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Abstrakt: Personer med självskadebeteende är en patientgrupp som lider både fysiskt och 

psykiskt. De är i behov av ett förstärkande bemötande av sjuksköterskor för att bli hjälpa i 

deras kamp. Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors bemötande av patienter 

med självskadebeteende. Den metod som används var en litteraturstudie. Artikelsökningarna 

gjordes i databaserna CINAHL, PubMed och psycINFO. Sju artiklar svarade mot syftet och 

urvalskriterierna och ingick i studien. Artiklarna granskades för att säkerställa kvalitén och 

analysen var inspirerad av Lundman och Graneheims (2008) innehållsanalys. Ur denna analys 

framkom fyra kategorier: känslomässiga reaktioner och föreställningar, Förståelse och 

Kompetens. Resultatet visade att sjuksköterskors bemötande av patienter med 

självskadebeteende påverkades av olika faktorer. Sjuksköterskor uppvisade känslor som 

osäkerhet, maktlöshet och frustration och dessa känslor kan leda till att de agerar aggressivt 

mot patienter med självskadebeteende. Det framkom att sjuksköterskor hade fördomar som att 

patienter med självskadebeteende söker uppmärksamhet och sympati. Slutsatsen var att ett 

icke förstärkande bemötande av sjuksköterskor kan skapa ett lidande för patienter med 

självskadebeteende, men att utbildning och riktlinjer kan hjälpa sjuksköterskor i mötet. 

 

Nyckelord: sjuksköterskor, självskadebeteende och bemötande 
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Inledning 
 

Personer som vållar sin egen kropp skada genom att t.ex. skära eller bränna sig har tidigare 

varit ett osynligt problem i samhället. Men på grund av ökad uppmärksamhet i tv och 

tidningar så har dessa problem åskådliggjorts. Självskadebeteende kan ses som ett tecken på 

att personer mår dåligt och är i behov av hjälp. Om dessa personer inte får den hjälp de 

behöver riskerar de att bli fast i detta självdestruktiva beteende vilket i sin tur kan öka risken 

för självmord (Stiftelsen Allmänna barnhuset, 2004).  

 

Självskadebeteende 
 

Självskadebeteende är inget nytt fenomen utan har troligtvis funnits länge, däremot har det 

blivit mer diskuterat och omtalat på senare år. Socialstyrelsen redovisar i en rapport en kraftig 

ökning av självdestruktiva handlingar mellan åren 1998 – 2007 och där ökningen är störst 

bland kvinnor mellan 15 – 24 år (Socialstyrelsen, 2007). Det finns ett stort mörkertal då inte 

alla personer med självskadebeteende söker hjälp (Åkerman, 2009). 

 

Ett självskadebeteende kan vara ett sätt att dämpa sin psykiska smärta så som ångest genom 

att den fysiska smärtan avleder den känslomässiga. Självskadebeteendet kan även vara ett sätt 

för självbestraffning. Psykiska sjukdomar och åkommor så som Borderline, ångeststörning, 

Anorexia men även tidigare upplevt trauma som t.ex. våldtäckt kan vara bakomliggande 

orsaker till ett självskadebeteende (Stiftelsen Allmänna barnhuset, 2004). Den amerikanske 

psykiatrikern Armando Favazza kategoriserar självskadebeteende i två huvudgrupper; socialt 

och kulturellt accepterande självskadebeteende och patologiskt självskadebeteende. Den 

första huvudgruppen inkluderar självskadebeteende som rör kroppslig utsmyckning så som 

tatueringar och piercingar, vilket kan kopplas både till modetrender och kulturella 

sammanhang. Det patologiska självskadebeteendet delas upp i tre undergrupper: ohälsosamt 

beteende, självmordsbeteende och självskadebeteende. Ohälsosamt beteende innebär t.ex. 

självsvält eller slarv med egenvård så som medicinering. En person som med ohälsosamt 

beteende låter sig medvetet utnyttjas eller skadas av andra människor. Självmordsbeteende 

innefattar handlingar som görs med avsikt att dö. Självskadebeteendet innebär att tillfoga sig 

själv skada och kan i sin tur delas upp i tre grupper; allvarligt självskadebeteende, stereotypt 

självskadebeteende och ytligt/medelsvårt självskadebeteende. Allvarligt självskadebeteende är 

ofta förknippat med en önskan att dö. Här förekommer handlingar som att svälja rakblad, 
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självamputation och kvävning. Stereotypt självskadebeteende är handlingar som är 

upprepande och monotona som t.ex. att dunka huvudet i väggen eller bita sig själv. Dessa 

kroppsskador kan vara allt från ytliga till livshotande. Ytligt/medelsvårt självskadebeteende är 

det vanligaste och innefattar att skador i huden orsakas genom att rispa, skära eller bränna sig. 

Beteendet kan vara tvångsmässigt eller impulsivt. Personer som lider av det impulsiva 

självskadebeteendet förnekar ofta att de skadar sig själva och det sker oregelbundet. Det 

impulsiva självskadebeteendet kan bli repetitivt och det innebär att personen skadar sig allt 

mer regelbundet och beteendet skapar ett beroende (Favazza, 1996).  

 

Personer med självskadebeteende har svårt att förstå sina känslor och sätta ord på dem. De har 

även svårigheter att tyda vad andra människors handling betyder vilket leder till att personer 

med självskadebeteende ofta tar på sig skulden när det t.ex. uppstår konflikter. Personer med 

självskadebeteende kan uppfatta fysisk smärta men har svårt att veta om det är glädje eller 

sorg. Att vålla sin egen kropp skada ger ett påslag av endorfiner som ger en berusningskänsla. 

