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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Självskadebeteende är ett växande problem bland unga. Det finns många missförstånd 

gällande självskadebeteende. Forskning ur ett sjuksköterskeperspektiv finns tillgänglig 

medan forskning ur ett patientperspektiv är bristfällig. 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa självskadande patienters uppfattning av att söka vård inom 

primärvård och somatisk vård, samt identifiera eventuella orsaker till att patienter med 

självskadebeteende undviker att söka vård. 

Metod 

En litteraturöversikt utfördes baserat på sökningar i databaserna CINAHL och PubMed. 

Analysmaterialet bestod av vetenskapliga artiklar som beskriver personer med 

självskadebeteende som vid ett eller flera tillfällen varit i behov av vård.  

Resultat 

De flesta personer med självskadebeteende söker inte vård. Positiva uppfattningar om 

primärvård och somatisk vård var känslan att bli tagen på allvar, främjande av integritet, att 

inte bli dömd och att vårdpersonalen lyssnade. Negativa uppfattningar utgjordes av 

avfärdande från vården, utebliven effekt av läkemedel, rutinmässig hantering, bristande 

uppföljning samt långa väntetider. Det framhölls att självskadebeteendet kunde hindras om 

personer fått hjälp i tid. Hinder för att söka vård var att ingen förstod eller brydde sig, ovilja 

att få hjälp, mentalt tillstånd, rädsla och skam, praktiska hinder, tidigare negativa erfarenheter 

av vård samt okunskap om var det går att söka vård. Vänner och familj identifierades ha stort 

inflytande på huruvida vård söktes eller ej. 

Slutsats 

Det är svårt för vårdpersonal inom primärvård och somatisk vård att nå personer med 

självskadebeteende. Patienter som sökt vård har skilda uppfattningar av vården. Många 

personer med självskadebeteende söker ingen hjälp på grund av att de upplever bristande 

bemötande och förtroende för vården. Patientgruppen uttrycker behovet av att bli sedd som 

människa och lyssnad på vilket kan öka sannolikheten för att de söker vård. Vårdens 

utmaning är att möta patienterna på ett optimalt sätt och inbringa förtroende. Detta kan 

uppnås med adekvat utbildning inom området till vårdpersonal utanför psykiatrin. 
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ABSTRACT 

Background 

Self-harm is a growing problem among young people. There are many misunderstandings 

about self-harm. Research from a nursing perspective is available while research from a 

patient perspective is inadequate. 

Aim 

The aim of the study was to investigate the patient perception of primary care and somatic 

care in persons with self-injurious behavior, as well as identify possible barriers to seeking 

care. 

Method 

A literature study was made based on searches in the CINAHL and PubMed databases. The 

analysis material consisted of scientific articles describing persons with self-injurious 

behavior, who on one or more occasions had needed care. 

Results 

Most people with self-injurious behavior does not seek care. Positive perceptions of primary 

care and somatic care were the sense of being taken seriously, promotion of integrity, not 

being judged and that the healthcare staff truly listened. Negative perceptions consisted of 

dismissal from the healthcare, lack of drug effects, routing management, lack of follow-up 

and long waiting times. It was emphasized that self-harm could be hindered if people were 

helped on time. Barriers to seeking care were that no one understood or cared, unwillingness 

to get help, mental condition, fear and shame, practical barriers, previous negative 

experiences of care and lack of knowledge on where to turn. Friends and family was 

identified to have a major influence on whether care was sought. 

Conclusion 

It is difficult for health professionals in primary care and somatic care to reach persons with 

self-injurious behavior. Patients who sought care have different perceptions of care. Many 

people who self-harm does not seek medical care because they experience shortcomings in 

treatment and lack trust in care. The patient group expresses the need to be seen as a human 

being and listened to which may increase the likelihood of seeking care. The challenge for the 

healthcare is to meet patients in an optimal way and raise confidence. This can be achieved 

with adequate training for healthcare professionals outside the psychiatric care.  
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NYCKELORD  

Självskadebeteende, somatisk vård, akut omvårdnad, litteraturstudie. 

 

BAKGRUND 

Den grundläggande definitionen av självskadebeteende är att avsiktligt orsaka skada på den 

egna kroppen, utan uppsåt att begå självmord. Det kan exempelvis innebära att skära, rispa, 

bränna, slå eller bita sig själv. Vanligtvis använder självskadande patienter flera skilda 

metoder. Socialt sanktionerad självskada såsom piercing och tatueringar samt riskbeteenden 

som rökning och drogmissbruk räknas inte inom ramen för självskadebeteende då syftet inte 

är att orsaka självskada (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

Förekomsten av självskadebeteende hos ungdomar uppskattas till mellan 13–28 %, även om 

enskilda mätningar visat på högre frekvens (Nationella Självskadeprojektet, 2016). 

Självskadebeteende är enligt globala studier mer vanligt förekommande hos kvinnor än hos 

män (Rowe et al., 2014). Enligt Nationella Självskadeprojektet (2016) inleds 

självskadebeteende oftast i yngre tonåren och är vanligast bland ungdomar och unga vuxna 

men förekommer i alla åldrar. Vid mätningar av förekomst i befolkningen varierar frekvensen 

på grund av olika mätinstrument och skilda definitioner av begreppet. I svenska 

undersökningar rapporterar mellan 35–42 % av ungdomar att de utövat självskada under det 

senaste halvåret eller året (Nationella Självskadeprojektet, 2016). 

