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Sammanfattning 

Bakgrund: Självskadebeteende innebär att en person avsiktligt skadar sin egen 

kropp. Studier som finns om ämnet självskada har visat att personer som har en 

självskadeproblematik upplever att sjuksköterskor har negativa attityder och 

bemöter dessa personer på ett dåligt sätt.  

Sjuksköterskor har som uppgift att främja människors hälsa och förebygga 

sjukdomar hos individer. Vården ska vara personcentrerad vilket innebär att 

inte etikettera personer, sjuksköterskor bör även ha goda kunskaper om 

personerna som vårdas. Det finns studier som visar att sjuksköterskors förmåga 

i att skapa en förtroendefull relation till personer med självskadebeteende är av 

stor betydelse för om personerna når behandlingsframgång. Syfte: Syftet var 

att beskriva sjuksköterskors attityder till personer med självskadebeteende. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie med systematisk litteratursökning. 

Resultaten grundar sig på tio artiklar från databaserna CINAHL, Medline och 

PsykINFO. Resultat: Sjuksköterskor kan ha en förstående attityd, en tolerant 

attityd, en avståndstagande attityd eller en intolerant attityd till personer med 

självskadebeteende. Slutsats: Det finns sjuksköterskor som känner empati och 

förståelse till personer med självskadebeteende. De anser att alla människor har 

samma rätt till vård. Det finns också en förutfattad och stigmatiserad bild av 

personer med självskadebeteende bland sjuksköterskor. 

 

 

Nyckelord: attityd, omvårdnad, sjuksköterska, självskadebeteende, utbildning. 
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1. Inledning  

Psykisk ohälsa är något som båda författarna till denna uppsats har stort 

intresse av. Kunskaper kring området är viktigt för sjuksköterskor att ha i sitt 

vardagliga arbete. Vårdpersonal kan möta personer som mår psykiskt dåligt 

inom alla delar av hälso- och sjukvården. En stor del av den svenska 

befolkningen uppskattas idag lida av psykisk ohälsa i någon form (Pellmer, 

Wramner, & Wramner, 2012). Självskadebeteende förekommer hos en del 

personer och är ett uttryck för psykisk smärta. Det är svårt att ge en tydlig 

statistik över hur vanligt självskadebeteende är i Sverige (Bjärehed, 2012). 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns en tydligare 

statistik istället över personerna som söker vård eller som vårdas i slutenvård 

(MSB, 2014).  

De vårdsökande patienterna med självskadebeteende beskriver dåligt 

bemötande inom hälso- och sjukvård som norm (Eriksson & Åkerman, 2012; 

McHale & Felton, 2010). Det dåliga bemötandet kan utgöras av aktiva 

kränkningar eller av att patientens lidande förminskas eller att 

självskadebeteendet ignoreras (Eriksson & Åkerman, 2012). 

 

2. Bakgrund 

2.1 Självskadebeteende 

2.1.1 Definition 

Historiskt har självskadande beteende hos individer förekommit länge. Bland 

de första beskrivningarna av fenomenet går att hitta i bibeln (Øverland, 

Winberg, Träskman-Bendz, & Westberg, 2010). Självskadande beteenden 

finns även dokumenterat och går att finna i gamla hebreiska, grekiska, 

romerska och japanesiska texter (Nixon & Heath, 2009). År 1935 skrev Karl 

Menninger den första vetenskapliga artikeln om självskada (Rissanen, Kylmä, 

& Laukkanen, 2008). 

Självskadebeteende innebär att en person skadar sin kropp på något sätt men 

utan avsikt för att ta sitt eget liv. Självskada i olika former kan vara att: skära, 

rispa, riva, bränna, svälja gift, nypa, sticka med vassa föremål, bita, dra hår, 

placera saker under huden och att slå sig själv (Kleiman et al., 2015). 

Förgiftning är det vanligaste sättet att skada sig själv och därefter förekommer 

oftast sårskador i de övre extremiteterna (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, 2014). Personers avsikt med att skada sig själv handlar om att föra 

över starka emotionella känslor till att ta en mer fysisk form (Hicks & Hinck, 

2008). Personer med denna problematik är associerade med en högre risk att i 

framtiden dö en för tidig död i suicid (Andover & Gibb, 2010). 

Två definitioner som ofta benämner fenomenet självskada och som antingen 

används mest i Europa och i Australien eller i Nordamerika är definitionerna: 

”deliberate self-harm” och ”Non-Suicidal Self-injury” (NSSI). Det sistnämnda 

definierar skada på kroppen utan självmordsavsikt och används främst i 
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Nordamerika medan det förstnämnda inte gör någon skillnad på om det finns 

ett självmords syfte eller inte (Nationella självskadeprojektet, 2014).  

Studier visar att olika personer föredrar att skada sig genom olika former och 

att personer med mer aggressiv benägenhet skulle föredra att slå sig själv 

framför andra former av självskada. Dessa personer har samtidigt lägre nivåer 

av depressiva symtom än personer som skadar sig genom andra former 

(Kleiman et al., 2015). Depression anses vara starkt förknippat med självskada 

(Marshall, Tilton-Weaver, & Stattin, 2013). 

Riskfaktorer för att utveckla självskadebeteende är enligt Hicks & Hinck 

(2008) att vara av ljus hudtyp, ha en ung ålder, vara kvinna samt om personen 

har en historia där sexuellt utnyttjande förekommit när personen var ett barn. 

 

2.1.2 Prevalens 

Mellan 20 och 40 % av den svenska befolkningen uppskattas idag lida av 

psykisk ohälsa av någon form (Pellmer, Wramner, & Wramner, 2012).  

Det finns en osäker statistik över personer med självskadebeteende och detta är 

för att en del personer skadar sig i avskildhet från andras insyn. Men det finns 

ändå statistik över personer som läggs in för sluten vård eller som exempelvis 

uppsöker akutmottagning. Utifrån detta syns det att självskadebeteende är 

vanligare bland yngre personer och bland kvinnor, fullbordad suicid är istället 

vanligare bland män. Ï Sverige vårdas 64 män och 102 kvinnor per 100 000 

invånare årligen i sluten sjukhusvård efter att ha tillfogat sig själva skador 

(MSB, 2014). 

Forskning visar ökande prevalens av självskadebeteende inom sjukvården. 

Ungdomar undersöks huvudsakligen och färre studier har gjorts på vuxna 

(Bjärehed, 2012). Självskadebeteende är relativt vanligt bland ungdomar 

(Bjärehed, 2012; Sterner, 2013). I en studie rapporterade mer än 40 % av 

tillfrågade 13-15 åriga ungdomar minst en episod av självskadebeteende under 

de senaste sex månaderna. Upprepade självskadebeteenden rapporterades i 

denna studie av 20-25 % flickor och 25 % pojkar (Bjärehed, Wångby-Lundh, 

& Lundh, 2012). Relativt lite forskning finns om självskadebeteenden hos 

personer som är äldre än 60 år. Samtidigt förknippats icke-suicidalt 

självskadebeteende i denna patientgrupp med förhöjd risk för att senare ta sitt 

liv. Därför bör självskadebeteenden hos äldre betraktas som mer allvarligt och 

att dessa personer bör erbjudas möjlighet till inneliggande vård (Bjärehed et al., 

2012). 

 

2.1.3 Bemötande och behandling 

Det viktigaste för att skapa behandlingsframgång är vårdpersonalens förmåga 

att skapa en förtroendefull relation till patienten (Williams & Bydalek, 2007). 

Enligt Statens beredning för medicinsk och social utredning (SBU) så är 

sårbarheten och utsattheten särskilt stor hos gruppen av personer med 

självskadebeteende eftersom de besöker vården för skador som är 
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självorsakade och detta ställer höga krav på vårdpersonalens etiska 

medvetenhet och att ha ett gott förhållningssätt (SBU, 2015). 

Studier beskriver att personer som har ett självskadebeteende upplever att 

vårdpersonal har en negativ attityd och bemöter dem på ett dåligt sätt. 

Inställningen bland personer med denna problematik är att sjukvårdens attityd 

gentemot denna grupp av personer är något som behöver förbättras (McHale & 

Felton, 2010).  

Nationella självskadeprojektet skapades på uppdrag från Sveriges regering, 

kommuner och landsting. Det handlar om psykiatrins insatser till personer med 

självskadebeteende. Dokumentet syftar till att tydliggöra behovet av att ge 

personer med självskadebeteende ett rätt bemötande, riktad behandling, 

samordning och kontinuitet. Enligt Nationella självskadeprojektet (2014) så 

utgår rekommendationerna delvis från The National Institute for Health and 

Care Excellence (NICE, Storbritannien) Quality Standards for Self harm, men 

är anpassade till svenska förhållanden. I Storbritannien skapar NICE 

vägledande rekommendationer för kvalitetsförbättringar i vården 

(https://www.nice.org.uk). 

Utifrån självskadeprojektets rekommendationer ska personer som arbetar med 

människor med självskadeproblematik uppvisa ett gott bemötande och 

förhållningssätt och i detta ingår att visa medkänsla, respekt och värdighet. Det 

är viktigt att lyssna, ställa frågor och försöka förstå personerna som skadar sig 

själva. Personal måste skapa en förtroendefull och stödjande relation, ha ett 

icke- fördömande förhållningssätt samt tänka på stigmatiseringen och 

diskrimineringen som gruppen av personer med självskadeproblematik kan 

utsättas för både i samhället och i vårdsammanhang. Personal måste anpassa 

informationen som de ger till personerna på ett tydligt sätt samt försäkra sig om 

att personerna förstår och även involveras i beslut som rör personernas egen 

vård. Personernas autonomi och oberoende är viktig och behandlarkontinuitet 

bör eftersträvas (Nationella självskadeprojektet, 2014).  

I behandlingssammanhang är det viktigt att särskilja självskadande beteende 

från suicidala försök eftersom personer med självskadebeteende måste få rätt 

behandling och omhändertagande för att problemen inte ska förvärras. 