Vissa personer kan bli beroende av den berusningskänslan och det leder till ett psykiskt behov 

och ett fysiskt beroende (Straarup Söndergaard, 2008). 

 

Att bemöta och förstå patienter med självskadebeteende kan vara svårt och blir det fel kan det 

leda till att självskadebeteendet stärks. Ger sjuksköterskor ett förstärkande bemötande som 

t.ex. beröm, uppskattning eller omtanke upplevs mötet positivt och är något som vill upplevas 

igen. Detta skapar även tillit mellan patienten och sjuksköterskan. Patienter med 

självskadebeteende är i behov av ett bemötande som är förstärkande eftersom ett icke 

förstärkande bemötande kan förvärra självskadebeteendet. Bemötandet av patienter med 

självskadebeteende handlar om att sjuksköterskor inte ge självskadan uppmärksamhet utan 

istället se personen och dess känslor. Att vårda patienter med självskadebeteende innebär inte 

bara att plåstra om skadan utan att ta reda på de känslor och orsaker som ligger bakom 

självskadebeteendet (Åkerman, 2009). Patienter med självskadebeteende anser att ett bra 

bemötande innefattar att de bli förstådda, sedda och hörda på en djupare nivå det vill säga att 

den känslomässiga ångest som ligger bakom symtomen uppmärksammas av sjuksköterskor. 

Att bli förstådda innebär att patienter med självskadebeteende känner sig bekräftade, trodda 

och känner en tillit till sjuksköterskan (Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004). Om 

patienter med självskadebeteende blir dåligt bemötta av sjuksköterskor kan ett vårdlidande 

uppstå (Eriksson, 2001). 
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Den lidande människan 
 

Eriksson (2001) menar att lidandet kan bero på många olika faktorer så som sjukdom, sorg, 

lidande skapat av andra, brist på kärlek och närhet, ensamhet och kränkning. Det är vanligast 

att människor skapar lidande för varandra. När människor skapar ett lidande för varandra 

kränks den utsatte människans värdighet och ses som mindre värdefull. En människa som 

lider känner sig kränkt och känner även skuld och skam. Skuld kan ibland vara orsaken till 

själva lidandet och människan vill då genom lidandet gottgöra för sin skuld. Att få kärlek och 

bekräftelse är något som alla människor strävar efter. Ett lidande uppstår när människan 

brister i att kunna ge eller ta emot kärlek. En människa behöver kärlek för att kunna känna 

medlidande för en annan människa. Eriksson (2001) menar att bekräftelse av en människas 

lidande ger tröst. En bekräftelse kan innebära ett enstaka ord, ögonkast eller närhet (i form av 

beröring). Människan som lider behöver andrum till att lida men genom att få sitt lidande 

bekräftat är ensamheten i lidandet inte längre ett faktum. Om inte lidandet bekräftas leder det 

däremot oftast till mer lidande för människan. Medlidande är ett begrepp som Eriksson(2001) 

beskriver som ett etiskt grundbegrepp i vårdandet där vårdare eller sjuksköterskor har modet 

ha ta ansvar för den som behöver hjälp. Medlidande kan även kopplas till begreppen sympati, 

ömhet och tillsammans kan dessa begrepp tydas som en känslighet för en annans människas 

lidande eller smärta. Lidandet i vården beskrivs av Eriksson (2001) och hon skriver om tre 

olika lidanden: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är ett lidande 

orsakat av själva sjukdomen och behandlingen. Här är en vanlig orsak till lidande fysisk 

smärta men det kan även förekomma ett själsligt eller andligt lidande och det kan orsakas av 

att människan i och med sin sjukdom eller behandlig upplever skuld eller skam. Vårdlidandet 

är ett lidande som orsakats av vården eller utebliven vård. Exempel på vad som kan orsaka ett 

vårdlidande kan vara: kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning 

och utebliven vård eller icke-vård. Livslidande är ett lidande som innefattar allt som har med 

livet att göra, hela människans livssituation. Oavsett vad som orsakar vårdlidandet så sker här 

alltid en kränkning av människans värdighet. Enligt Eriksson (2001) kan alltid ett lidande 

lindras och grunden till den lindringen är tron, hoppet och kärleken.  
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Sjuksköterskans roll 

 
 Målet för hälso- och sjukvården är en vård på lika villkor (HSL 1982:763) och alla 

människor ska behandlas med respekt och värdighet (Raadu, 2008). Vårdandet ska präglas av 

värdighet och med respekt för patientens integritet för att sjuksköterskan ska kunna lindra 

eller förhindra lidande och skapa förutsättningar för välbefinnande (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) ska patienterna erhålla en god och säker vård och 

sjuksköterskans bemötande ska präglas av respekt, lyhördhet och empati. ICNs (International 

Council of nurses) etiska kod för sjuksköterskor beskriver fyra ansvarsområden som är 

grundläggande för sjuksköterskan; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidandet. Vården ska vara respektfull för alla människor oavsett bakomliggande orsaker 

som exempelvis sjukdom, nationalitet eller social status. Alla människor har rätt till liv, 

värdighet och att behandlas med respekt. (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

 

Ett bra bemötande och god omvårdnad innerfattar att sjuksköterskan etablerar en relation till 

patienten. En god relation ska präglas av empati, respekt, förståelse, att finnas där och att ha 

en vilja att hjälpa. Det är sjuksköterskans ansvar att hjälpa patienten i den specifika 

situationen som denne befinner sig i. Brister sjuksköterskans empati och lyhördhet för 

patientens situation så hotas det goda samspelet mellan sjuksköterskan och patienten vilket 

kan leda till att patientens människovärde kränks (Kristoffersen Jahren & Nortvedt, 2006). 

