitet och god relaibilitet. Undersökningen visar att 
attityderna till patienter som skadar sig själva är komplexa. 

Etiska resonemang? Saknas. 
Metoddiskussion? Ja. De anser att mätinstrumentet är robust och ger trovärdig resultat. 
Återkoppling till teoretiska  
antaganden? 

Ja. 
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Titel Methodological issues in nursing research- Nurses´ attitudes towards clients who self-harm. 
Tydligt och avgränsat  
problem? 

Ja. Förklarar tydligt problemområdet, vad studien ska undersöka och vilka som berörs. 

Vårdvetenskaplig teori i  
bakgrunden? 

Ja.  

Klart formulerat syfte? Ja. Att utveckla och pröva en skala för att identifiera relevanta dimensioner av akutsjuksköterskors 
attityder till patienter som skadar sig själva. 

Metod?  
Väl beskriven? 

Kvantitativ metod. Frågeformulär; Attitudes Towards Deliberate Self-Harm Questionnaire (ADSHQ). 
Ja, förklaras ingående. 

Hur har urvalet gjorts? Akutsjuksköterskor på 37 olika akutavdelningar I Queensland, Australien blevslumpmässigt utvalda.  
352 akutsjuksköterskor deltog. 

Analysmetod? SPSS. Pearsson korrelationstest och ANOVA. 
Samband metod och  
teoretiska utgångspunkter?  

Ja. Då det fokuseras på siffror i teorin hänger detta bra ihop med den kvantitativa metoden att använda 
frågeformulär. 

Resultat? Resultatet visade att det generellt fanns en negativ attityd till patienter som skadar sig själva hos 
akutsjuksköterskorna. 

Etiska resonemang? Ja. Även granskad utav etisk kommitté. 
Metoddiskussion? Ja. Diskuterar att resultatet var blygsamt och att förhållandet mellan attityder och den faktiska 

omvårdnaden. 
Återkoppling till teoretiska  
antaganden? 

Ja. 
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Titel Testing the effectiveness of an educational intervention aimed at changing attitudes to self-harm. 
Tydligt och avgränsat  
problem? 

Ja. Förklarar tydligt problemområdet, vad studien ska undersöka och vilka som berörs. 

Vårdvetenskaplig teori i  
bakgrunden? 

Ja. 

Klart formulerat syfte? Ja. Att undersöka effektiviteten av utbildning i syfte att förbättra sjuksköterskors attityder till 
självskadebeteende. 

Metod? 
Väl beskriven? 

Kvantitativ metod. Frågeformulär. 
Ja, Det förklaras hur deltagarnas attityder mättes innan utbildningen, sista dagen på utbildningen samt 
tidigast 18 månader efter avslutad utbildning. 

Hur har urvalet gjorts? Personalen skulle ha professioner inom hälsovården, och genomgå förutbestämd kurs. 69 personer, 
främst psykiatrisjukskäterskor deltog. 

Analysmetod? t-test. 
Samband metod och  
teoretiska utgångspunkter?  

Ja. Då det fokuseras på siffror i teorin hänger detta bra ihop med den kvantitativa metoden att använda 
frågeformulär. 

Resultat? Resultatet visar att antipatin gentemot patienter som skadar sig själva hade minskat med 20% minst 18 
månader efter avslutad kurs. 

Etiska resonemang? Ja. 
Metoddiskussion? Ja. Nämns att test-retest reliabilitet visade på trovärdigt resultat. 
Återkoppling till teoretiska  
antaganden? 

Ja. 
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Titel But what about the really ill, poorly people? (An ethnographic study into what it means to nurses on 
medical admissions units to have people who have harmed themselves as their patients). 

Tydligt och avgränsat  
problem? 

Ja. Förklarar tydligt problemområdet, vad studien ska undersöka och vilka som berörs. 

Vårdvetenskaplig teori i  
bakgrunden? 

Ja. 

Klart formulerat syfte? Ja. Att öka förståelsen för vad det innebär för sjuksköterskor på medicinavdelningar att ha personer 
som skadat sig själva som deras patienter. 

Metod  
Väl beskriven? 