Inläggning med behandling på en avdelning kan i vissa fall innebära en risk för 

patienter med självskadande beteende. Självskadebeteenden kan tänkas 

förstärkas och förvärras i miljöer där passivitet kan förekomma. En risk är även 

att medpatienter kan smittas av personers handlingar och beteenden (Fjellman, 

2011).  

 

2.2 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskeyrket styrs utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Disciplinens kultur 

och värderingar innebär att ha ett humanvetenskapligt synsätt och att se till 

enskilda patienters upplevelser och omvårdnadsbehov (Jakobsson & Lützén, 

2014).   
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Sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att främja människors hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa människors hälsa och att lindra lidande ((International 

Council of Nurses [ICN], 2012). Enligt Socialstyrelsen har sjuksköterskor en 

skyddad yrkestitel och det innebär att utöva yrket utifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet (http://www.socialstyrelsen.se). 

I vår tid anses det självklart att både män och kvinnor arbetar inom vårdyrken. 

Historiskt sett var sjuksköterskeyrket ett kvinnoyrke eftersom 

omhändertagande och att ge vård var något som kvinnor ansågs ha som uppgift 

till att göra. Det orsakade emellertid problem att endast kvinnorna var 

verksamma inom yrket eftersom kvinnor ofta slutade att arbeta efter att de gifte 

sig. Yrket öppnades därför upp även för män i mitten av 1900-talet, men än 

idag så finns det en kvinnlig dominans inom yrket. Det finns en synlig 

genusordning mellan olika vårdområden, var kvinnliga respektive manliga 

sjuksköterskor tenderar att välja att arbeta. Den psykiatriska vården 

diskuterades historiskt kring riskerna för våld mot personal och hur 

könsfördelningen för personalbemanningen skulle vara utifrån detta. En rädsla 

har nämnts av sjuksköterskor i samband med arbete inom psykiatrisk vård. 

Förmåga att förebygga och hantera våld och hot från patienter har ansetts vara 

en del av yrkeskulturen för skötare och sjuksköterskor och utifrån studier och 

förhållningssätt till våld så har könsidentiteter varit synliga inom området 

(Strömberg & Eriksson, 2010).  

 

2.3 Attityd 

Ordet attityd definieras enligt Nationalencyklopedin som en persons inställning 

eller förhållningssätt (ne.se, 2016). Begreppet attityd används för att beskriva 

en hållbar ståndpunkt som har byggts upp genom erfarenheter (Albarracin, 

Johnson, & Zanna, 2005). Attityder framkommer i personens inställning för 

eller emot till något eller någon, d.v.s. attitydobjekt och kan definieras som en 

generell och positiv eller negativ känsla för en person, ett föremål eller ett 

ämne. 

Begreppet attityd består av en eller flera av följande komponenter: kognitioner, 

affektioner och beteenden. Kognitionsaspekten grundar sig i en persons 

erfarenheter och kan vara av positiv, negativ eller neutralt slag. Affektioner är 

känslor och stämningar som är riktade mot ett attitydobjekt. Beteende är 

personens handlingar mot attitydobjektet (Augustsson, 2005). En attityds 

funktion är att hjälpa människan att tolka vardagen samt att uppnå olika mål 

men även att hjälpa personen att skydda sin självkänsla och attityderna är ett 

försvar mot kritik (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015).   

I denna uppsats tolkas sjuksköterskans attityd som ambitioner och engagemang 

gentemot patienter, som grundar sig på hens motivation, tillfredsställelse och 

trygghet i sin yrkesroll.   
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2.4 Teoretisk referensram: personcentrerad vård 

Personcentrerad vård bygger på en stark tradition, där den praktiska vården 

formas utifrån teoretiska perspektiv (McCance & McCormack, 2013). Flera av 

omvårdnadsforskarna som Dorothy Orem, Sr Callista Roy, Madeleine 

Leininger och Jean Watson kallade inte sina teorier för "personcentrerade" men 

hade begreppen "person", "miljö", "sjuksköterska" och "hälsa" som grund. 

Samma begrepp har en stark koppling till personcentrerad vård. 

Personcentrerad omvårdnad handlar om att anpassa och använda 

personbegrepp, personcentrering och personcentrerad vård i 

omvårdnadssammanhang (ibid.). 

Personcentrering innebär respekt för personen, den enskildes rätt till 

självbestämmande, ömsesidig respekt och förståelse som utgör grund för 

terapeutiska relationer mellan vårdpersonalen, patienten och andra personer 

som är viktiga i patientens liv (McCormack et al., 2010).  

Utifrån ett personcentrerat vårdperspektiv formas människans identitet i mötet 

med andra. Därför har sjuksköterskors etiska förhållningssätt och värderingar 

betydelse för att skapa förutsättningar för att främja människors hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa människors hälsa och att lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).  

Personcentrerad vård innebär att sätta en person före sin sjukdom och att se hen 

som personen istället för att etikettera och benämna personer som patienter. 

Vården syftar till att tillgodose en persons alla olika behov såsom andliga, 

existentiella, sociala, psykiska och fysiska behov. Personcentrerad vård innebär 

att ge en god vård och att skapa förutsättningar så att hälsa främjas för enskilda 

individer samt att synliggöra personers syn på sin egen hälsa. Vårdpersonalens 

arbete formas utifrån enskilda individers syn kring sin egen hälsa och sjukdom. 

Sjuksköterskor kan understödja att personcentrerad vård skapas genom sitt 

handlande och stöttande men också genom att ha goda kunskaper om personen 

som hon vårdar. Kunskaper kring personen kan exempelvis handla om 

personens vanor, behov, synsätt, prioriteringar eller intressen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

 

2.5 Problemformulering  

Personer som har en psykisk ohälsa och ett självskadebeteende är en särskilt 

utsatt och sårbar grupp. För dessa personer är det betydande vilket bemötande 

de får från vårdpersonal. Betydelsen står även i relation till personernas 

förmåga att nå behandlingsframgång. För att arbeta personcentrerat, det vill 

säga att skapa förutsättningar för att främja personers hälsa och 

lindra människors lidande, måste sjuksköterskor ha ett etiskt 

korrekt förhållningssätt. Om personer söker vård för skador som är 

självorsakade, blir sjuksköterskors förhållningssätt ännu viktigare. Ändå 

framkommer det i litteraturen utifrån ett patient perspektiv att en negativ attityd 

och ett dåligt bemötande från sjukvårdspersonal anses vara en norm. Detta 

väcker frågor som kräver svar. Delar sjuksköterskorna denna bild?  
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2.6 Syfte 

Syftet med den aktuella uppsatsen var att beskriva sjuksköterskors attityd till 

personer med självskadebeteende. 

 

3. Metod 

En deskriptiv litteraturstudie med systematisk litteratursökning. En 

litteraturstudie är ett bra sätt för att hitta och sammanställa ny kunskap som 

efteråt kan användas i praktiken (Kristensson, 2014). 

 

3.1 Sökstrategi  

Enligt Kristensson (2014) är det bästa och vanligaste sättet att söka efter 

litteratur, att göra det systematiskt med hjälp av sökord i olika bibliografiska 

databaser. Data för uppsatsen söktes från databaserna CINAHL, Medline och 

PsykINFO, som bedömdes att vara lämpliga för att hitta relevant information. 

CINAHL innehåller vetenskapliga artiklar inom främst hälso- och 

vårdvetenskaper. Medline är en del av PubMed som är världens största 

medicinska referensdatabas. PsykINFO är en beteendevetenskaplig bas 

(Backman, 2016).  

Sökord ska vara så känsliga som möjligt för att identifiera relevant litteratur 

och så specifika och tydliga som möjligt för att sortera bort irrelevant litteratur 

(Kristensson, 2014). Utifrån uppsatsens syfte bestämdes sökord: sjuksköterska, 

attityd, självskadebeteende. Dessa ord översatts till engelska som: nurse, 

attitude, self-injurious behavior. 

För sökningen i CINAHL användes indexord från CINAHL Headings: Self-

Injurious Behavior, Injuries, Self-Inflicted, Attitude of Health Personnel och 

Nurse Attitudes. 

För sökningen i Medline användes indexord från Medline MeSH-2016: Self-

Injurious Behavior och Attitude of Health Personnel. Fritextsökning med 

sökord Self-Injurious Behavior AND nurs* attitud* (trunkering) gjordes. 

För sökningen i PsykINFO användes indexord från Thesaurus: Self-Injurious 

Behavior, Self-Destructive Behavior, Nurses, Psychiatric Nurses, Public Health 

Service Nurses, School Nurses. Fritextsökning med sökord: Self-Injurious 

Behavior AND nurs* AND attitude gjordes. 

Alla sökord kombinerades med hjälp av Booleska operatörer AND och OR.  

Sökningen i alla databaser begränsades till artiklar som var skrivna på engelska 

och publicerade i akademiska tidskrifter mellan år 2006–2015. I CINAHL och 

PsykINFO var även begränsningar peer-reviewed. Se Bilaga 1, Sökmatris. 
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3.2 Urval  

Efter genomförd sökning behöver irrelevanta artiklar sorteras bort. Gallring av 

artiklar sker i flera steg (Kristensson, 2014). Urvalsprocess av relevanta 

artiklarna för den aktuella uppsatsen är beskriven i Bilaga 1.  

I CINAHL lästes i steg 1 titlarna på 64 artiklar och 15 artiklar räknades som 

relevanta. I steg 2 lästes artiklarnas abstract och 11 artiklar valdes för att sedan 

läsas i fulltext i steg 3. I uppsatsen ingick 7 artiklar. 

I Medline lästes i steg 1 titlarna på 76 artiklar och 52 artiklar räknades som 

relevanta. Som steg 2 lästes artiklarnas abstract och ingen artikel valdes. Efter 

fritextsökningen lästes i steg 1 titlarna på 84 artiklar och 22 artiklar räknades 

som relevanta. I steg 2 lästes artiklarnas abstract och 5 artiklar valdes för att 

läsas i fulltext i steg 3. I uppsatsen ingick 2 artiklar. 