 

 

Problemformulering 

 
Självskadebeteende är ett dolt problem i världen. Ungefär fyra procent av befolkningen i 

världen skadar sig själva (Wilhelm, Schneiden & Kotze, 2000). Enligt McAllister, Billett, 

Moyle och Zimmer-Gembeck (2009) så är akutmottagningen den vårdande enhet som 

patienter som skadar sig själva besöker mest. Sjuksköterskorna på akutmottagningen är de 

som oftast och i snabba korta möten träffar dessa personer. Sköterskans uppgift är att 

prioritera patienter efter sjukdomstillstånd men personer med självskador upplever ofta att de 

uppfattas som oförtjänta av vård och får vänta (Sbaih, 1993). Vi arbetar båda inom 

akutsjukvården och upplever att patienter med självskadebeteende inte får ett bra bemötande, 

vilket vi även får stöd för i litteraturen. Lindgren, Wilstrand, Gilje och Olofsson (2004) 

beskriver att patienter med självskadebeteende ofta känner att vårdpersonal inte bryr sig eller 
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tar deras åsikter på allvar. De känner också att personalen gärna vill diagnostisera deras 

beteende på grund av att de skadar sig själva. Alla patienter ska behandlas på lika villkor utan 

inverkan av sjuksköterskornas föreställningar och förförståelse (Raadu, 2008).  Detta är en 

grupp som måste behandlas med extra försiktighet eftersom de har svårt att uppfatta andra 

människors handlingar. Blir det ett icke bekräftande möte kan ett vårdlidande uppstå och 

självskadebeteendet kan förvärras. Det är av stor betydelse att sjuksköterskor får ökad 

kunskap och bättre förståelse för dessa patienter så att det inte skapas ett onödigt lidande för 

dem.  

 

 

Syfte 
 

Att belysa sjuksköterskors bemötande av patienter med självskadebeteende. 

 Hur upplever sjuksköterskor att möta patienter med självskadebeteende? 

 Vad påverkar sjuksköterskors bemötande av patienter med självskadebeteende? 
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Metod 
 

Metoden som använts är en litteraturstudie. Syftet med en litteraturstudie är att belysa tidigare 

gjord forskning genom att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen 

inom ett valt ämne. Detta för att åstadkomma en helhet av kunskap från tidigare gjorda studier 

(Forsberg & Wengström, 2003). Att göra en litteraturstudie innebär flera olika steg. Det görs 

en problemformulering för att motivera varför studien ska göras. Det bestäms vilka ord och 

strategier som ska användas vid sökningen av litteratur som vetenskapliga artiklar eller 

rapporter. Därefter väljs den litteraturen som ska ingå i litteraturstudien genom 

kvalitetsbedömning och kritisk granskning. Resultatet analyseras och diskuteras för att sedan 

sammanställas och utifrån detta dras slutsatser (Polit & Beck, 2004).   

 

Urvalskriterier 
 

Artikelurvalet utgörs av följande inklusionskriterier: vetenskapliga kvalitativa och 

kvantitativa artiklar skrivna på svenska eller engelska. Artiklarna ska vara utifrån 

sjuksköterskornas perspektiv och publicerade mellan åren 2000-2010. 

 

Datainsamling  
 

Sökningarna har genomförts i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Sökorden som 

användes var: self-injurious behavior, self-harm och nurse attitudes som söktes enskilt och i 

kombination (Tabell 1). Datasökningen pågick från 2010-08-16 till 2010-09-02. Efter en 

genomgång av artiklarnas titlar lästes de abstrakt som ansågs vara relevanta. De studier vars 

abstrakt överensstämde med litteraturstudiens syfte och urvalskriterier skrevs därefter ut i 

fulltext och lästes överskådligt. Sökningarna började i databasen PubMed där tolv artiklar 

skrevs ut. Sökningarna fortsatte i databasen CINAHL där flera av de redan funna artiklarna 

från PubMed fanns men fyra nya artiklar ansågs vara relevanta och skrevs ut. Sista sökningen 

gjordes i databasen PsycINFO och där valdes en ny artikel ut för att läsas i fulltext. Totalt 

ansågs sjutton artiklar relevanta utifrån den databasbaserade sökningen. Av dessa valdes tio 

bort på grund av att en var dubblett och vid mer noggrann genomläsning var det nio som inte 

motsvarade syfte och urvalskriterier.  
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Tabell 1 Artikelsökningens sökord, antal träffar, hur många artiklar som skrevs ut i fulltext 

samt antalet artiklar som valdes ut till kvalitetsgranskningen 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Ut- 

skrivna 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PubMed Self-injourious behavior 20421    

PubMed Self-harm 1696    

PubMed Nurse attitudes 23302    

PubMed Self-injourious behavior AND Nurse 

attitudes 

204  10 6 

PubMed Self-harm AND nurse attitudes 52  2 0 

CINAHL Self-harm 582    

CINAHL Nurse attitudes 7637    

CINAHL Self-harm AND Nurse attitudes 26  4 1 

PsycINFO Self-harm 4092    

PsycINFO Nurse attitudes 234    

PsycINFO Self-harm and nurse attitudes 11  1 0 

  

 

Kvalitetsgranskning 
 

De sju artiklarna som var relevanta utifrån datasökningen kvalitetsgranskades utifrån en 

modifiering av Forsberg och Wengströms (2003) checklistor för kvalitativa och kvantitativa 

studier. Alla artiklarna lästes grundligt igenom för att sedan diskuteras författarna emellan. 