 

Det finns många missförstånd gällande självskadebeteende. Dels att skadan skulle vara ett 

resultat av ett misslyckat suicidförsök (Dhingra & Ali, 2016). Relationen mellan 

självskadebeteende och suicidalitet är komplex, dock finns stora skillnader. Patienter med 

självskadebeteende beskriver att självskada används för att undvika ett suicidalt beteende 

(Dhingra & Ali, 2016). Ett annat missförstånd är att personer som utövar självskada njuter av 

eller är oförmögna till att känna smärta. Orsaken är vanligtvis att den självinducerade fysiska 

smärtan ger en känsla av lugn. Det kan även leda till avledning av psykisk smärta som 

exempelvis ångest (Dhingra & Ali, 2016). Exakt hur självskadebeteende lindrar psykisk 

smärta är okänt. En teori är att biologiska och psykologiska mekanismer kombineras, 

exempelvis distraktion och frigörelse av endorfiner. En bristande självbild kan även innebära 

känslan av lättnad då personen straffar sig själv (Nationella Självskadeprojektet, (2016). En 
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fysisk konsekvens av att exempelvis skära sig är att blöda. En uppfattning hos sjuksköterskor 

är att patienter med självskadebeteende orsakar blödning som en form av rening (Sandy, 

2013). Orsaken till denna uppfattning skulle vara att tonåringar som utsatts för övergrepp 

under barndomen väljer att skära sig för att blöda ut skuld och smuts (Sandy, 2013). En 

vanlig föreställning är även att personer uttrycker sig genom självskadebeteende i ett ökat 

behov av uppmärksamhet. För de flesta är snarare en form av självbehandling som utförs 

bakom stängda dörrar (Sandy, 2013; Dhingra & Ali, 2016). Dock är orsaken och upplevelsen 

av att leva med självskadebeteende alltid individuell.  

 

Mellan en tredjedel och hälften av alla ungdomar med självskadebeteende väljer att inte söka 

vård (Rowe et al., 2014). Orsaker till att inte söka somatisk vård för sina fysiska skador är 

enligt Nationella självskadeprojektet erfarenheter av att ha blivit missförstådd eller illa 

bemött av vårdpersonal (2016). Inom sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden ingår 

att främja hälsa och att minska lidande. Sjuksköterskan ska även verka för jämlikhet samt 

uppvisa professionella värderingar genom att uppvisa medkänsla, lyhördhet och 

respektfullhet i mötet med patienten (International Council of Nurses, 2014). Sjuksköterskan 

på akutmottagningen är ofta den första vårdpersonal som möter en självskadande patient. 

Eftersom patientens situation är komplex innebär det ett stort ansvar för vårdpersonal och 

kunskap krävs för att förstå orsaker till, tecken på samt behandling av självskadebeteende. 

Med bristande utbildning och förståelse för självskadebeteende finns risken att patienten 

anses vara uppmärksamhetssökande eller problematisk (Dhingra & Ali, 2016). Brister i 

bemötandet kan leda till ökat självskadande och lidande hos individen, samt minskad tilltro 

till vårdpersonal. Uppfattas behandlaren istället som engagerad och förstående leder det till 

ett gott behandlingsutfall (Nationella Självskadeprojektet, 2016).  

 

Definitionen av primärvård och somatisk vård inom ramen för följande litteraturöversikt är 

den vård patienten möter utanför den psykiatriska. Ur ett sjuksköterskeperspektiv finns 

forskning på området som visar på vikten av att förbättra sjuksköterskors förmåga att bemöta 

självskadande patienter på ett korrekt sätt. I dessa studier framhålls okunskap och brister i 

bemötande som återkommande problem (Karman, Kool, Poslawsky, van Meijel, 2015; 

McAllister, 2003; Pompili, Girardi, Ruberto, Kotzalidis, Tatarelli, 2005; Perego, 1999). Efter 

att författarna till följande litteraturöversikt utfört en första sökning i ämnet, framkom att 
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forskning ur ett patientperspektiv är mer sällsynt. Det understryker vikten av att genomföra 

följande studie. 

 

Omvårdnadsteoretisk referensram 

Studien utgår från Katie Erikssons omvårdnadsteori om “den lidande människan” (1994). 

Begreppet patient kommer från latinets patiens som betyder lidande. Begreppet har idag fått 

en medicinsk betydelse och är relaterat till en specifik diagnos. Det innebär således att 

människan som lider glöms bort. En människa som lider kan ha ångest, samtidigt som ångest 

också kan orsaka lidande. Lidandet kan även förminskas till fysisk smärta (Eriksson, 1994). 

Litteraturstudien utgår från Katie Erikssons teori eftersom den är applicerbar på diskussionen 

kring fysiskt och psykiskt lidande, samt de svårigheter som uppstår då patienten behöver vård 

för båda delar. Personer med själskadebeteende upplever både psykiskt och känslomässigt 

lidande samt fysiskt lidande för åsamkade skador och därmed är Katie Erikssons teori 

relevant för denna studie. 

 

Problemformulering 

Självskadebeteende kan anses vara ett folkhälsoproblem. För att kunna erbjuda en jämlik och 

rättvis vård bör vårdpersonal som träffar självskadande patienter ha kunskap kring bemötande 

av deras individuella behov. För patienter med självinducerade skador sker mötet med vården 

inte enbart inom den psykiatriska öppen- och slutenvården, utan även i primärvården, 

akutmottagningar och vårdavdelningar eftersom patienterna ofta är i behov av både 

psykiatrisk och somatisk vård. Den psykiatriska vården ansvarar för utredning, 

diagnostisering och behandling av det självskadande beteendet. Patientens första vårdkontakt 

sker dock i många fall inom primärvården och den somatiska vården både vid psykisk ohälsa 

samt vid vård av självinducerade somatiska skador. Det ställer kompetenskrav på 

vårdpersonal inom primärvård och somatisk vård. Brister i mötet och handläggningen av 

patienter med självskadebeteende kan eventuellt leda till att patienter väljer att inte söka vård. 