Kvalitativ metod. 
Ja, de olika delarna beskrivs noga; Deltagande observation, semistrukturerade intervjuer samt en 
dagbok författaren förde reflekterande tankar och fältanteckningar i under hela studien.  

Beskrivning av 
undersökningspersoner? 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal på en medicinavdelning under observationen. Intervjuer 
gjordes med fyra sjuksköterskor på olika medicinavdelnignar. 

Analysmetod? Deskriptiv analys. 
Samband metod och  
teoretiska utgångspunkter?  

Ja, då syftet var att förklara och förstå ett fenomen, vilket görs bäst med de metoder som användts. 

Resultat? 
 

Resultatet visar att sjuksköterskorna har svårt för att förstå varför människor skadar sig själva. De 
anser sig även sakna  kunskaper för att kunna ta hand om denna patientgrupp, vilket leder till en 
känsla av frustration och hjälplöshet som kanhända avspeglar sig på patienterna. 

Etiska resonemang? Ja. Även godkänd av etisk kommitté. 
Metoddiskussion? Nej. 
Återkoppling till teoretiska  
antaganden? 

Nej. 
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Titel Working with people who harm themselves in a forensic learning disability service- Experiences of 
direct care staff. 

Tydligt och avgränsat  
problem? 

Ja. Förklarar tydligt problemområdet, vad studien ska undersöka och vilka som berörs. 

Vårdvetenskaplig teori i  
bakgrunden? 

Ja. 

Klart formulerat syfte? Ja. Att undersöka personalens erfarenheter av att arbeta med patienter som skadar sig själva på 
Calderstones NHS Trust, UK. 

Metod  
Väl beskriven? 

Kvalitativ metod.  
Ja, Ostrukturerade djupintervjuer användes och dessa beskrivs väl. 

Beskrivning av 
undersökningspersoner? 

Deltagarna var personal på Calderstones NHS Trust, UK. Informanterna bestod utav fyra 
sjuksköterskeassistenter, tre sjuksköterskor och två gruppledare.   

Analysmetod? Fenomenologisk analys 
Samband metod och  
teoretiska utgångspunkter?  

Ja, då syftet var att ta del av personalens upplevda erfarenheter, vilket görs bäst med den metod som 
användts. 

Resultat? Resultatet visade att personalen upplevde kraftfulla känslor vid självskadeincidenter, allt från ilska till 
känslor av otillräcklighet och skuld. Vårdrelationerna rapporetades ofta som givande, men ibland 
kände personalen att patienterna manipulerade dem 

Etiska resonemang? Ja, utförliga. 
Metoddiskussion? Nej. 
Återkoppling till teoretiska  
antaganden? 

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

Tydligt och avgränsat  
problem? 

Ja. Förklarar tydligt problemområdet, vad studien ska undersöka och vilka som berörs. 

Vårdvetenskaplig teori i  
bakgrunden? 

Ja. 

Klart formulerat syfte? Ja. Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med patienter inom psykiatrin som skadar sig 
själva. 

Metod  
Väl beskriven? 

Kvalitativ metod. Intervjuer. 
Ja, förklaras utförligt hur urval gjorts och intervjuerna genomförts. 
 
 

Hur har urvalet gjorts? Sjuksköterskor som arbetade på en psykiatrisk avdelning med erfarenheter från att vårda patienter 
som skadar sig själva. Ett krav var att de inte fick ha deltagit i utbildning i dialektal beteendeterapi. 
Deltagarna var tre män och tre kvinnor. Två utan dessa var allmänsjuksköterskor och fyra hade 
vidareutbildning inom psykiatri. 

Analysmetod? Kvalitativ innehållsanalys  
Samband metod och  
teoretiska utgångspunkter?  

Ja, då syftet var att beskriva upplevelser, vilket görs bäst med den metod som användts. 

Resultat? Resultatet visar att personalen känner rädsla och frustration för patienternas handlingar. De känner sig 
övergivna och skuldbelagda av kollegor och ledningen när patienterna skadar sig själva. 

Etiska resonemang? Ja. 
Metoddiskussion? Ja, diskuterar problemet med att översätta intervjuerna från svenska till engelska utan att förvränga 

dess innebörd. 
Återkoppling till teoretiska  
antaganden? 

Ja. 

 

 