Bedömningen som gavs på artiklarna var hög, medel eller låg. I den kvalitativa granskningen 

fanns det totalt nio kriterier. För att artikeln skulle uppnå en hög kvalitet krävdes det att åtta 

av dessa kriterier fanns med. För att uppnå en medelkvalitet krävdes det sex kriterier och 

fanns färre än fem kriterier bedömdes artikeln ha en låg kvalitet. Granskningen av de 

kvantitativa artiklarna bestod av elva kriterier där tio skulle finnas med för att uppnå en hög 

kvalitet, åtta för medelkvalitet och vid färre än sju bedömdes artikeln ha en låg kvalitet 

(Bilaga 1). Samtliga sju artiklar som granskades uppnådde medel eller hög kvalitet och ingår i 

studien. Dessa artiklar redovisas i en artikelmatris där syfte, metod, urval samt resultat 

beskrivs (Bilaga 2).  
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Dataanalys 
 

Analysen är inspirerad av Lundman och Graneheims (2008) innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys är överförbar för att kunna tolka olika texter inom flera forskningsområden. 

Följande begrepp har använts i analysprocessen: meningsenhet, kondensering och kategori. 

En meningsenhet är en del av texten som är meningsbärande och kan bestå av ord eller 

meningar som genom sitt innehåll hör ihop. Kondensering beskrivs som en process där 

innehållet kortas ner utan att förlora sin innebörd. Ur de olika analysstegen framkommer 

sedan kategorier som utgörs av meningsbärande enheter med liknande innehåll. Skapandet av 

kategorier är kärnan i innehållsanalysen.  

 

Efter det att artiklarna lästs igenom flera gånger enskilt av författarna så diskuterades 

resultatet gemensamt för att lyfta fram meningsbärande enheter. För att sedan korta ner texten 

gjordes en kondensering. Ur kondenseringen diskuterades det fram olika kategorier (Tabell 2). 

Analysen utgick i första hand från de kvalitativa artiklarna och sedan lyftes resultatet från de 

kvantitativa artiklarna in under passande kategorier. Följande kategorier framkom vid 

analysen: känslomässiga reaktioner, förståelse, föreställningar och kompetens. Dessa 

kategorier presenteras i resultatet. 

 

Tabell 2 Innehållsanalysens olika steg; exempel på meningsbärande enheter, kondensering och 

kategori 

Meningsbärande 

enheter  

 

Kondensering Kategori 

Känslomässiga reaktioner som rädsla, 

osäkerhet och maktlöshet i mötet med 

patienter med självskadebeteende. 

(Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 

2007) 

Reaktioner som påverkar 

sjuksköterskors känslor 

Känslomässiga 

reaktioner 

Sjuksköterskorna uttrycker att patienter med 

självskadebeteende är en svår patientgrupp. 

 (Thompson, Powis & Carradice, 2008) 

Fördomsfullt tänkande Föreställningar 
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Etiska övervägande 
 

Artiklarna som har valts ut till litteraturstudien är kritiskt granskade och där att ett av kraven 

för att de skulle ingå i studien var att de var etiskt godkända. Forsberg och Wengström (2003) 

menar att alla vetenskapliga artiklar ska innehålla etiska överväganden och att god etik är 

viktigt i all vetenskaplig forskning. Det finns riktlinjer utgivna av vetenskapsrådet som visar 

att det inte får förekomma fusk och ohederlig handling inom forskning. I en litteraturstudie 

bör etiska överväganden göras när det gäller urvalet och presentationen av resultatet, det vill 

säga att alla artiklar samt dess resultat redovisas och resultat som både stödjer och inte stödjer 

författarnas åsikter ska tas med.  

 

 

Resultat 
 

Känslomässiga reaktioner och föreställningar  
 

Det framkom att olika känslor hos sjuksköterskor påverkar bemötandet gentemot patienter 

med självskadebeteende. Sjuksköterskor känner en osäkerhet och maktlöshet i 

omhändertagandet av dessa patienter. De känner att de ständigt måste vara beredda på att 

patienter med självskadebeteende kan skada sig och sjuksköterskor är medvetna om att 

självskadebeteendet kan ha en dödlig utgång (Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007). 

  

” She nearly succeeded in taking her life, the fear we felt If I had been the one who found her 

and she had been dead. It´s unfair to expose another person to that; is very hard to think 

about” (Wilstrand et al, 2007, s.75). 

 

Sjuksköterskor beskriver känslor som frustration och hopplöshet i att vårda patienter med 

självskadebeteende. Detta är relaterat till att patienterna oftast får återfall eller att de inte bli 

bättre (Thompson, Powis & Carradice, 2008) och denna frustration leder till ilska gentemot 

patienter med självskadebeteende. Sjuksköterskor beskriver att de får svårt att kontrollera sin 

ilska, de kan tappa kontrollen över sina känslor. Detta kan i sin tur ge uttryck i att de skriker 

eller agerar fysiskt genom att ta tag hårt i patientens arm, vilket blir till en kränkning av den 

självskadande patienten (Wilstrand et al, 2007). I mötet med dessa patienter kan 

sjuksköterskor ibland känna sig stressade, chockade och till och med äcklade av de fysiska 

skadorna som de har åstadkommit (Thompson et al, 2008) . 
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Det framkommer att sjuksköterskor har fördomar om patienter med självskadebeteende. De 

tycker att det är en svår patientgrupp (Thompson, Powis & Carradice, 2008) och 

sjuksköterskor använder fördomsfulla kommentarer när de pratar om dem. 