Det är därför viktigt att ta reda på hur patienter med självskadebeteende uppfattar den vård 

och handläggning de får inom primärvård och somatisk vård. 
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SYFTE 

Projektets syfte är att belysa självskadande patienters uppfattning av att söka vård inom 

primärvård och somatisk vård, samt identifiera eventuella orsaker till att patienter med 

självskadebeteende undviker att söka vård. 

 

Frågeställningar 

1. Vad är patienter med självskadebeteendes uppfattning av primärvård och somatisk 

vård? 

2. Vilka eventuella hinder kan orsaka att patienter med självskadebeteende undviker att 

söka vård? 

METOD 

Design 

Litteraturöversikt 

 

Sökstrategi 

Databaser 

Litteratursökningar gjordes i databaserna CINAHL och Pubmed. 

 

Sökord 

Följande sökord användes vid litteratursökning i föreliggande databaser: "Patient Acceptance 

of Health Care", "self-harm", "self-injury", “self-injurious behavior” och “help seeking”. 

Sökorden var svenska MeSH-termer (Karolinska Institutet, i.d.). 

 

Litteraturtyp 

Kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga originalartiklar. 

 

Inklusionskriterier  

Under litteratursökningen användes fyra inklusionskriterier: Kvalitativa och kvantitativa 

originalartiklar. Artiklar skrivna på engelska. Studier publicerades tidigast 1997, för att 

erhålla aktuell information. Artiklar godkända av etisk kommité. 
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Exklusionskriterier 

Under litteratursökningen användes tre exklusionskriterier: Undersökningsgrupp med 

sjuksköterskeperspektiv. Studier som undersöker vård inom psykiatrin, då studien fokuserar 

på primärvård och somatisk vård. Artiklar med låg kvalité enligt gällande granskningsmall 

(se bilaga 2 & 3) av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

 

Tillvägagångssätt 

Nedan beskrivs i löpande text tillvägagångssätt för urval av artiklar i litteraturstudien. För 

sammanfattande urval, se tabell 1. Litteratursökningen genomfördes inledningsvis genom 

litteratursökningar i databaserna PubMed och CINAHL med ovan beskrivna sökord. Därefter 

undersöktes sammanfattning och fulltext i artiklar lästes för att göra ett urval av artiklar som 

stämde överens med syftet. 

 

En första sökning gjordes i databasen Pubmed med sökorden "Patient Acceptance Of Health 

Care" "self-harm" vilket resulterade i 59 träffar från vilket studierna A population-based 

study of help-seeking for self-harm in young adults (Nada-Raja, Morrison & Skegg, 2003), 

Professional care as an option prior to self-harm: A qualitative study exploring young 

people's experiences. (Idenfors, Kullgren & Salander Renberg, 2015), Pathways to Care and 

Help-Seeking Experience Prior to Self-Harm: A Qualitative Study in Taiwan (Wu, Whitley, 

Stewart & Liu, 2012) samt The impact of quality and quantity of social support on help-

seeking behavior prior to deliberate self-harm (Wu, Stewart, Huang, Prince & Liu, 2011) 

valdes eftersom de överensstämde med inklusionskriterierna för litteraturstudien. 

 

En andra sökning gjordes i databasen Pubmed med sökorden "Patient Acceptance Of Health 

Care" "self-injurious behavior" vilket resulterade i 79 träffar från vilka ingen studie valdes. 

En tredje och fjärde sökning gjordes i samma databas först med sökorden "self-injury" "help 

seeking" vilket resulterade i 25 träffar där en, The healing journey: help seeking for self-

injury among a community population. (Long, Manktelow & Tracey 2015), uppfyllde 

inklusionskriterierna, därefter med sökorden "self-harm" "help seeking" vilket resulterade i 

63 träffar från vilka tre studier, Help-seeking in emerging adults with and without a history of 

mental health referral: a qualitative study (Spence, Owens-Solari & Goodyer, 2016), 

Hearing the voices of young people who self-harm: implications for service providers. 
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(McAndrew, Warne, 2014) The impact of attitudes as a mediator between sense of autonomy 

and help-seeking intentions for self-injury. (Pumpa & Martin, 2015), uppfyllde 

inklusionskriterierna. 

 

En femte sökning genomfördes i databasen CINAHL med sökorden "Patient Acceptance of 

Health Care" "self-harm" OR "self-injury" vilket resulterade i 473 träffar där ingen uppfyllde 

inklusionskriterierna. En sjätte sökning genomfördes i CINAHL med sökorden "self-harm" 

"help seeking" vilket resulterade i 26 träffar där två valdes, Self-harm in young people: 

Prevalence, associated factors, and help-seeking in school-going adolescents. (Doyle, 

Treacy & Sheridan, 2015) och Who helps? Supporting people who self-harm. (Warm, 

Murray & Fox, 2002), då de uppfyllde inklusionskriterierna. Därefter utfördes en sjunde 

sökning i CINAHL med sökorden "self-injury" "help seeking" vilket resulterade i två träffar, 

varav ingen valdes med grund i inklusionskriterierna för litteraturstudien. 