I PsykINFO lästes i steg 1 titlarna på 24 artiklar och 13 artiklar räknades som 

relevanta. I steg 2 lästes artiklarnas abstract och 3 artiklar valdes för att läsas i 

fulltext i steg 3. I uppsatsen ingick 1 artikel. 

Totalt 10 kvalitativa artiklar ingick i uppsatsen. 

 

3.3 Inklusions- och exklusionskriterier 

I uppsatsen valdes artiklar som motsvarade uppsatsens syfte som var att 

beskriva sjuksköterskors attityd till personer med självskadebeteende. 

Artiklarna som handlade om patienter eller anhörigas perspektiv, kvantitativa 

studier och litteratur review exkluderades. 

 

3.4 Värdering 

Valda artiklar granskades enligt modifierade versioner bedömningsformulär för 

kvalitativa studier (Kristensson, 2014). I valda studier utvärderades följande: 

Finns det ett tydligt formulerat syfte? Är studiens design beskriven? Finns en 

tydlig beskrivning av ett teoretiskt perspektiv, urval, datainsamlingsprocess och 

dataanalysprocess? Finns det en beskrivning av forskarens förförståelse? Är 

resultat logiskt och begripligt beskrivet?  

Artiklarna kvalitetsgranskades först individuellt och sedan utvärderades de av 

båda författarna tillsammans. Samtliga 10 valda artiklar bedömdes utifrån 

kvalitetsnivåerna låg, medel eller hög. Kvaliteten av 6 artiklar bedömdes som 

hög och kvaliteten av 4 artiklar bedömdes som medel. 

En artikelmatris skapades där artiklarnas titel, författare, år, syfte, design, 

urvalsmetod, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalys och 

sammanfattat resultat finns beskriven (se Bilaga 2, Artikelmatris). 
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3.5 Dataanalys 

Insamlat data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 

(Kristensson, 2014). Först lästes de tio valda artiklarna individuellt flera gånger 

för att få förståelse för deras innehåll och sedan diskuterades de av båda 

författarna för att säkerställa att materialet i artiklarna uppfattades likadant. 

Detta gjordes för att öka uppsatsens tillförlitlighet (ibid.).  

Meningsbärande enheter identifierades ur artiklarnas resultatdelar. 

Meningsbärande enheter är de delar i texten som är relevanta till studiens syfte. 

För att kunna hitta mönster och teman klassificerades text i artiklarnas resultat 

systematiskt och stegvis. De meningsbärande enheterna kodades och texter 

kondenseras. En kod är en slags etikett som sammanfattar hel eller en del av 

den meningsbärande enheten. Alla koderna lästes för att hitta likheter eller 

skillnader bland dem. Koder som hörde samman sammanfattades i 

subkategorier. För att inte påverka varandra gjordes detta av författarna enskilt. 

Sedan diskuterades resultatet av båda författarna för att sammanställa mer 

övergripande kategorier och för att uppsatsens resultat skulle motsvara syftet. 

Innehållsanalys av resultatdelar i valda artiklar resulterade i fyra kategorier och 

tre av dem har subkategorier. 

 

3.6 Etiska överväganden 

En litteraturstudie kräver ställningstaganden till forskningsetiska aspekter i 

andras studier (Kristensson, 2014). Samtliga artiklar som ingår i denna 

litteraturstudie är etiskt prövade av en etisk kommitté och utförda med respekt 

till deltagarnas självbestämmande och rätt till information vad stämmer 

överens med Helsingforsdeklarationen 1964 (Kjellström, 2012). Insamlade 

data hanterades med hänsyn till anonymitet och konfidentialitet. Alla studier är 

väl motiverade och noga övervägda.  

Resultat i uppsatsen presenteras utan påverkan av författarnas egna åsikter och 

värderingar. Författare till uppsatsen hade ingen förkunskap eller förförståelse i 

ämnet samt försökte att beskriva hela processen tydligt och överskådligt. 

 

4. Resultat 

Uppsatsens resultat baseras på tio kvalitativa studier. Åtta studier var 

genomförda i europeiska länder som Storbritannien, Irland och Sverige och 

två i Australien mellan år 2006 och 2015. I studier deltog psykiatriska 

sjuksköterskor, sjuksköterskor på akutmottagningar, barnsjuksköterskor, 

ambulanssjuksköterskor, sjuksköterskor som jobbade på anstalter inom 

rättsväsendet för unga personer och sjuksköterskor på anläggning för 

människor med inlärningssvårigheter. 

Uppsatsens resultat presenteras i form av fyra kategorier och tre av dem har 

flera underkategorier. Resultaten och fördelning av kategorier och 

subkategorier i artiklarna visas i tabell 1. 



 

 

 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier i uppsatsens resultat och deras fördelning i artiklarna. 

 

Artikelns författare 

En 

förstående 

attityd 

En tolerant attityd En avståndstagande attityd En intolerant attityd 

Att känna 

acceptans 

Att vara 

professionell 

Att vara 

fördömande 

Att känna 

oförståelse 

Att ha starka 

känslor 

Att känna 

sig osäker 

Att känna 

frustration 

Martin & Chapman 

(2014) 
X X   X  X X 

Cleaver et al. (2014) X X      X 

Wilstrand et al. (2007)   X X X X X X 

Thompson et al. 

(2008) 
X   X X X X X 

McAllister et al. 

(2009) 
X X X X     

Sandy (2013) X   X    X 

Dickinson & Wright 

(2009) 
X X  X   X X 

Hay et al. (2013)    X    X 

O’Donovan &Gijbels 

(2006) 
X X X X X X X X 

Duperouzel & Fish 

(2007) 
X  X  X  X X 

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S1755599X13000712


Seminarieexemplar, får ej spridas 

 

 

 

 

4.1 En förstående attityd  

En del av sjuksköterskorna uppger sig känna sympati och empati till patienter med ett 

självskadebeteende (Dickinson, Wright, & Harrison, 2009). Sjuksköterskor poängterar 

hur viktigt det är att försöka förstå dessa patienter för att kunna känna empati (Thompson, 

Powis, & Carradice, 2008). Sjuksköterskor försöker förstå självskadebeteendets 

komplexitet och varför personer skadar sig (Duperouzel & Fish, 2008); O'Donovan & 

Gijbels, 2006; Sandy, 2013; Thompson et al., 2008). De uppger att förståelse hjälper dem 

att inte klandra patienter för skador som är självorsakade (McAllister, Moyle, Billett, & 

Zimmer-Gembeck, 2009). Om sjuksköterskor tolkar självskadebeteende som ett försök 

att ta sitt liv så känner sjuksköterskor empati och medlidande med dem (Martin & 

Chapman, 2014). Unga personer upplevs av sjuksköterskor som mer sårbara än vuxna 

och det finns därför en större förståelse bland sjuksköterskor om det är unga personer 

som skadar sig själva (Cleaver, Meerabeau, & Maras, 2014).  

 

4.2 En tolerant attityd 

Att känna acceptans 

En del sjuksköterskor uppger att de inte fördömer patienter med självskadebeteende och 

behandlar alla patienter lika oavsett kontaktorsak (Martin & Chapman, 2014; O'Donovan 

& Gijbels, 2006). Unga personer som skadar sig själv uppfattas av sjuksköterskor som 

omogna och på grund av sin ålder inte kapabla att fullständigt förstå konsekvenserna av 

sina handlingar. Detta gör att sjuksköterskor har lättare att acceptera självskadebeteende 

hos unga människor (Cleaver et al., 2014). 

Sjuksköterskor uppger att personer med självskadebeteende har rätt att använda hälso- 

och sjukvård som alla andra patienter (McAllister et al., 2009).  

 

Att vara professionell 

Sjuksköterskor beskriver sitt arbete till personer med självskadebeteende som fullt av 

engagemang och ser hoppfullhet och en möjlighet att hjälpa, (Wilstrand, Lindgren, Gilje, 

& Olofsson, 2007). Även givande och lönande trots sin utmaning (Thompson et al., 

2008). Sjuksköterskor uppger att de ser hopp för hälsa och välmående i framtiden för 

personer med självskadebeteende och försöker att stödja dem (McAllister et al., 2009). 

En del av de tillfrågade sjuksköterskorna beskriver att vid arbetet med personer med 

självskadebeteende lägger de åsido sina personliga värderingar och övertygelser 

(O'Donovan & Gijbels, 2006) eller ”stänger av” sina känslor och använder sig av skämt 

och ironi (Wilstrand et al., 2007). Sjuksköterskor känner ett personligt ansvar för att göra 

dessa människor ”bättre” (Thompson et al., 2008). 

En del sjuksköterskor anser att det är omöjligt att stoppa eller förebygga 

självskadebeteende (Duperouzel & Fish, 2008). Därför blir det bättre att göra 

självskadebeteende så säkert som möjligt (Thompson et al., 2008). Sjuksköterskor anser 

att självskadebeteende borde tillåtas under personalens kontroll i en säker miljö. Det 
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innebär mindre infektionsrisk och även mindre risk för mer farliga former av självskador 

(Dickinson et al., 2009; Duperouzel & Fish, 2008). 

 

4.3 En avståndstagande attityd 

Att vara fördömande 

En del sjuksköterskor tycker att det är svårt att engagera sig i personer som har ett 

självskadande beteende (Thompson et al., 2008). Det finns beskrivet av sjuksköterskor att 

de känner en brist på empati och tillit mot personer med självskadande beteende 

(McAllister et al., 2009). Det finns sjuksköterskor som beskriver sin attityd som cynisk 

(McAllister et al., 2009) och medger att de fördömer patienter som skadar sig (McAllister 

et al., 2009; O'Donovan & Gijbels, 2006). En fördömande uppfattning som finns hos 

vissa sjuksköterskor är att patienter med denna problematik är manipulatoriska 

(Wilstrand et al., 2007) och att de skadar sig för att få uppmärksamhet från omgivningen 

(Dickinson et al., 2009; Sandy, 2013). Sjuksköterskor uttrycker att de känner sig lurade 

när de vårdar patienter med självskadebeteende (Wilstrand et al., 2007). Personer som 

skadar sig själv är stämplade som ”psykiskt störda” och det finns en uppfattning bland 

vårdpersonal på somatiska avdelningar att det är bortkastad tid att vårda dessa patienter 

eftersom deras skador är självorsakade (Hay, Majumder, Fosker, Karim, & O’Reilly, 

2015).  