 

”Why didn´t he do it right this time and save us a lot of trouble” (McCann, Clark, 

McConnachie & Harvey, 2007, s.1708). 

 

Sjuksköterskor är osäkra på om patienter med självskadebeteende som vill ta sitt liv verkligen 

önskar att dö eller om självmordsförsöket istället handlar om att försöka få sympati från andra 

(McCann et al, 2007). Uppfattningen finns att patienter med självskadebeteende oftast 

försöker få sympati från andra eller använder sitt beteende för att försöka hämnas på någon i 

deras närhet. Det framkommer även att patienter med självskadebeteende uppfattas som 

manipulativa och att deras agerande är ett sätt att försöka få uppmärksamhet. Sjuksköterskor 

kan se självskadebeteendet som ett allvarligt moraliskt felhandlande, att dessa patienter inte 

svarar på vården och att det inte finns något sätt att minska självskadebeteendet på (Patterson, 

Whittington & Bogg, 2007).  

 

 ”People who were just, at times were just phenomenally difficult to work with… because 

they´re just so demanding” (Thompson et al, 2008, s.157).  

 

Förståelse   
 

Det framkommer att både förståelse och oförståelse är vanligt förekommande bland 

sjuksköterskor och att detta påverkar deras bemötande gentemot patienter med 

självskadebeteende. Vissa sjuksköterskor kände att det fanns hopp för patienter med 

självskadebeteende och även i deras förmåga att effektivt ta hand om dessa patienter 

(McCann, Clark, McConnachie och Harvey, 2007; McCarthy & Gijbels, 2010).   

 

Sjuksköterskor får kämpa för att verkligen kunna förstå patienter med självskadebeteende och 

de är medvetna om att det krävs förståelse och acceptans för att kunna känna empati och för 

att hjälpa patienter med självskadebeteende. Sjuksköterskor kan koppla ihop 

självskadebeteendet med att patienten mår psykiskt dåligt och att beteendet är ett sätt att 

hantera oro och ångest men vissa sjuksköterskor anser att problemen är ändlösa (Thompson, 
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Powis och Carradice, 2008; Wilstrand, Lindgren, Gilje och Olofssons, 2007; Patterson, 

Whittington & Bogg, 2007).  

 

”There is always a reason why this [DSH] is happening and it´s generally due to some 

horrific history and often I think you can, even with the most difficult person with personality 

disorder who´s, you know, evokes a lot of anger in yourself, just to remember that and try and 

find some kind of bond, some reason to engage” (Thompson et al, 2008, s. 156). 

 

Kompetens   
 

Sjuksköterskors bemötande är beroende av yrkeslivserfarenhet eller utbildning men även 

åldern på sjuksköterskor har en betydelse i mötet med patienter med självskadebeteende. 

Längre yrkeslivserfarenhet ger ett bekräftande bemötande till dessa patienter (McCann, Clark, 

McConnachie och Harvey, 2006; McCarthy & Gijbels, 2010).  

 

Utbildning och träning för sjuksköterskor skulle vara till stor hjälp i mötet med patienter som 

har ett självskadebeteende. De sjuksköterskor som erhållit utbildning om självskadebeteende 

visar ett bemötande som är mer stödjande och empatiskt. Det framkommer att det är en brist 

på riktlinjer och strategier som kan hjälpa dem i deras arbete med denna patientgrupp. Dessa 

riktlinjer och strategier skulle vara viktiga i omhändertagandet av dessa patienter (McAllister, 

Creedy, Moyle och Farrugia 2002; McCann et al, 2006; McCarthy et al 2010; Thompson, 

Powis & Carradice, 2008). 

 

”Throughout nurse training it wasn´t really touched on. So I think if people, they go in to the 

job and immediately are faced with a lot of anxiety about it, and, if they don´t work on that 

and resolve it that sticks, and then that ends up having a negative impact on the client 

(patient)” (Thompson et al, 2008, s. 158).  
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Metoddiskussion 
 

Artiklarna i litteraturstudien är sökta i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO för att 

få ett så brett urval som möjligt av vetenskapliga artiklar. Forsberg och Wengström (2003) 

beskriver dessa databaser som relevanta inom omvårdnadsforskning då de innehåller 

vetenskapliga artiklar som täcker områden som omvårdnad, medicin och psykologi. 

Tidsbegränsningen på 10 år gjordes för att få så aktuell forskning som möjligt. Enligt 

Forsberg och Wengström (2003) så ska en systematisk litteraturstudie innehålla den mest 

aktuella forskningen inom det valda ämnet. Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån en 

modifiering av Forsberg och Wengströms (2003) checklistor efter att artiklarna mer noggrant 

lästs igenom för att sedan diskuteras författarna emellan. Att artiklarna hela tiden diskuterades 

mellan författarna ses som en styrka. De kvalitativa och kvantitativa artiklarna granskades var 

för sig. De mest relevanta kriterierna till checklistorna valdes ut. Här kunde fler kriterier valts 

ut för att försäkras om artiklarnas kvalitet.  