 

I referensförteckningen till studien Professional care as an option prior to self-harm: A 

qualitative study exploring young people's experiences. (Idenfors et al., 2015) hittades 

studien Service user perspectives on psychosocial assessment following self-harm and its 

impact on further help-seeking: a qualitative study (Hunter, Chantler, Kapur & Cooper, 

2013) vilken valdes då den uppfyllde inklusionskriterierna. 

 

I referensförteckningen till studien Pathways to Care and Help-Seeking Experience Prior to 

Self-Harm: A Qualitative Study in Taiwan (Wu et al., 2012) valdes studien General 

practitioner contacts with patients before and after deliberate self-harm (Houston, Haw, 

Townsend & Hawton, 2003) eftersom studien uppfyllde inklusionskriterierna. 

 

I referensförteckningen till studien Hearing the voices of young people who self-harm: 

implications for service providers (McAndrew & Warne, 2014) hittades studien Help-

seeking before and after episodes of self-harm: a descriptive study in school pupils in 

England (Fortune, Sinclair & Hawton, 2008) som valdes på grund av god korrelation med 

inklusionskriterierna för litteraturstudien.  

 

 



   

 

 

10 

 

 

Tabell 1. Litteratursökning 

Källa Sökord Utfall Utvalda 

Pubmed "Patient Acceptance of 

Health Care" "self-

harm"  

59 4 

Pubmed "Patient Acceptance of 

Health Care" "self-

injurious behavior"   

79 0 

Pubmed "self-injury" "help 

seeking"  

25 1  

Pubmed "self-harm" "help 

seeking"  

63 3 

Cinahl "Patient Acceptance of 

Health Care" "self-

harm" OR "self-injury" 

473 0 

Cinahl "self-harm" "Help 

seeking"  

26 2 

Cinahl "self-injury" "help 

seeking"  

2 0 

Idenfors et al., 2015 Referensförteckning 40 1 

Wu et al., 2012 Referensförteckning 37 1 

McAndrew & Warne, 

2014 

Referensförteckning 55 1 
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Bearbetning och analys av data 

Ett strukturerat tillvägagångssätt används för att utföra litteraturöversikten genom att använda 

Goodmans sju steg (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011), se bilaga 1. 

        

Kvalitétsanalys 

Utvalda artiklar granskades enligt två olika granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativa 

studier (se bilaga 2 & 3). Dessa systematiserade bedömningen av artiklarnas relevans och 

kvalité. Artiklarnas kvalité presenterades som låg, medel, medelhög eller hög (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2016) där <50 % är låg, 50-70 % är medel, 80 % är medelhög och >80 

% är hög. Artiklar med låg kvalité exkluderades ur litteraturstudien. Båda 

granskningsmallarna innefattade tio områden, vilket således innebär att varje fråga 

motsvarade 10 %. 

 

Resultatanalys 

Inkluderade artiklar presenteras i tabellform (se bilaga 4) samt i löpande text. Inkluderade 

studiers resultat analyserades mot bakgrund av syftet varvid olika teman av problemet 

identifierats och kategoriserats för att besvara litteraturstudiens syfte (Forsberg & 

Wengström, 2003).  

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Trovärdighet 

Som grund för studiens trovärdighet bör författarna inte påverkas av känslor, traditioner, 

strukturer och fördomar utan arbeta utifrån en grundad förståelse och erfarenhet av 

fenomenet. Författarna är datainsamlings- och analysinstrumentet och bör således arbeta 

objektivt till möjlig grad i varje steg av processen (Polit & Beck, 2016). Polit och Beck 

(2016) menar att en författares trovärdighet ökar när studien beskriver författarens 

bemödande att reflektera och ta sina egna fördomar och perspektiv i beaktning. Med detta i 

åtanke är studien reserverad för att författarnas förförståelse kan påverka analysen av 

resultatet. Emellertid kommer författarna att i största möjliga utsträckning grunda sin analys 

mot bakgrund av tidigare forskning. 
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Överväganden och risker 

Inklusionskriterierna i studien är utformade och anpassade av författarna för att ge ett 

relevant utfall av publikationer som stämmer överens med syftet. Författarna använder en 

granskningsmall (se bilaga 2 och 3) för att granska studiernas trovärdighet och således 

värdera studier genom strukturerad metod. Forskningsetisk reflektion ska vara en naturlig del 

av processen under arbetet med studien. Detta enligt Codex (2016) regler och riktlinjer för 

forskning. Därmed kommer författarna under arbetet med examensarbetet att kontinuerligt 

reflektera över forskningsetik. 

 

RESULTAT 

Resultatet baseras på 13 vetenskapliga originalartiklar varav sju kvalitativa och sex 

kvantitativa, se bilaga 4. Identifierade kategorier var ”bemötande”, ”uppföljning”, 

”medicinering”, ”hopplöshet”, ”praktiska hinder”, ”inställning och attityd”, ”skam, rädsla och 

stigmatisering”, ”tidigare erfarenheter”, ”första och sista gången”, ”vänner och familj” samt 

”kontroll och oviljan att sluta”. 

 

Uppfattning av primärvård och somatisk vård vid självskadebeteende 

Personer med självskadebeteende bedömde hur nöjda de varit med vården erhållen från olika 

professionella källor. Generellt skattades psykologer och kuratorer högst, därefter 

allmänläkare och psykiatriker. Mötet med läkare och sjuksköterskor värderades generellt lågt 

i båda studierna (Nada-Raja et al., 2003; Warm et al., 2002). Det framhölls att patienter med 

självskadebeteende som sökt hjälp från läkare och sjuksköterskor var mest missnöjda med 

den hjälp de erbjudits från sjukvården (Warm et al., 2002) Akutmottagningar skattades lägst 

(Nada-Raja et al., 2003). 