 

Att känna oförståelse 

Självskadebeteende beskrivs som komplext och svårt att förstå (Thompson et al., 2008). 

Sjuksköterskor uttryckte att de har bristande kunskaper i att vårda personer med 

självskadebeteende och att de inte riktigt förstår personerna som skadar sig själva 

(Dickinson et al., 2009; Martin & Chapman, 2014; Wilstrand et al., 2007). Sjuksköterskor 

är missnöjda med att de saknar kunskaper om ämnet självskada och föreslår olika 

tänkbara förklaringar till det i försök att förstå patienterna (O'Donovan & Gijbels, 2006). 

En inställning som finns bland en del sjuksköterskor är att den negativa attityden som 

finns mot patienterna med denna problematik beror på bristande träning och att det skapar 

ett sämre resultat (Thompson et al., 2008).  

 

4.4 En intolerant attityd  

Att ha starka känslor 

Sjuksköterskor som deltog i studier uttryckte varierande känslor mot personer med 

självskadebeteende. Rädsla upplevs av olika anledningar: rädsla att bli anklagade för 

patientens självskador (Thompson et al., 2008); rädsla för patientens manipulativa 

handlingar och rädsla för att personen kan begå suicid (Wilstrand et al., 2007). 

Sjuksköterskor beskriver sin ilska mot ”manipulativa” patienter och vemod, chock och 

avsky för deras skador. Själva jobbet med personer med självskadebeteende beskrevs 

som ångestframkallande (Thompson et al., 2008). 
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En del sjuksköterskor noterar att känslorna är så starka att personalen kan tappa 

kontrollen över sina emotioner och skrika åt patienter, gripa dem hårt eller förnedra dem 

(Wilstrand et al., 2007).  

 

Att känna sig osäker 

Sjuksköterskor uttrycker osäkerhet i sig själv och i sina kompetenser med arbetet och i 

sin kommunikation med personer med självskadebeteende, och vill förbättra sina 

kunskaper och färdigheter (Dickinson et al., 2009; Duperouzel & Fish, 2008; Martin & 

Chapman, 2014; O'Donovan & Gijbels, 2006). De beskriver personer med 

självskadebeteende som ”fenomenalt svåra att jobba med” (Thompson et al., 2008). Oro 

finns för att bli vanmäktiga framför patienter och lurade av deras beteende (Wilstrand et 

al., 2007). Om någon av patienterna skadar sig, så klandrar sjuksköterskor sig själva för 

att inte sköta sitt jobb tillräckligt bra och de får då skuldkänslor (Duperouzel & Fish, 

2008). 

 

Att känna frustration 

Personer med självskadebeteende som uppfattas som uppmärksamhetssökande eller som 

frekvent besöker akutmottagningen på grund av sina självskador skapar frustration hos 

sjuksköterskor (Martin & Chapman, 2014). Att jobba med personer med 

självskadebeteende beskrivs som både utmanande och frustrerande (Cleaver et al., 2014; 

O'Donovan & Gijbels, 2006; Thompson et al., 2008; Wilstrand et al., 2007). Frustration 

och hopplöshet beskrivs av deltagande sjuksköterskor om patienten inte blir bättre eller 

om personer som inte skadade sig under en period börjar med självskadebeteende på nytt 

(O'Donovan & Gijbels, 2006; Thompson et al., 2008). Att prata med sådana patienter 

beskrevs av sjuksköterskor som ”att slå med huvudet mot en tegelvägg” (Duperouzel & 

Fish, 2008). En del sjuksköterskor anser att alla försök att stoppa självskadebeteende är 

hopplösa (Duperouzel & Fish, 2008) och unga människor som skadar sig borde inte 

vårdas för sina skador, för att detta är bortkastad tid och de gör det avsiktligt mot sig själv 

(Hay et al., 2015). 

Frustration beskrivs av sjuksköterskor i situationer när konflikt mellan att utföra sitt jobb 

och att bryta mot patientens integritet uppstår (Wilstrand et al., 2007). 

 

4.5 Resultatsammanfattning 

Resultat visar att sjuksköterskor kan ha en förstående attityd och en tolerant attityd mot 

personer med självskadebeteende. Sjuksköterskor känner empati och acceptans och 

upplever dem som alla andra patienter med full rätt till sjukvård av bra kvalitet. Att arbeta 

med personer som skadar sig beskrivs som givande och lönande trots sin utmaning. 

Vikten av förståelse och även i att lägga åsido egna värderingar och övertygelser betonas 

i sjuksköterskornas uttalanden. Vissa sjuksköterskor föreslår att tillåta självskadebeteende 

för att minska risker.  

En del av de tillfrågade sjuksköterskorna uppger sig ha en avståndstagande attityd eller en 

intolerant attityd gentemot personer som skadar sig. Personer med självskadebeteende 

kan fördömas som uppmärksanhetssökare, manipulatorer och psykiskt störda. De kallas 

för ”fenomenalt svåra patienter". En del sjuksköterskor anser att de inte borde få 
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medicinsk hjälp och vård eftersom de skadar sig själva avsiktligt. I samband med 

omvårdnad av patienter med självskadebeteende upplever sjuksköterskor känslor som 

rädsla, ilska, chock och själva arbetet kan beskrivas som ångestframkallande. Känslorna 

kan vara så starka att sjuksköterskor tappar kontrollen och skriker åt patienter. Osäkerhet 

i sjuksköterskors egna kompetenser ger grund för en intolerans gentemot 

självskadebeteende.  

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  

En litteraturstudie var vald som metod till den aktuella uppsatsen. Ett annat alternativ till 

en litteraturstudie kunde vara att genomföra en empirisk studie. Exempelvis att intervjua 

sjuksköterskor på PIVA eller BUP USÖ vore intressant, det skulle kunna tillföra kunskap 

som är relevant för Region Örebro län.  

Sökning genomfördes i databaserna: CINAHL, Medline och PsykINFO, som innehåller 

vetenskapliga artiklar inom hälso- och vårdvetenskaper, medicin och beteendevetenskap, 

vilket utvärderades som relevant till självskadebeteendeområdet. Detta tillåter inte att 

hitta allt tillgängligt och relevant material, men ett sådant krav ställs inte på en uppsats 

(Kristensson, 2014), därför utvärderades sökningen i tre databaser som tillräcklig. Av 

samma anledning genomfördes inte fritextsökning, eftersom antalet artikelträffar 

bedömdes som tillräckligt. I valda databaser användes CINAHL Headings, MeSH och 

Thesaurus för att söka efter artiklar på ett optimalt sätt (Kristensson, 2014).  

Sökorden var bestämda utifrån uppsatsens syfte och uppskattades som relevanta. Det är 

möjligt att om sökningar också gjordes utifrån sjuksköterskors upplevelser eller 

erfarenheter kunde en bredare sökning ha kunnat uppnås. 

Sökningen i databaser avgränsades till publicerade på engelska språket mellan år 2006-

2015. Författarna var intresserade i att ta del av de senaste kunskaperna inom området, 

därför begränsades sökningen till publikationer från de sista tio åren. I CINAHL och 

PsykINFO var begränsningar även peer reviewed, vilket innebär vetenskaplig 

kvalitetsgranskning av artiklar och ger mer tillförlitlighet av det insamlade materialet 

(Karlsson, 2013).  

Samtliga artiklar var skrivna på engelska. Svenska och engelska är de två språk som båda 

författarna har kunskaper i, det engelska språket används mest i internationellt 

vetenskapliga sammanhang. Således uppfattades begränsningen till engelskt språk som 

passande och logiskt så att båda författare kunde ta del i arbetet med artiklarna. Texterna 

översattes av författarna till svenska med försök att inte misstolka artiklarnas innehåll, 

trots att risk för feltolkning finns.  

Enligt Kristensson (2014), om en litteraturstudie innehåller båda kvalitativa och 

kvantitativa artiklar så höjer det studiens kvalitet. Den aktuella litteraturstudien innehåller 

sex studier med kvalitativ design och fyra studier med mixed design, från vilka bara den 

kvalitativa delen i resultaten presenterades. Det kan vara en nackdel eftersom både 

kvantitativa och kvalitativa studier har sina fördelar och kan bidra med olika aspekter till 

helhetsbilden av fenomenet. Under sökningen i databaserna hittades många kvantitativa 

studier som svarade på den aktuella uppsatsens syfte och de använde standardiserade 
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mätinstrument för attityder (till exempel Attitudes towards Deliberate Self-Harm 

Questionnaire, ADSHQ). Kvantitativa artiklar i litteraturstudien kunde bidra med 

objektivt och neutralt material och ett mer generaliserbart resultat. Men författarna ville 

koncentrera sig på sjuksköterskornas känslor och upplevelser och valde därför bara 

kvalitativa studier till uppsatsen. Kristensson (2014) anser att kvalitativa studier är mer 

lämpliga för att beskriva och undersöka människors upplevelser som är svåra att 

standardisera eller beräkna.  

En del artiklar återfanns i mer än en databas och det kan betyda att sökningen 

genomfördes systematiskt (Forsberg & Wengström, 2013) och kan bedömas som en 

styrka i uppsatsen. 