 

Resultatet av sökningarna gav två kvalitativa och fem kvantitativa artiklar. Kvalitativa artiklar 

ger en djupare inblick i individens upplevelser än kvantitativa. Dock resulterade sökningen 

endast till två kvalitativa studier. Detta ses som en brist i litteraturstudiens bredd och djup. 

Författarna vet nu i efterhand att begreppet attityd som sökningarna grundades på är ett 

kvantitativt begrepp och därför resulterade sökningarna i flest kvantitativa artiklar. Sökningar 

har mellan 2010-12-19 och 2010-12-20 genomförts med sökordet experience för att 

uppmärksamma om fler kvalitativa artklar skulle ha funnits. Författarna anser dock att 

sökningarna resulterade i liknande resultat. Forsberg och Wengström (2003) anser dock att 

kvantitativa artiklar stärker de kvalitativas resultat då de har ett högre antal deltagare och ökar 

generaliserbarheten.  

Analysen i litteraturstudien är inspirerad av Graneheim och Lundmans (2003) innehållsanalys. 

Det uppkom vissa svårigheter i analysen av de kvantitativa artiklarna då forskarna använder 

sig av olika mätmetoder och statistik. Analysarbetet och kvalitetsgranskningen underlättades 

då artiklarna lästs upprepade gånger och diskuterats kontinuerligt mellan författarna.  

 

Studierna som ingår i litteraturstudien är gjorda i England, Australien, Irland och Sverige. Det 

framkommer inga större skillnader i de olika studiernas resultat vilket stärker resultatets 

överförbarhet. Dessutom har artiklarna studerat sjuksköterskors bemötande till patienter med 
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självskadebeteende inom olika kliniker vilket medför att resultat blir möjligt att överföra till 

en generell omvårdandskontext.   

 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors bemötande av patienter med 

självskadebeteende. Resultatet visar att sjuksköterskors bemötande av patienter med 

självskadebeteende påverkas av många olika faktorer såsom känslor, föreställningar, 

förståelse och kompetens. Patienter med självskadebeteende är en patientgrupp som lider både 

fysiskt och psykiskt och därför faller det under sjuksköterskornas ansvar att det inte skapas 

ytterligare ett lidande. Enligt Eriksson (2001) är det vårdens uppgift att lindra lidande inte att 

skapa lidande. 

 

Känslomässiga reaktioner och föreställningar påverkar bemötandet av patienter med 

självskadebeteende och sjuksköterskorna ger uttryck för att det är svårt att hantera sina 

känslor. Dessa känslor påverkar bemötandet och kan till och med leda till aggressiva utspel 

mot patienter med självskadebeteende. Sjuksköterskor har fördomar och anser att patienter 

med självskadebeteende är en svår patientgrupp som söker sympati, uppmärksamhet, är 

manipulativa och svårbehandlade (Patterson, Whittington & Bogg 2007; Thompson, Powis & 

Carradice 2008; Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson 2007). Dessa föreställningar kan 

skapa ett lidande för patienter med självskadebeteende. Upplever inte dessa patienter 

bekräftelse från sjuksköterskor kan det leda till ökat självskadebeteende och ovilja att söka 

hjälp trots att behovet finns. Brist på bekräftelse gör att patienter med självskadebeteende 

känner sig värdelösa som människor (Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004). Relaterat 

till att patienter med ett självskadebeteende har svårt att tolka handlingar kan sjuksköterskors 

känslomässiga utspel leda till att dessa patienter känner skuld. Känslor av skuld kan i sin tur 

medföra att deras beteende går över till en svårare grad som enligt Favazza (1996) ökar risken 

för att de begår självmord. Enligt Eriksson (2001) kan detta ses som ett vårdlidande då det 

sker en kränkning av människans värdighet. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 

1982:763) har alla människor rätt till lika vård som innefattar respekt och värdighet. Dessa 

föreställningar som påverkar sjuksköterskorna i bemötandet bryter mot värdegrunder som 

sjukvården vilar på och detta är något som inte får förekomma. 
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Sjuksköterskor visar förståelse till patienter med självskadebeteende då de känner hoppfullhet 

i vårdandet och att de kan ta hand om dem på ett effektivt sätt (McCann, Clark, McConnachie 

& Harvey, 2007; McCarthy & Gijbels, 2010). Andra studier visar att sjuksköterskor är 

medvetna om att det krävs förståelse för patienter med självskadebeteende för att kunna känna 

empati och sätta sig in i patientens lidande. Dock anser sjuksköterskor att det är svårt att skapa 

en förståelse till dessa patienter (Thompson, Powis & Carradice, 2008; Wilstrand, Lindgren, 

Gilje & Olofsson, 2007; Patterson, Whittington och Bogg, 2007). Sympati och medlidande 

beskrivs av Eriksson (2001) som ett etiskt grundbegrepp och att det är nödvändigt i 

förståelsen av en annan människas lidande. Förståelse behövs även för att patienter med 

självskadebeteende ska känna sig betrodda och för att det ska skapas tillit till sjuksköterskan. 

För att få en förståelse till dessa patienter krävs det att sjuksköterskor känner medmänsklighet 

och kan förmedla likavärde. Ett bemötande som präglas av detta kan vara till stor hjälp i 

behandlingen av patienter med självskadebeteende (Åkerman, 2009). Får patienter med 

självskadebeteende förståelse från sjuksköterskor stärker det deras självförtroende och hjälper 

dem i deras kamp mot det destruktiva beteendet (Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 

2004).  

 

Kategorin kompetens visar att arbetslivserfarenhet och utbildning inom självskadebeteende 

ger sjuksköterskorna ett förstärkande bemötande gentemot patienter med självskadebeteende. 