 

Bemötande 

Vissa patienter framhöll positiva uppfattningar om att allmänläkare varit ett stort stöd i 

vården av självskadebeteendet, genom läkaren gav utrymmet att individuellt diskutera 

patientens problem. Två informanter uppgav negativ uppfattning, att allmänläkaren utsatt 

dem för dömande bemötande (Long et al., 2015). 
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Vidare fanns positiv uppfattning att vårdpersonal inom psykiatrisk vård var enklare att 

samtala med än personal inom primärvård och somatisk vård (Wu et al., 2012). 

Uppfattningen av positiva egenskaper hos psykiatrisk vårdpersonal var professionalitet och 

pålitlighet. En patient förklarade att hen litade mer på att dennes terapeut skulle hantera 

informationen från samtalet konfidentiellt. Det gjorde att patienten kände sig mer trygg att 

berätta om sina svårigheter (Wu et al., 2012). 

 

Patienter med självskadebeteende ansåg att positiv bemötande inom vården inkluderade att 

patienten kände sig bli tagen på allvar (Idenfors et al., 2015). Positiva egenskaper hos 

vårdpersonalen var främjande av integritet, fördomsfrihet och att patienten inte blev dömd för 

sina handlingar (McAndrew & Warne, 2014). Det var viktigt för patienten att vårdpersonalen 

verkligen lyssnade (Idenfors et al., 2015; McAndrew & Warne, 2014).  

 

Samtidigt fanns positiva erfarenheter av tillfällen då det fanns möjlighet att samtala med 

någon oberoende av personens sociala krets. Det skapade trygghet och självförtroende att tala 

öppet om sitt självskadebeteende (McAndrew & Warne, 2014). Ett gott utfall av mötet ansågs 

inte vara att träffa en person av rätt profession utan att möta någon som patienten kom väl 

överens med på ett personligt plan (Idenfors et al., 2015).  

 

Tidsaspekten var även en viktig del i uppfattningen av bemötandet. Långa väntetider var en 

negativ uppfattning och erfarenhet hos patienter som varit i kontakt med primärvård och 

somatisk vård (Idenfors et al., 2015). Det rapporterades att informanter möjligtvis inte utövat 

självskadebeteende om de fått hjälp tidigare (Idenfors et al., 2015; McAndrew & Warne, 

2014).  

 

Rapporterad negativ uppfattning var att vården rutinmässigt erbjöd insatser utan att ge 

information om vad som var syftet (Hunter et al., 2013; Wu et al., 2012). Informanter tolkade 

psykosocial bedömning som en obligatorisk rutin som personal utförde innan utskrivning. 

Denna negativa uppfattning bidrog till att informanterna inte såg psykosocial bedömning som 

ett tillfälle att diskutera sitt behov av hjälp, vilket var ett det främsta syftet (Hunter et al., 

2013).  
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Uppföljning 

Majoriteten av informanterna rapporterade positiv uppfattning av att ha blivit erbjuden vård 

av den lokala psykiatriska vården efter att ha sökt somatisk vård för sitt självskadebeteende 

(Houston et al., 2003). En mindre del rapporterade att de blivit återkallade till sin allmänna 

vårdkontakt för återbesök och psykiatrisk vård. Endast ett fåtal rapporterade negativ 

erfarenhet av att de inte erbjudits uppföljning efter kontakten (Houston et al., 2003). Över 

hälften av informanterna meddelade att under det första mötet med allmänläkaren efter 

episoden med självskadebeteende diskuterade orsaker och känslor. Hälften av dessa ansåg 

mötet som positivt och hjälpsamt (Houston et al., 2003). En majoritet av informanterna 

beräknade det uppföljande mötet som “bra” eller “väldigt bra”. En mindre del ansåg sig vara 

besvikna på uppföljningen (Houston et al., 2003).  

 

Informanter rapporterade en negativ uppfattning av att i enstaka fall inte fått avtalad tid för 

återbesök efter mötet med vården (Idenfors et al., 2015; Hunter et al., 2013; Long et al., 

2015). Ett fåtal deltagare upplevde helt utebliven uppföljning (Hunter et al., 2013; Long et 

al., 2015). En informant hade inte fått uppföljning av sin förskrivna medicinering (Hunter et 

al., 2013). Konsekvenser av utebliven uppföljning var att patienter upplevde bristande stöd 

från vårdpersonalen eller oförändrad situation (Hunter et al., 2013). En informant berättade 

av personlig erfarenhet att ett misslyckande i återkoppling leder till att patienter utövar mer 

självskadebeteende då de lämnas sårbara, vilket eventuellt leder till suicidalt beteende (Long 

et al., 2015).  