Artiklarna söktes utan geografiska begränsningar för att få så mångfaldig bild i 

vårdpersonalens attityder som möjligt. Sju artiklar från Storbritannien, två artiklar från 

Australien och en artikel från Sverige var inkluderade i uppsatsen. Att artiklar från fler 

världsdelar inte ingick i studien kan ses som en svaghet. Det kunde bidragit med en mer 

fullständig bild av sjuksköterskors attityder. Inom svensk hälso- och sjukvård finns även 

sjuksköterskor med olika kulturella bakgrunder och deras syn samt attityder kan skilja sig 

åt beroende på deras ursprung. Studier från Asien och Afrika som hittades under 

sökningen svarade inte på uppsatsens syfte eller beskrev sjuksköterskors attityder från 

patienters perspektiv. 

Artiklarna granskades med hjälp av modifierad version av bedömningsformulär för 

kvalitativa studier (Kristensson, 2014). Kriterier för hög, medel och låg kvalitet var 

bestämda av författarna själva och det kan vara en svaghet i den aktuella uppsatsen. 

Samtidigt för att minska eventuella felbedömningar av studiernas kvalitet bedömdes 

artiklarna av författarna först oberoende av varandra och efteråt tillsammans.  

Samtliga valda artiklarna har genomgått etisk prövning och utvärderades vara relevanta 

och av lämplig kvalitet. 

Överförbarhet handlar om hur pass giltigt resultatet kan vara i andra sammanhang än de 

som beskrevs i studien (Kristensson, 2014). Deltagare i studier som utgör basis för 

aktuella uppsatsen var utbildade sjuksköterskor. De flesta av dem arbetade på 

akutmottagningar eller inom sluten psykiatrisk vård. Författarna anser att uppsatsens 

resultat kan betraktas som överförbar till andra miljöer inom hälso- och sjukvård tack 

vare snarlika kulturer och professionella värderingar. Det är osäkert om uppsatsens 

resultat gäller skolsköterskor på grund av att de inte deltog i forskningsstudier som ingår i 

denna uppsats och deras arbetssituation och skolmiljö skiljer sig väsentligt från en 

sjukhusmiljö. 

  

5.2 Resultatdiskussion  

Uppsatsens syfte var att beskriva sjuksköterskors attityd till patienter med 

självskadebeteende. Uppsatsens resultat baseras på tio vetenskapliga artiklar och visar 

fyra kategorier som beskriver sjuksköterskors attityder: en förstående attityd, en tolerant 

attityd, en avståndstagande attityd och en intolerant attityd. Dessa fyra attityder diskuteras 

i relation till den personcentrerade vården som sjuksköterskan ger till personer med 

självskadebeteende.  
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5.2.1 En förstående attityd 

En förstående attityd visar att en del sjuksköterskor känner sympati och empati med en 

del patienter som skadar sig själva(Dickinson et al., 2009; Martin & Chapman, 2014). Ett 

liknande resultat kom även Perboell, Hammer, Oestergaard, & Konradsen (2015) fram 

till  i sin kvantitativa studie som handlar om sjuksköterskors attityder mot personer med 

självskadebeteende i Danmark. Av tillfrågade 122 akutsjuksköterskor uppgav 79 

%  positiv attityd och upplevd empati gentemot denna patientgrupp. 

Sjuksköterskor medger sig ha en större förståelse för yngre personer som har en 

självskadeproblematik (Cleaver et al., 2014). Ålder och mognad står utanför en persons 

egen förmåga att själv kunna påverka, det är en icke påverkningsbar faktor hos en 

individ. Kanske är det just därför sjuksköterskor känner extra förståelse för yngre 

personer.  

I en annan studie var det utmärkande att sjuksköterskor ansåg att orsaken för personens 

självskada hade stor betydelse för om sjuksköterskorna skulle känna empati och 

medlidande med personen eller inte. Sjuksköterskor visar en större förståelse med 

personer som i desperation försöker att ta sina liv (Martin & Chapman, 2014). Det finns 

en skillnad mellan ”självskada” och ”självskada med avsikt att ta sitt eget liv” (Nationella 

självskadeprojektet, 2014). Eftersom sjuksköterskorna känner mer förståelse för personer 

som vill ta sina liv än för personer som ”enbart” skadar sig visar det att sjuksköterskor 

gör en värdering kopplat till personen i fråga. Det kan tänkas att sjuksköterskorna anser 

att personers kapacitet att påverka sin egen situation är större hos personerna som ”endast 

skadar sig själva” i förhållande till de som faktiskt på riktigt har som avsikt för att ta sitt 

eget liv. Detta innebär att personers mentala tillstånd kan tyckas vara påverkningsbart 

eller icke påverkningsbart enligt sjuksköterskorna. Att sjuksköterskornas attityder och 

förmåga för att känna medlidande, empati och förståelse till sina patienter formas utifrån 

det? 

Det är tydligt att det finns en vilja och en önskan hos sjuksköterskorna för att försöka 

förstå fenomenet självskada (O'Donovan & Gijbels, 2006; Sandy, 2013), att 

sjuksköterskorna anser att kunskap kring detta är viktig att få eftersom det ökar deras 

förståelse och förmåga att känna empati för patienterna som de vårdar (Thompson et al., 

2008). Attityden förståelse återfanns i nästan alla studier (i nio av tio studier). Värt att 

diskutera kring detta är förståelsens viktiga roll för att kunna ge en god omvårdnad. 

Sjuksköterskors kunskaper om personerna hon vårdar är en förutsättning för att skapa 

personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Kunskap skulle i sin tur 

sedan kunna leda till förståelse. 

 

5.2.2 En tolerant attityd 

Utifrån studiernas resultat syns det att sjuksköterskor anser sig ha en tolerant attityd och 

att de lägger sina personliga värderingar åt sidan (O'Donovan & Gijbels, 2006). Alla 

människors rätt till vård uppmärksammas (McAllister et al., 2009) och det finns 

sjuksköterskor som är tydliga i att poängtera att hen utför sitt arbete med inställning av att 

behandla alla patienter lika oavsett kontaktorsak (Martin & Chapman, 2014). 

Sjuksköterskor inser värdet i sin professionella roll och i arbetet hen utför (McAllister et 

al., 2009; Wilstrand et al., 2007). Sjuksköterskor känner också ett personligt ansvar för att 

få personer med denna problematik att bli bättre (Thompson et al., 2008). Det går att 



 

 

7 

 

finna dels en optimistisk respektive en pessimistisk syn bland sjuksköterskor. Å ena sidan 

känner sjuksköterskor optimism och ser en mening i arbetet hen utför samt ett hopp om 

att en positiv utveckling kommer att ske (McAllister et al., 2009). Men i motsats till detta 

finns det en mer pessimistisk syn bland en del sjuksköterskor som påpekar att det inte går 

att stoppa eller förebygga självskadande beteende hos personerna och att det istället 

måste tillåtas men i säkrare former (Duperouzel & Fish, 2008). 

 

5.2.3 En avståndstagande attityd 

Studier visar att en del sjuksköterskor har en avståndstagande attityd och att det finns en 

fördömande (Dickinson et al., 2009; Hay et al., 2015; O'Donovan & Gijbels, 2006; 

Sandy, 2013; Wilstrand et al., 2007) och stigmatiserande bild över personerna som har ett 

självskadebeteende. De kallas ”manipulatorer” och ”uppmärksamhetssökande”. Det finns 

sjuksköterskor som uppger att de känner en misstro mot personer med denna problematik 

(Dickinson et al., 2009; Sandy, 2013; Wilstrand et al., 2007).  

Att sjuksköterskor har denna fördomsfulla inställning till personer med 

självskadebeteende står i motsats till vad den personcentrerade och humanistiska vården 

innebär. Utifrån en personcentrerad vård så ska personer inte etiketteras (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Om sjuksköterskor har en förutfattad bild av personer 

skapar det stigmatisering av personerna vilket i sin tur också kan innebära minskad tillit 

samt en distansering mellan sjuksköterskor och vårdtagare. Det måste likväl upplevas 

kränkande för personerna som stigmatiseras och fungera som psykiskt nedbrytande 

istället för att sjuksköterskorna tillgodoser personernas psykiska behov som den 

personcentrerade vården handlar om (ibid.) I en studie beskriver sjuksköterskor 

stigmatisering som en orsak till upprepande självskadebeteenden (Sandy, 2013). 

Det är uppmärkningsvärt att det finns sjuksköterskor med uppfattningen av att det är 

bortkastad tid att vårda dessa patienter eftersom deras skador är självorsakade (Hay et al., 

2015). Det framkommer i studier att sjuksköterskor inte förstår personerna som skadar sig 

eller fenomenet självskada (Dickinson et al., 2009; Thompson et al., 2008; Wilstrand et 

al., 2007). Sjuksköterskor känner ett missnöje kring att de saknar tillräckliga kunskaper 

(O'Donovan & Gijbels, 2006). Det framträder att sjuksköterskorna eftersöker mer 

kunskap, träning och utbildning kring området självskada så att vården de ger förbättras 

(Duperouzel & Fish, 2008; Martin & Chapman, 2014; Wilstrand et al., 2007). Att 

sjuksköterskor saknar kunskaper står också i kontrast till att skapa en personcentrerad 

vård som innebär att sjuksköterskor ska ha goda kunskaper om exempelvis personers 

vanor, behov och synsätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

5.2.4 En intolerant attityd 

Bilden av en intolerant attityd bland sjuksköterskor framstod när sjuksköterskor i flera 

studier beskrev starka känslor hos sjuksköterskorna själva (Duperouzel & Fish, 2008; 

Thompson et al., 2008; Wilstrand et al., 2007). Känslorna är kopplade till personerna med 

självskadebeteende, vårdsituationer eller känslor i relation till sjuksköterskorna som egen 

person. Studier visar att sjuksköterskor känner frustration och starka känslor, till och inför 

personerna med självskadebeteendet och detta leder till känsloyttringar hos 

sjuksköterskorna. Negativa situationer uppstår som resultat av detta och det finns 
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beskrivet att sjuksköterskor förlorat kontrollen, tagit till handgripligheter eller förnedrat 

sina patienter (Wilstrand et al., 2007). Starka emotioner av detta slag leder till svårigheter 

i att bevara integriteten hos personerna som sjuksköterskan vårdar.  