Dessa sjuksköterskor har ett mer stödjande samt empatiskt förhållningssätt i mötet med 

patienter med självskadebeteende (McCann, Clark, McConnachie & Harvey, 2006; McCarthy 

& Gijbels, 2010). Empati är något som behövs för att kunna bekräfta ett lidande och därmed 

ge tröst (Eriksson, 2001). McAllister, Creedy, Moyle och Farrugia (2002) visar att 

sjuksköterskor anser att utbildning och korrekta riktlinjer skulle vara till stor hjälp i vårdandet 

av patienter med självskadebeteende. Utbildning inom självskadebeteende förbättrar 

sjuksköterskornas bemötande, förståelse och självförtroende (McAllister, Billett, Moyle & 

Zimmer-Gembeck, 2009; McAllister, Moyle, Billett & Zimmer-Gembeck, 2009).  
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Slutsats 
 

Resultatet visar att sjuksköterskors bemötande påverkas av olika faktorer. För att kunna förstå 

hur en annan människa känner krävs det engagemang, lyhördhet och empati från 

sjuksköterskorna. Att se människan bakom självskadebeteendet krävs för att kunna förstå 

deras situation och för att kunna ge dem en så god och respektfull omvårdnad som möjligt. 

Genom att belysa detta ämne hoppas vi att sjuksköterskor bli medvetna om vad deras 

bemötande av patienter med självskadebeteende kan leda till. Vi vill även belysa vad som 

påverkar sjuksköterskors bemötande för att vi anser att det krävs medvetenhet om detta för att 

kunna förebygga möten som är icke bekräftande. 

 

Avseende fortsatt forskning inom området så ser vi att det är en stor brist på kvalitativa 

studier. Fler kvalitativa intervjustudier behöver göras för att få en djupare inblick i hur 

sjuksköterskor tänker och känner om patienter med självskadebeteende. Framförallt fler 

studier inom akutsjukvården då sjuksköterskor där är de som först möter dessa patienter och 

det är denna vårdenhet som denna patientgrupp är mest i kontakt med. Utbildning och 

riktlinjer är något som sjuksköterskorna själva efterfrågar så det är något som den svenska 

hälso- och sjukvården kan sträva efter. Även utrymme och tid för diskussioner och 

reflektioner i personalgrupperna bör ges för att öka medvetenheten kring bemötandet av 

patienter med självskadebeteende.  
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Bilaga 1  
Resultatet av kvalitetsbedömning av de kvalitativa och kvantitativa artiklarna. Kriterierna är 

modifierade efter Forsberg och Wengström (2003) checklistor. 

 

 

 

Kvalitetsbedömning av de kvalitativa artiklarna  
Kriterier Thompson, Powis och 

 Carradice (2008) 

Wilstrand, Lindgren,  

Gilje och Olofsson (2007) 

Tydligt syfte? X X 
Är undersökningsgrupperna  

beskrivna? 
X X 

Beskrivs metoderna för datainsamling? X X 
Beskrivs metoderna för dataanalys? X X 
Etisk granskning? X X 
Kan resultatet kopplas till syftet? X X 
Diskuteras metodologiska brister/bias? X X 
Är resultaten pålitliga/trovärdiga? X X 
Är resultatet överförbart? X X 
Bedömning Hög Hög 

 

 

 

 

Kvalitetsbedömning av de kvantitativa artiklarna   

 
Kriterier McAllister, 

Creedy, 

 Moyle och 

Farrugia 

(2002) 

McCann, 

Clark, 

McConnachie  

och Harvey 

(2006) 

McCarthy 

och Gijbels 

(2010) 

Patterson, 

Whittington 

och Bogg 

(2007) 

McCann, Clark, 

McConnachie 

och Harvey 

(2007) 

Tydligt syfte? X X X X X 
Är 

undersökningsgruppen 

representativ? 

X X X X X 

Beskrivs metoderna för 

datainsamling? 
X X X X X 

Beskrivs metoderna för 

dataanalys? 
X X X X X 

Etisk granskning? X X X  X 
Kan resultatet kopplas 

till syftet? 
X X X X X 

Beräknas reliabiliteten? X X X  X 
Diskuteras validiteten? X X X  X 
Redovisas bortfallet? X  X   
Redovisas 

mätmetoden? 
X X X X X 

Är resultatet 

generaliserbart? 
X X X X X 

Bedömning Hög Hög Hög Medel Hög 



  

 

 

 

 

Bilaga 2.  
Artikelmatris med studiens artiklar. 

 

Art. 

Nr. 

Författare, artikelnamn, 

tidskrift och land 

Syfte Metod och urval Resultat 

1 McAllister, Creedy, Moyle och 

Farrugia (2002) 

 

Nurses´attitudes towards clients who 

self-harm 

 

 

Journal of Advanced Nursing 

 

 

Australien 

 

 

Syftet var att identifiera hur 

sjuksköterskor på en 

akutmottagning bemöter patienter 

som självskadar sig genom att 

utveckla och testa ett frågeformulär. 

Kvantitativ metod, 

instrumentutveckling av ”The 

Attitudes Towards Deliberate 

Self-harm Questionnaire” 

(ADSHQ)  

Förstudie: litteraturstudie och 

en fokusgrupp med 

forskarstudenter (n=10). 

Pilotstudie: sjuksköterskor 

(n=20) på en akutmottagning 

Större studien: Sjuksköterskor 

(n=352) på akutmottagningar 

runt om i Australien. 