 

Medicinering 

Negativa aspekter angående medicinering var återkommande (Houston et al., 2003; Hunter et 

al., 2013; Idenfors et al., 2015). Patienter som enbart behandlats av allmänläkare uppgav att 

de alltid erhöll psykofarmaka. Ett fåtal patienter fortsatte självskada trots behandlingen 

(Houston et al., 2003). Situationer där patienter missbrukat eller överdoserat förskriven 

psykofarmaka efter upplevelser av frånvarande utökat stöd rapporterades (Hunter et al., 2013; 

Idenfors et al., 2015). Det förekom även negativa erfarenheter där förskrivna läkemedel vid 

depression och ångest hade utebliven effekt (Houston et al., 2003; Idenfors et al., 2015). Att 

bli erbjuden läkemedel tolkades av vissa som en form av avfärdande från sjukvården 

(Idenfors et al., 2015). 
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Hinder för att söka vård hos personer med självskadebeteende 

Hopplöshet 

Känslan av hopplöshet rapporterades som ett hinder för att söka vård (Doyle et al., 2015; 

Fortune et al., 2008; Long et al., 2015). En informant hade försökt söka hjälp hela sitt liv utan 

resultat, en annan deltagare förklarade sig ha förlorat hoppet, vilket resulterade i att hen inför 

vårdpersonalen falskt förnekade självmordsbenägenhet (Long et al., 2015). För många av 

informanterna bidrog känslan av hopplöshet till att de inte längre ville ha hjälp för sitt 

självskadebeteende (Fortune et al., 2008; Long et al., 2015). En patient ansåg att dennes 

problem var bortom möjligheten att hjälpas (Fortune et al., 2008).  

 

Känslan av hopplöshet inkluderade även tron att ingen skulle förstå eller bry sig (Doyle et al., 

2015; Fortune et al., 2008). En mindre del av ungdomarna, främst flickor, menade att de inte 

sökt hjälp eftersom ingen skulle bry sig. En person framhöll även att hen försökt söka hjälp 

utan att ha fått respons från omgivningen (Fortune et al., 2008). En informant hade försökt 

berätta för en vän som inte förstod, vilket hade lett till känslan av att ingen annan skulle förstå 

(Doyle et al., 2015). Att inte bli förstådd inkluderade att det fanns föreställningar om att 

omgivningen skulle tro att orsaken var sökande efter uppmärksamhet eller tonårshormoner 

(Fortune et al., 2008). Någon framhöll att det inte fanns någon som skulle förstå orsaken till 

självskadebeteendet. En informant menade att hen inte såg någon poäng med att bli förstådd 

eftersom hen ändå ville vara död (Fortune et al., 2008). 

 

Praktiska hinder 

Praktiska barriärer för att söka vård framhölls som ett hinder (Doyle et al., 2015; Fortune et 

al., 2008; Idenfors et al., 2015; McAndrew & Warne, 2014; Nada-Raja et al., 2003). 

Tidsbrist, ekonomi samt svårigheter att transportera sig till sjukhuset framhölls som praktiska 

hinder (Nada-Raja et al., 2003). Ett annat praktiskt hinder som framhölls var att patienter med 

självskadebeteende uppfattade svårigheter att förstå vart de kunde söka hjälp (Fortune et al., 

2008; Idenfors et al., 2015; McAndrew & Warne, 2014; Nada-Raja et al., 2003). 

Informanterna använde internet för att hitta information men betonade likväl svårigheter i att 

hitta relevant information om lokala tjänster (Idenfors et al., 2015). Behovet av att kunskap 

kring rutinen vid besök på mottagningen eller hälsocentralen identifierades (Idenfors et al., 
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2015; Nada-Raja et al., 2003). Därtill framhölls behov av flera alternativa kontaktvägar 

(Idenfors et al., 2015). 

 

Inställning och attityd 

Inställningen till självskadebeteende utgjorde ett hinder för att söka hjälp (Doyle et al., 2015; 

Long et al., 2015; Nada-Raja et al., 2003; Spence et al., 2016). Av de som aldrig sökt hjälp 

för sitt självskadebeteende rapporterade majoriteten att de tyckte det var onödigt att söka 

hjälp (Doyle et al., 2015; Nada-Raja et al., 2003). Det framhölls att skadan inte var tillräckligt 

allvarlig för att patienten skulle behöva uppsöka sjukvård (Fortune et al., 2008; Doyle et al., 

2015). Förminskande av sina problem var ett hinder för att söka hjälp, trots uppmaningar från 

vänner och närstående (Doyle et al.,2015; Nada-Raja et al., 2003; Spence et al., 2016). Det 

ansågs psykiskt krävande att i mötet med vården få perspektiv på självskadebeteendet 

(Hunter et al., 2013). Informanter ansåg sig vara i ett skört mentalt tillstånd vilket påverkade 

förmågan att söka vård (Idenfors et al., 2015; Doyle et al., 2015).  

 

En mindre del ungdomar framhöll att deras självskadebeteende var någonting de önskade 

hantera självständigt, eller att de ansåg att det var ett mer fördelaktigt alternativ än att söka 

vård (Fortune et al., 2008). En del hade inte sökt vård innan självskadebeteendet inleddes, 

eftersom de ansåg sig kunna hantera sitt självskadebeteende och känslor själva (Fortune et al., 

2008; Long et al., 2015). Högre autonomi var förknippat med lägre intentioner att söka hjälp 

(Pumpa & Martin, 2015; Nada-Raja et al., 2003). Även ovilja framhölls som ett hinder för att 

söka vård (Doyle et al., 2015). En orsak var att personen inte vill göra situationen värre (Long 

et al., 2015). En annan att personen inte fann någon mening med livet (Doyle et al., 2015; 

Fortune et al., 2008). Även låg ålder identifierades som ett hinder. Äldre personer var 

signifikant mer troliga att söka vård än yngre (Pumpa & Martin, 2015; Warm et al., 2002). 