Den intoleranta attityden innefattar känslor hos sjuksköterskor såsom exempelvis rädsla. 

Upplevd rädsla finns beskriven av sjuksköterskor som arbetar inom den psykiatriska 

vården (Strömberg & Eriksson, 2010). Studier finns som beskriver att den potentiella 

risken för att psykiatriska patienter ska bli aggressiva, antingen mot sig själva eller mot 

personal skapar rädsla hos personalen. Rädsla hos personal är också ett resultat av att inte 

förstå varför patienter blir aggressiva. Sjukvårdspersonalens rädsla kan i sin tur ha 

negativ påverkan på patientomvårdnaden (Foster, Bowers, & Nijman, 2007). En 

reflektion utifrån detta är att sjuksköterskor kanske tycker att patienter som hör till den 

psykiatriska vården är svåra att arbeta med för att de upplever det som svårt att förstå 

dem, och blir skrämda av det. En rädsla finns kanske bland sjuksköterskor som tänker att 

om psykiatriska patienter inte är "vid sina sinnens fulla bruk" upplevs de som 

oberäkneliga och skrämmande. En negativ påverkan på patientomvårdnaden blir också ett 

resultat av de attityder som uppstår av att inte förstå och av att känna rädsla. 

Osäkerhet är en känsla som beskrivits i en studie och osäkerheten som sjuksköterskorna 

känner är kopplat till deras brist på kunskap (Dickinson et al., 2009). I flertalet studier 

syns det att kunskap och utbildnings bristen är ett stort problem och det är ett 

återkommande ämne som diskuteras (Dickinson et al., 2009; Duperouzel & Fish, 2008; 

Martin & Chapman, 2014; McAllister et al., 2009; O'Donovan & Gijbels, 2006; 

Thompson et al., 2008; Wilstrand et al., 2007). 

Frustration som är subkategori till den intoleranta attityden återfanns i nästan alla studier 

(i nio av de tio) studierna som resultatet i denna uppsats baserats av och det visar därmed 

att frustration är något som många sjuksköterskor känner. På gott eller ont, frustration 

upplevs kanske inte som den mest upplyftande känslan men den visar i alla fall att det 

finns något för sjuksköterskor att "jobba med här" och för att en förändring ska kunna 

inträda så måste både insikt och medvetenhet finnas hos individer så att förändringar i sin 

tur kan skapas. 

 

5.2.5 Genus och internationellt perspektiv 

Alla studier tydliggjorde inte könsfördelningen bland de tillfrågade sjuksköterskorna. Det 

är oklart vilka attityder som kom från respektive kön. Det kan diskuteras om inställningar 

till personer med självskadebeteende påverkas av sjuksköterskornas genus. Men i studien 

av Perboell et al. ( 2015) kom fram att kvinnor har mer positiv attityd mot personer med 

självskadebeteende än män.  

En stereotypisk uppfattning kan eventuellt vara att kvinnor är mer emotionella och 

benägna att uttrycka sina känslor. Det kan återspeglas i attityderna som uppsatsens 

resultat består av, till exempel en intolerant attityd. Många sjuksköterskor i studierna kan 

tänkas vara kvinnor eftersom att vara sjuksköterska är ett yrke som domineras av kvinnor 

(Strömberg & Eriksson, 2010).  

Det är det värt att fundera kring varför kvinnligt kön är en riskfaktor för att utveckla ett 

självskadebeteende (Hicks & Hinck, 2008). Är det så att kvinnor mer ofta är kapabla att 

be om hjälp när de mår dåligt i förhållande till män? Att medvetet skada sin egen kropp, 
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det är kanske ett annat sätt för dessa personer att be om hjälp, ett tyst sätt att be om hjälp 

utan att fråga med ord men att be om hjälp via det uppenbara såsom ärrade armar eller 

andra självorsakade skador. Utifrån statistik så är självskadebeteende nästan dubbelt så 

vanligt bland kvinnor än bland män (MSB, 2014). 

Utifrån ett internationellt perspektiv framkommer det att självskadebeteende är ett globalt 

problem, studierna som använts i denna uppsats kommer från olika länder. Studierna 

visar därmed att det finns sjuksköterskor runt om i världen med attityder av olika slag i 

förhållande till patienter med självskadebeteende. Definitionen av självskadebegreppet 

skiljer sig åt i olika länder (Nationella självskadeprojektet, 2014) och skillnader i 

definitionen skapar svårigheter i att jämföra forskningsresultat (Øverland et al., 2010). 

Att internationellt, skapa en enhällig definition av fenomenet självskada borde således 

vara betydelsefullt så att studier och forskningsresultat kan fungera kunskapsberikande på 

ett mer effektivt sätt. Sjuksköterskor liksom annan vårdpersonal behöver kunna ta del av 

kunskaperna som finns runt om i världen och om definitionen av självskadebegreppet 

hindrar detta på något sätt så måste man ta itu med det. De svenska rekommendationerna 

för insatser till personer med självskadebeteende är framtagna med hjälp av (NICE) det är 

internationell kunskap som sedan anpassades till svenska förhållanden (Nationella 

självskadeprojektet, 2014). 

Brist på utbildning och träning bland vårdpersonal anses vara en bidragande orsak till den 

negativa attityden som existerar. I motsats till detta beskrivs positiva attityder hos 

vårdpersonal stå i relation till förbättrad träning och när erfarenheter kring självskador 

försöker att förstås. Inställningen bland personer med denna problematik är dock att 

sjukvårdens attityd gentemot denna grupp av personer är något som behöver förbättras 

(McHale & Felton, 2010).  

 

5.3 Slutsats  

En viktig slutsats som kan dras från denna uppsats är att det finns sjuksköterskor som 

känner empati och förståelse till personer med självskadebeteende. De anser att alla 

människor har samma rätt till vård.  

Det finns också en förutfattad och stigmatiserad bild av personer med självskadebeteende 

bland sjuksköterskor. Medvetenhet finns bland sjuksköterskor om att deras attityder 

behöver förändras och bli bättre. Således kan förändrade attityder resultera i en mer 

humanistisk och personcentrerad vård. Många av sjuksköterskors attityder som finns i 

dagsläget är inte eniga med arbete utifrån ett personcentrerat sätt.  

Uppsatsens resultat visar att bilden som redan fanns beskriven fast ur ett 

patientperspektiv från personer med självskadebeteende, överensstämmer med 

sjuksköterskors uppfattning av den rådande situationen. 

 

5.4 Kliniska implikationer och fortsatt forskning 

Resultatet av den aktuella uppsatsen kan vara till nytta för varje enskild sjuksköterska 

som i sitt yrke möter personer med självskadebeteende. Även gruppledare och avdelnings 

chefer kan få nytta i sina verksamheter om de uppmärksammar detta problem. Ett resultat 



 

 

10 

 

från deras håll kunde då bestå i ett ökat arbete med speciellt inriktad utbildning för sin 

personal för att förändra negativa attityder. 

Mer forskning behövs kring fenomenet självskadebeteende. Även forskning om 

sjuksköterskor som får mer träning och utbildning inom området och vilka förändringar 

det kan leda till. Då går det att spekulera kring om det kan innebära vinster på individ-, 

grupp- och samhällsnivå, med andra ord minskat lidande för patienten, bättre utbildad 

vårdpersonal och minskade kostnader för samhället.  

Det vore också intressant att utforska skolsköterskors åsikter och erfarenhet kring 

problemet. Deras förebyggande arbete är av stor betydelse eftersom de kommer i kontakt 

med barn och ungdomar, som utgör en stor riskgrupp för utveckling av 

självskadebeteende. 
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Bilaga 1. Sökmatris 

Databas Sökning Sökord / Begränsningar 
Antal  

träffar 

Urval 1:  

lästa titlar 

Urval 2: lästa 

abstrakt 

Antal artiklar  

till uppsatsen 

CINAHL S1 (MH "Self-Injurious Behavior") OR (MH 

"Injuries, Self-Inflicted")  

4,137 
   

CINAHL S2 
(MM "Attitude of Health Personnel") OR 

(MM "Nurse Attitudes") 
26,549 

   

CINAHL S3 S1 AND S2 

-Peer reviewed  

-English language  

- 2006-2015  

64 15 11 7 

Medline  S1 (MM "Self-Injurious Behavior")  3,808 
   

Medline S2 (MM "Attitude of Health Personnel")  97,933 
   

Medline S3 S1 AND S2 

-Peer reviewed  

-English language  

- 2006-2015 

76 5 2 0 

Medline S4 Fritextsökning: 

Self-Injurious Behavior AND nurs* 

attitud* 

-Peer reviewed  

84 22 5 2 
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-English language  

- 2006-2015 

PsykINFO S1 MM "Self-Injurious Behavior" OR MM 

"Self-Destructive Behavior"  

575 
   

PsykINFO S2 MM "Nurses" OR MM "Psychiatric 

Nurses" OR MM "Public Health Service 

Nurses" OR MM "School Nurses"  

25,225 
   

PsykINFO S3 MM "Work (Attitudes Toward)"  5,760 
   

PsykINFO S4 S1 AND S2 AND S3  0 
   

PsykINFO S5 S1 AND S2 0 
   

PsykINFO S6 Fritextsökning: 

Self-Injurious Behavior AND nurs* AND 

attitude  

Peer reviewed 

-English language  

- 2006-2015 

24 13 3 1 
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Bilaga 2. Artikelmatris  

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: Martin, C. 

& Chapman, R. (2014).   

 

Titel: A mixed method 

study to determine the 

attitude of Australian 

emergency health 

professionals towards 

patients who present 

with deliberate self-

poisoning 

 

Tidskrift: International 

Emergency Nursing, 

22(2), 98-104. 