Frågeformuläret identifierade 

fyra olika faktorer som är 

relevanta i mötet mellan 

sjuksköterskan och den 

självskadande patienten. Dessa 

faktorer är; sjuksköterskans 

egna självförtroende i sin 

yrkesroll, förmåga att hantera 

patienten effektivt, empatiskt 

förhållningssätt samt att 

effektivt kunna använda sig av 

lagar och författningar som 

riktlinjer. 

2 Thompson, Powis och Carradice 

(2008) 

 

Community psychiatric 

nurses´experience of working with 

people who engage in deliberate self-

harm 

 

 

International Journal of Mental 

Health Nursing 

 

 

England  

Undersöka 

distriktsjuksköterskornas 

upplevelse av möten med personer 

som självskadar sig. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade intervjuer 

utfördes på fyra män och fyra 

kvinnor som arbetar som 

distriktsjuksköterskor inom 

psykiatrin.  

Sju teman framkom ur 

intervjuerna: ”Försöka att 

förstå”, ”Övervaka riskerna”, 

”Kämpa med ansvarets 

gränser”, ”Känslomässiga 

effekter”, ”Relationsfaktorer”, 

”Dåligt med riktlinjer” och 

”Klara av”. 
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3 Wilstrand, Lindgren, Gilje och 

Olofsson (2007) 

 

Being burdened and balancing 

boundaries: a qualitative study of 

nurses´ experiences caring for 

patients who self-harm 

 

 

Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing 

 

Sverige 

 

Syftet med denna studie var att få 

svar på forskningsfrågan; ”Hur 

beskriver sjuksköterskan sina 

upplevelser i mötet med patienter 

som självskadar sig?”  

Narrativ intervjustudie med 

sjuksköterskor (n=6) vid fyra 

psykiatriska akutavdelningar. 

Intervjuerna fokuserade på två 

frågeställningar; ”Kan du 

berätta om ett tillfredställande 

möte med en patient som 

självskadar sig” och ”Kan du 

berätta om ett möte med en 

patient med självskade-

beteende som inte var 

tillfredställande?”. 

Det framkom två teman: ”Bli 

tyngd av känslor” och 

”Balansera professionella 

begränsningar”.  

4 McCann, Clark,  McConnachie och 

Harvey (2006) 

 

Accident and emergency nurses´ 

attitudes towards patients who self-

harm 

 

 

 

Accident and Emergency Nursing 

 

Australien 

 

Syftet med studien var att 

undersöka om akutsjuksköterskor 

har positiva eller negativa attityder 

mot patienter med 

självskadebeteende och om faktorer 

som sjuksköterskans ålder, 

arbetserfarenhet, utbildningar 

påverkar deras attityder. 

Kvantitativ metod. 

Instrumentet som används i 

studien är en anpassad version 

av frågeformuläret ”Suicide 

Opinoin Questionnaire” och 

43 st. sjuksköterskor 

medverkade. 

Sjuksköterskans attityder till 

dessa patienter växlade mellan 

tveksamhet och stödjande. 

Attityderna hade förbättrats 

vilket kunde bero på ökad 

utbildning, under 

sjuksköterskeutbildningen och 

genom  internutbildningar.  
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5 McCarthy och Gijbels (2010) 

 

An examination of emergency 

department nurses´ attitudes towards 

deliberate self-harm in a Irish 

teaching hospital 

 

 

International Emergency Nursing 

 

Irland   

 

Syftet var att undersöka 

akutsjuksköterskans attityder mot 

patienter med självskadebeteende 

samt relationen mellan attityder och 

faktorer som ålder, akademisk 

framgång, erfarenhet och 

utbildning. 

Kvantitativ metod. 

Frågeformuläret ”Attitude 

Towards Deliberate Self 

Harm” (ADSHQ) så 

besvarades av 

akutsjuksköterskor (n=68). 

Resultatet visar på att 

sjuksköterskorna har en positiv 

attityd till deras förmåga att ta 

hand patienter med 

självskadebeteende. 

6 Patterson, Whittington och Bogg 

(2007) 

 

Measuring nurse attitudes towards 

deliberate self-harm: the Self-Harm 

Antipathy Scale (SHAS) 

 

 

Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing  

 

England 

 

Syftet var att skapa ett instrument 

för att kunna bedöma 

sjuksköterskors attityder gentemot 

patienter med självskadebeteende. 

Kvantitativ. De har gjort en 

instrumentutveckling och en 

faktaanalys har utförts.  

Deltagarna arbetar inom olika 

vårdinrättningar som t.ex. 

psykiatrin och akutsjukvården 

(n=69). 

6 st teman framkom i resultatet; 

kompetensbedömning, 

meningslös vård, manipulativa, 

acceptans och förståelse, 

rättigheter och ansvarsområden 

samt behov och funktion. 
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7 McCann, Clark,, McConnachie och 

Harvey (2007) 

 

Deliberate self-harm: emergency 

department nurses´ attitudes, triage 

and care intentions 

 

 

Journal of Clinical Nursing 

 

Australien  

Syftet var att undersöka 

akutsjuksköterskors attityder, till 

personer som självskadar sig. 

Kvantitativ metod.  

sjuksköterskor (n=43) inom 

akutsjukvården besvarade en 

modifierad version av 

frågeformuläret ”Suicide 

Opinion Questionnaire”. 

Resultatet påvisar att 

sjuksköterskorna har en positiv 

och sympatisk attityd mot 

personer med 

självskadebeteende.  



  
 

 

 