 

Skam, rädsla och stigmatisering 

Hinder på grund av skam, rädsla eller stigmatisering rapporterades frekvent (Fortune et al., 

2008; Hunter et al., 2013; Idenfors et al., 2015); Long et al., 2015; McAndrew & Warne, 214; 

Nada-Raja et al., 2003; Pumpa & Martin, 2015; Spence et al., 2016; Wu et al., 2012). Skam 

rapporterades särskilt i kontakt med primärvården på grund av uppfattningen att allmänläkare 

endast hanterar fysiska problem (Hunter et al., 2013; McAndrew & Warne, 2014). Rädsla för 

att bli sedd som uppmärksamhetssökande, inte bli lyssnad på, förstådd eller tagen på allvar 
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var vanligt förekommande (Fortune et al., 2008; Hunter et al., 2013; Idenfors et al., 2015; Wu 

et al., 2012). Det rapporterades att stigmatisering grundades på missförstånd kring 

självskadebeteende, vilket blev en faktor som hindrade personer från att söka hjälp (Idenfors 

et al., 2015; Long et al., 2015; Spence et al., 2016). Det framhölls att rädslan för 

stigmatisering gjorde att många minimerade sina problem (Spence et al., 2016). Fördomar 

hos vårdpersonal på grund av dessa missförstånd kunde förvärra personens bristande 

självkänsla vilket kan leda till utökat självskadebeteende (Hunter et al., 2013; Long et al., 

2015). Flera av de yngre deltagarna framhöll behovet av att öka förståelsen kring 

självskadebeteende bland befolkningen (McAndrew & Warne, 2014).  

 

Tidigare erfarenheter  

Fördomar kring att allmänvården endast hanterar fysiska sjukdomar och således enbart 

föreskrivit antidepressiv medicin till patienter var återkommande (Hunter et al., 2013; 

McAndrew & Warne, 2014; Wu et al., 2012). Detta ledde till uppfattningen att primärvård 

och somatisk vård inte ansågs vara rätt vårdkontakt (Hunter et al., 2013). Allmänläkare var 

dock enligt en medverkade den som gett mest stöd och omtanke vid utredning av 

självskadebeteendet (Hunter et al., 2013). Ett resultat av bemötandet gjorde att patienten 

vågat söka vård igen, eftersom det goda bemötandet gett ökat självförtroende (Hunter et al., 

2013). Om bemötandet istället varit fördömande och vårdpersonalen inte lyssnat på patienten 

ledde det till rädsla för att vid ett senare tillfälle våga fråga om hjälp (Hunter et al., 2013). 

Informanter uttryckte att begränsningar med sjukvården orsakade att de undvek att besöka 

läkare (Wu et al., 2012). Det framhölls att hjälpsökande var mer vanligt hos patienter som 

sedan tidigare utövat självskadebeteende (Wu et al., 2011). 

 

Första och sista gången 

Det förklarades att en del av informanterna inte sökt hjälp då de endast utövat 

självskadebeteende vid ett eller fåtal tillfällen (Doyle et al., 2015; Fortune et al., 2008). De 

kände således att det var någonting de lagt bakom sig som aldrig skulle ske igen (Fortune et 

al., 2008). En informant berättade att hen själv kommit till insikt med att självskadebeteende 

inte förbättrade situationen och självständigt hittat andra sätt att hantera sina problem (Doyle 

et al., 2015). Andra identifierade att de efter utövandet av självskadande känt att de fått 

utlopp för sina känslor och därför inte längre kände ett behov av att fortsätta, vilket lett till att 

de inte sökt vård (Doyle et al., 2015).  
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Vänner och familj 

Familj, närstående och socialt kontaktnät spelade en viktig roll i relation till patienter med 

självskadebeteende, med grund i tillgänglighet av råd och stöd (Idenfors et al., 2015; Nada-

Raja et al.; Wu et al., 2012). Majoriteten av patienter med självskadebeteende valde att först 

berätta om sina problem för en vän, familjemedlem eller kollega (Wu et al., 2012). Samtidigt 

undvek personer att berätta om sitt självskadebeteende för närstående eftersom de inte ville 

skapa oro eller vara till besvär (Idenfors et al., 2015). Personer med stort socialt nätverk 

utanför familjen var mindre troliga att söka vård vid självskadebeteende (Wu et al., 2011). 

Det innebär att individer med mindre socialt stöd utanför familjen i högre grad söker vård för 

sitt självskadebeteende (Wu et al., 2011). Personer med självskadebeteende söker i större 

grad hjälp från vänner och familj än formell hjälp (Pumpa & Martin, 2015).  

 

Kontroll och oviljan att sluta 

Flertal av deltagarna talade om begreppet kontroll. Självskadebeteende användes likt en form 

av kontroll eller ett sätt att reda ut sin situation (Long et al., 2015). Konsekvensen blev att 

patienten ansåg att det inte fanns någon orsak till att sluta. En informant framhöll att hen inte 

ville att omgivningen skulle tro att den var suicidal eller galen, eftersom personen på egen 

hand funnit ett sätt att hantera en psykiskt ohälsosam situation (Long et al., 2015). Således 

gav självskadebeteendet kontroll när livet självt inte gjorde det. Därmed ansåg deltagare att 

beteendet inte var ett problem, vilket skapade ett hinder för att söka hjälp (Long et al., 2015).  