 

Land: Australien 

 

Att undersöka 

omvårdnads- och 

medicinsk personals 

attityd gentemot 

patienter som 

avsiktligt skadat sig 

själv genom 

förgiftning och att 

identifiera om det 

finns skillnad mellan 

båda grupperna. 

 

 

Metod och design: mixed metod 

med en självadministrerad enkät 

för kvantitativa och kvalitativa 

data 

 

Urval: alla doktorer (N=163) och 

sjuksköterskor (N=247) som var 

permanent anställda i tre akut 

mottagningar i Melbournes förort. 

 

Datainsamling: 

självadministrerad enkät The 

Attitude toward Deliberate Self 

Harm Questionnaire (ADSHQ) + 

två öppna frågor 

 

Analysmetod: Data från öppna 

frågor transkriberades ordagrant 

och kvalitativt 

innehållsanalyserades. 

+ Väldefinierat 

syfte 

+ Urval är tydligt 

beskrivet 

+ Resultat 

beskrivet tydligt 

och begripligt 

+Studiens design 

är tydligt 

beskrivet 

+ Resultat tydligt 

beskrivet 

 

- Inklusions-  och 

exklusionskriterier 

inte beskrivna 

- Stort bortfall 

Studiens resultat visade att 

sjuksköterskans attityd till att vårda 

patienter som skadar sig själv beror 

på vad patientens motiv var till att 

hen utförde handlingen. Försökte 

patienten ta livet av sig så känner 

sjuksköterskor empati och 

medlidande till patienten. Om 

sjuksköterskor upplever att 

patienten bara söker 

uppmärksamhet eller kommer till 

mottagningen för ofta på grund av 

upprepande självskadebeteende, 

känner de frustration. 

En del sjuksköterskor uppger att de 

inte dömer patienter och att de 

behandlar alla patienter likadant 

oavsett orsak till besök. Vissa 

sjuksköterskor uppger att saknar de 

rätta kunskaperna för att vårda 

denna grupp av patienter och 

eftersökte mer utbildning och 

träning inom området. 

 

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S1755599X13000712
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S1755599X13000712
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/journal/1755599X
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/journal/1755599X
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: Cleaver, K., 

Meerabeau, L. & Maras, 

P. (2014).   

 

Titel: Attitudes towards 

young people who self-

harm: age, an influencing 

factor 

 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing 

70(12), 2884–2896 

 

Land: England 

Att undersöka 

akutvård personalens 

attityder till unga 

personer med 

självskadebeteende 

samt att få förståelse 

för grunder för 

attityderna som 

existerar 

 

Metod och design: mixed metod 

med triangulering konvergerande 

design 

 

Urval: avsiktligt urval (N=12; 7 

barnsjuksköterskor och 5 ambulans 

personal från samma anläggning). 

Inklusionskriterier - erfarenhet av 

akut behandling  av unga människor 

med självskadebeteende  

 

Datainsamling: semi-strukturerad 

intervju 

 

Analysmetod: Tematisk analys 

enligt ”Framework”-metod 

 

+ Väldefinierat 

syfte 

+ Tydligt beskriven 

design  

+ Datainsamling 

och analysprocess 

tydligt beskrivet 

+ Citat i texten 

- Resultat 

presenterad 

otydligt  

 

Studiens resultat visar att 

personal har en mer positiv 

attityd till unga än till vuxna 

människor med 

självskadebeteende. På 

grund av sin ålder och 

omogenhet så kan de inte 

urskilja vad som är rätt 

beteende och vad som är fel 

beteende och fullständigt 

förstå konsekvenser av sina 

handlingar. Unga människor 

upplevdes av sjuksköterskor 

som sårbara. Allt detta 

gjorde att sjuksköterskor 

lättare accepterar 

självskadebeteende hos 

unga personer. 
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: 

Wilstrand, C., 

Lindgren, B.-M., 

Gilje, F. & Olofsson, 

B. (2007).   

 

Titel: Being burdened 

and balancing 

boundaries: a 

qualitative study of 

nurses’ experiences 

caring for patients 

who self-harm 

 

Tidskrift: Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing, 14,  

72–78. 

  

Land: Sverige 

Att beskriva 

sjuksköterskans 

erfarenheter i 

vården för 

patienter med 

självskadebeteende 

 

Metod och design: kvalitativ 

beskrivande design 

 

Urval: avsiktligt urval (N=6), 

sjuksköterskor från fyra akuta 

psykiatriska avdelningar i Norra 

Sverige 

Inklusionskriterier: att vara 

anställd som legitimerad 

sjuksköterska inom sluten 

psykiatrisk vård; att ha erfarenhet 

av omvårdnad av patienter med 

självskadande beteende; vilja att 

berätta om sin erfarenhet. 

 

Datainsamling: sex narrativ 

intervju 

 

Analysmetod: ordagrann 

transkription och kvalitativ 

innehållsanalys 

 

+ Väldefinierat 

syfte 

+ Tydligt beskriven 

urvalsprocess 

+ Resultat tydligt 

beskrivet 

+ Citat i texten 

 

- Teoretiskt 

perspektiv inte 

beskrivet 

- Egen förförståelse 

inte beskriven 

Sjuksköterskor uppger att de känner 

känslor av osäkerhet och rädsla vid 

omvårdnad av patienter som skadar 

sig. Rädsla för patientens 

manipulativa beteende och att hela 

tiden behöva ”vara på sin vakt” 

beskrivs också. 

Sjuksköterskor uttrycker en känsla av 

att bli lurade av patienter och förstår 

inte fullständigt deras problem. Ilska 

mot patienter och förlorad kontroll 

över egna emotioner beskrevs också i 

samband med vård av patienter med 

självskadebeteende. 

Att vårda patienter med 

självskadebeteende beskrivs som 

hoppfullt, som en utmaning och 

möjlighet att hjälpa. 

Sjuksköterskor uttryckte behov av 

utbildning och träning samt behov av 

ökade fysiska och finansiella resurser 

och mer personal för att uppnå en 

bättre vård.   
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: Thompson, 

A. R., Powis, J. & 

Carradice, A. (2008).   

 

Titel: Community 

psychiatric nurses’ 

experience of working 

with people who engage 

in deliberate self-harm 

 

Tidskrift: International 

Journal of Mental 

Health Nursing, 17, 

153–161. 

 

Land: Storbritannien 

 

Studien 

undersöker 

“community” 

psykiatri 

sjuksköterskor

nas 

erfarenheter 

av att arbeta 

med personer 

som själv 

skadar sig. 

Metod och design: Kvalitativ 

studie med explorativ design 

 

Urval: avsiktligt urval (N=8), 

fyra manliga och fyra 

kvinnliga sjuksköterskor 

valdes ut från en stad i norra 

England från två kommunala 

psykiatriska team. Medelålder 

40 år, i genomsnitt 18 

årserfarenhet inom yrket.  

Inklusionskriterier:  

- psykiatriska sjukskötersok 

som inte genomgått 

psykoterapi utbildning  

- har jobbat under de senaste 

12 månaderna med personer 

med självskadebeteende. 

 

Datainsamling: semi-

strukturerad intervju 

 

Analysmetod: 

fenomenologisk tolkande 

analys 

+ Tydligt 

beskrivet syfte 

+ Intervjuguide 

och citat i texten 

+ Datainsamling 

och 

analysprocess är 

relevant och 

tydligt beskrivna  

+ Resultat 

tydligt beskrivet 

 

-Urval otydligt 

beskriven 

- Egen 

förförståelse inte 

beskriven 

Sjuksköterskor beskrev självskadebeteende 

som uppfyllande flera funktioner, komplext 

och svårt att förstå. Samtidigt betonades det 

hur viktigt det var att försöka att förstå dessa 

patienter för att kunna känna empati. En del 

sjuksköterskor beskrev självskadebeteende 

som uppmärksamhetssökande och 

manipulativt. Vård av människor med 

självskadebeteende beskrevs som komplicerat, 

ångestframkallande, ansvarsfullt och att det 

framkallande emotioner såsom rädsla och 

ilska.  

Känslan av att hållas ansvarig för patientens 

handlingar skapade reflektioner om vilket 

förhållningssätt sjuksköterskan behövde ha i 

sitt arbete med patienten och att patienten själv 

måste hållas ansvarig för sina handlingar. 

Sjuksköterskans syn på patienten beskrevs som 

det var ”svårts att engagera sig i dem”, men en 

god terapeutisk relation mellan patienten och 

sjuksköterskan betraktas som ”vital”. 

Sjuksköterskor uppgav att bristande träning, 

utbildning och otillräckligt stöd ifrån kollegor 

skapar ett sämre resultat och leder till en 

negativ attityd till patienterna. 
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: McAllister, 

M., Moyle, W., Billett, 

S. & Zimmer-Gembeck, 

M. (2009). 

 

Titel: ‘I can actually talk 

to them now’: qualitative 

results of an educational 

intervention for 

emergency nurses caring 

for clients who self-

injure  

 

Tidskrift: Journal of 

Clinical Nursing, 18, 

2838–2845 

 

Land: Australien 

 

Att utvärdera 

effektiviteten av 

lösningsfokuserad 

utbildning 

ingripande att 

utvidga och förbättra 

akut omvårdnad av 

patienter med 

självskadebeteende 

Metod och design: mixed metod, 

pretest–posttest design. 

 

Urval: 36 akut sjuksköterskor som 

jobbade på två akutmottagningen i 

Queensland. Medelålder 34,6 år. 

Erfarenhet på akutmottagningen 4,7 

år i första gruppen och 4,5 år i andra 

gruppen. 

 

Datainsamling: intervju 

 

Analysmetod: kvalitativ 

innehållsanalys 

+ Tydligt beskrivet 

syfte 

+ Datainsamling och 

analysprocess 

tydligt beskrivet 

+ Citat i texten 

 

- Urval otydligt 

beskriven 

- Inklusion- och 

exklusionskriterier 

inte beskrivna 

- Pre-

interventionsdel i 

resultat beskriven 

inte tydligt 

- Egen förförståelse 

inte beskriven 

 

 

Sjuksköterskor uppger att 

utbildning har gett dem ny 

kunskap och förändrat negativa 

attityder som de hade till att 

ersättas med nya positiva 

attityder till patienter med 

självskadeproblematik. 

Utbildning låter dem se 

självskadebeteendets komplexitet 

och den viktiga rollen som 

sjuksköterskan har i 

personcentrerad vård och i det 

vidare hälsofrämjande arbetet. 

Även i att acceptera alla 

patienters rätt till vård. 

Sjuksköterskor beskrev sin 

attityd till patienter före 

utbildningen med 

självskadebeteende som cynisk, 

samt som fördömande och med 

brist på tillit och empati. 
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: Sandy, P.T. 

(2013).   

 

Titel: Motives for self-

harm: views of nurses in 

a secure unit. 

 

Tidskrift: International 

Nursing Review, 60(3), 

358-65. 

 

Land: England 

Att identifiera 

och förstå 

sjuksköterskors 

uppfattningar 

av ungdomars 

motiv för 

självskador i 

en sluten 

psykisk 

avdelning. 

Metod och design: 

kvalitativ studie med 

tolkande fenomenologisk 

design. 

 

Urval: avsiktligt urval, 

psykiatriska 

sjuksköterskor som jobbar 

på en sluten avdelning 

(N=25). 

 

Datainsamling: semi-

strukturerad intervju. 

 

Analysmetod: tolkande 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

analysmetod. Ordagrann 

transkription och manuell 

analys med hjälp av 

Smith’s framework. 

+ Tydligt beskrivet 

syfte 

+ Datainsamling 

och analysprocess 

tydligt beskrivet 

+ Resultat tydligt 

beskrivet 

 

- Egen förförståelse 

inte beskriven 

- Inga citat  

 

 

Sjuksköterskorna tänker att en del självskador 

som utförs i hemlighet kan bero på ett 

tidigare okänsligt bemötande från personal, 

en oro finns kring detta och suicidal risken. 

Sjuksköterskor tänker att ungdomarnas syfte 

till varför de skadar sig är för att de känner 

sorg och smärta och att självskadebeteende 

ger dem en känsla av trygghet och att det är 

ett rop på hjälp.   

De flesta deltagande sjuksköterskor uppger 

att människor med självskadebeteende är 

manipulatorer, söker uppmärksamhet och vill 

bli hörda av omgivning.  

Sjuksköterskor uppfattar självskadebeteende 

som en copingsstrategi, ett sätt för personerna 

att bestraffa sig, och att de har bristande 

färdigheter i problemlösning. 

Sjuksköterskor beskriver stigmatisering som 

en av orsak till upprepande 

självskadebeteende.  
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: Dickinson, 

T. & Wright, K. M. 

(2009).   

 

Titel: The attitudes of 

nursing staff in secure 

environments to young 

people who self-harm 

 

Tidskrift: Journal of 

Psychiatric and Mental 

Health Nursing, 16, 947–

951  

 

Land: Storbritannien 

Att undersöka 

personalens attityder 

gentemot de unga 

personerna med 

självskadebeteende 

som vistas på anstalt 

inom rättsväsendet. 

Metod och design: mixed metod. 

 

Urval: 60 sjuksköterskor som 

jobbade på anstalter inom 

rättsväsendet där unga personer var 

placerade besvarade enkäten. 

 

Datainsamling: enkät skickades till 

deltagare. 

 

Analysmetod: Grounded Theory. 

+ Datainsamling 

och analysprocess 

tydligt beskrivet 

+ Citat i texten 

+ Resultat tydligt 

och logisk 

beskriven 

 

- Syftet formulerat 

inte tydligt 

- Urvalsförfarandet 

otydligt beskrivet 

- Inklusions- och 

exklusionskriterier 

inte beskrivna 

- Stort bortfall 

En del av sjuksköterskor 

uppger att de känner sympati 

och empati till patienter med 

självskadebeteende. 

En del av personal visar 

antipati till dem och 

beskriver som ”svåra”, 

”manipulatorer”, 

”uppmärksamhetssökande” 

och ”personlighetsstörda”. 

 

Sjukvårdpersonal uttryckte 

osäkerhet kring sin egen 

bristande kunskap inom 

området och otillräcklig 

förståelse. 
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: Hay, A., 

Majumder, P., Fosker, 

H., Karim, K. & 

O’Reilly, M. (2015).   

 

Titel:  The views and 

opinions of CAMHS 

professionals on their 

role and the role of others 

in attending to children 

who self-harm  

 

Tidskrift: Clinical Child 

Psychology and 

Psychiatry, 20(2), 289–

303 

 

Land: Storbritannien 

Att undersöka med 

kvalitativ ram 

personalens inom 

Barn- och 

Ungdomars psykiska 

hälsa Services 

(CAMHS) 

yrkesverksamma syn 

på deras roller  

Metod och design: kvalitativ 

tematisk design. 

 

Urval: 18 deltagare från Barn- 

och ungdoms psykiatriska 

avdelning totalt, 11 av dem var 

sjuksköterskorna. 

 

Datainsamling: semi-

strukturerad intervju från 18 

deltagare. 

 

Analysmetod: tematisk 

innehållsanalys. 

 

+ Datainsamling tydligt 

beskrivet 

+ Citat i texten 

+ Resultat tydligt och 

logisk beskriven 

 

- Syftet formulerat inte 

tydligt 

- Urvalsförfarandet 

otydligt beskrivet 

- Analysprocess 

beskriven inte tydligt 

- Egen förförståelse 

inte beskriven 

 

 

Sjuksköterskor uppger att 

människor med 

självskadebeteende kan vara 

stämplade som psykisk 

störda. Personal på somatiska 

avdelningar tycker ofta att 

människor med 

självskadebeteende inte bör 

vårdas på avdelningen för att 

detta är ”waste of time” och 

skador är avsiktliga och 

självorsakade.  
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: O’Donovan, 

Á. & Gijbels, H. (2006).   

 

Titel: Understanding 

Psychiatric Nursing Care 

with Nonsuicidal Self-

Harming Patients in 

Acute Psychiatric 

Admission Units: The 

Views of Psychiatric 

Nurses 

 

Tidskrift: Archives of 

Psychiatric Nursing, 

20(4), 186–192. 

  

Land: Irland 

Att få förståelse av 

psykiatriska 

sjuksköterskors 

praxis i relationer 

med personer med 

inte suicidalt 

självskadebeteende. 

Metod och design: Kvalitativ 

deskriptiv studie. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval 

(N=8). 

Åtta psykiatriska sjuksköterskor 

(sex kvinnor och två män) som 

var anställda på två akuta 

psykiatriska avdelningar i Irland. 

Ålder mellan 25-55 år. 

Erfarenheten inom akut 

psykiatrisk klinik var 0,5-15 år. 

Alla deltagare i studien arbetade 

med personer med 

självskadebeteende under de 

senaste 12 månaderna. 

  

Datainsamling: semi-

strukturerad intervju. 

 

Analysmetod: kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

+ Teoretisk 

referensram tydligt 

beskriven  

+ Urval tydligt 

beskrivet 

+ Citat i texten 

+ Datainsamling och 

analysprocess är 

relevanta och tydligt 

beskrivna  

+ Resultat är logiskt 

och tydligt beskrivet, 

överförbart 

 

- Syfte beskrivet 

otydligt  

- Egen förförståelse 

inte beskriven 

Sjuksköterskor beskriver 

vårdandet av patienter med 

självskadande beteende som 

både utmanande och 

frustrerande.  

En del sjuksköterskor uppger att 

de inte fördömer patienter med 

självskadande beteende på något 

sätt och att de sätter sina 

personliga värderingar samt tro 

åsido. 

En del av sjuksköterskor uppger 

att egna känslor vid omvårdnad 

av patienter med självskadande 

beteende är starka och att det är 

omöjligt att inte fördöma dessa 

patienter. 

Sjuksköterskor uttryckte 

missnöje med sina kunskaper 

om självskadebeteende. De 

föreslår olika förklaringar till 

det i sitt försök att förstå 

patienter.   

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0883941706000318
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/journal/08839417
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/journal/08839417
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/journal/08839417/20/4
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stop her? Self injury: the 
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Tidskrift: British 

Journal of Learning 

Disabilities, 36, 59–65 

 

Land: Storbritannien 

Att beskriva 

upplevelser, 

förklaringar och 

förståelse, och 

rekommendationer 

för förändring och 

stöd vid vård av 

patienter med 

självskadebeteende. 

Metod och design: kvalitativ 

deskriptiv design 

 

Urval: avsiktligt urval, nio 

sjuksköterskor från Calderstones, 

anläggning för människor med 

inlärningssvårigheter. 

 

Datainsamling: icke-strukturerad 

intervju 

 

Analysmetod: fenomenologisk 

metod 

 

+ Citat i texten 

+ Datainsamling 

och analysprocess 

är relevanta och 

tydligt beskrivna  

+ Resultat är 

logiskt och tydligt 

beskrivet 

 

- Urval otydligt 

beskrivet 

- Syfte beskrivet 

otydligt  

- Egen förförståelse 

inte beskriven 

 

Sjuksköterskor beskriver alla 

försök att stoppa 

självskadebeteende som 

meningslösa.  

Sjuksköterskor uppger att de 

önskar mer träning för att förstå 

och hantera självskadebeteende 

och förbättra sina 

kommunikativa färdigheter. 

Sjuksköterskor föreslår att tillåta 

självskadebeteende men under 

säkrare förhållanden och 

eventuellt under personalens 

kontroll med flera anledningar: 

- de beskriver alla försök att 

stoppa självskadebeteende som 

meningslösa  

- de tror att detta kan minska 

risk för infektion eller för mer 

farliga former av 

självskadebeteende. 

Sjuksköterskor beskriver känslor 

såsom frustration och skuld när 

klienter skadar sig.  

 