 

En annan medverkande förklarade att hen vid flertal tillfällen inte önskade någon hjälp som 

innebar att sluta skada sig, eftersom självskadebeteendet var det enda som gjorde att 

situationen kändes bättre (Long et al., 2015). En mindre del valde att inte söka hjälp eftersom 

de inte ville sluta. En person försökte söka hjälp men avstod när hen förstod att det innebar att 

sluta med sitt självskadebeteende (Fortune et al., 2008).  
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DISKUSSION  

Positiva uppfattningar hos patienter som sökt vård var känslan att tagen på allvar, främjande 

av integritet, fördomsfrihet och att vårdpersonal lyssnade. Andra positiva erfarenheter var 

samtal oberoende av sin sociala krets samt tillfällen patienten träffade personal de kom väl 

överens med, oavsett profession. Tidsaspekten var stort värde, eftersom det fanns en 

möjlighet att patienten inte utövat självskadebeteende om de fått vård tidigare. Negativa 

uppfattningar av vård grundes i bristande uppföljning. Negativ erfarenhet av 

läkemedelsförskrivning var återkommande, där patienten upplevde utebliven effekt eller att 

förskrivning av psykofarmaka tolkades som ett avfärdande från sjukvården. Negativ 

uppfattning fanns hos patienter som ansåg att personalen hanterat deras fall rutinmässigt.  

 

Identifierade hinder var känslan av hopplöshet samt att ingen förstod eller brydde sig. 

Informanter framhöll att de undvikit söka vård på grund av ovilja. Praktiska svårigheter som 

ekonomi, tidsbrist samt hinder av transport till sjukhuset framhölls som hinder. Deltagare 

menade att skadan eller problemet inte vad tillräckligt stort för att vara i behov medicinsk 

vård. Ett annat identifierat hinder var brist på kunskap eller information gällande möjlig 

vårdkontakt. Även patientens mentala tillstånd ansågs som ett hinder, samt attityden att 

självskadebeteendet skulle hanteras självständigt. Känslan av skam, rädsla och stigmatisering 

var en bidragande faktor till undvikande av hjälpsökande, samt minimering av problemet. 

Tidigare erfarenheter av brister i primärvård och somatisk vård påverkade även viljan att söka 

vård för sina problem. Vänner och familj hade stort inflytande om patienten valde att söka 

vård eller inte.   

 

Resultatdiskussion 

Uppfattning av primärvård och somatisk vård vid självskadebeteende 

Mötet med psykologer och kuratorer uppfattades som mest positivt, följt av kontakt med 

allmänläkare och psykiatriker, medan mötet med läkare och sjuksköterskor uppfattades som 

minst positivt (Nada-Raja et al., 2003; Warm et al., 2002). I de flesta fall var patienter 

missnöjda med hjälp erhållen på akutmottagningar (Nada-Raja et al., 2003). Det kan framstå 

anmärkningsvärt mot bakgrund att sjuksköterskan på akutmottagningen ofta är den första 

vårdpersonal en självskadande patient möter (Dhingra & Ali, 2016). Att det finns bristande 

utbildning och förstående kring patientgruppen enligt Dhingra och Ali (2016) kan vara en 

bidragande faktor till missnöjet med vården på akutmottagningen. Enligt Nationella 
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självskadeprojektet (2016) kan missnöjet leda till minskad tilltro till vårdpersonalen samt 

ökat självskadande hos patienten.  

 

I studien av Long och medarbetare (2015) fanns skilda uppfattningar kring mötet med 

allmänläkare. Mötet med allmänläkaren ansågs vara tillfredsställande (Nada-Raja et al., 2003; 

Warm et al., 2002). Wu och medarbetare (2012) visade tvärtom på att det var svårt att 

samtala med personal inom primärvård och en annan studie visade på missnöje i mötet med 

allmänläkare (Houston et al., 2003). Denna skilda uppfattning om allmänläkare i 

primärvården skulle kunna förklaras av personkemi, det som Idenfors och medarbetare 

(2015) beskrev som ett gott utfall baserat på att patienten kom väl överens med en specifik 

person i personalen oberoende av profession. Nationella Självskadeprojektet (2016) skriver 

att behandlaren bör uppfattas som engagerad och förstående för att uppfattningen och 

behandlingen av vården ska bli positiv.  

 

Flertalet deltagare ansåg att vårdpersonalen bör lyssna på patienten (Idenfors et al., 2015; 

McAndrew & Warne, 2014). Informanter i studien av Idenfors och medarbetare (2015) 

framhöll att ett positiv bemötande innebar känslan av att bli tagen på allvar. Deltagare 

framhöll främjande av integritet och fördomsfrihet, samt att möjligheten att samtala med 

någon oberoende av sin sociala krets skapade trygghet att berätta om sin situation 

(McAndrew & Warne, 2014). Uppfattningen kan relateras till sjuksköterskans grundläggande 

ansvar att uppvisa professionella värderingar i form av respektfullhet, lyhördhet och 

jämlikhet (International Council of Nurses, 2014). All vårdpersonal oavsett profession bör 

således tillföra ett samtalsklimat som främjar ovanstående aspekter för att erbjuda bästa 

möjliga vård för patienter med självskadebeteende, det mot bakgrund att primärvård och 

akutmottagningar ofta är det första mötet med vården för patientgruppen (Dhingra & Ali, 

2016). 

 

Det framhölls att det fanns en möjlighet att deltagarna inte utövat självskadebeteende om de 

fått vård i ett tidigare skede (Idenfors et al., 2015; McAndrew & Warne, 2014). Långa 

väntetider är en återkommande erfarenhet för de som varit i kontakt med primärvård och 

somatisk vård (Idenfors et al., 2015). I relation till frågan om tidsbrist är stress hos 

sjuksköterskor och vårdpersonal ett aktuellt ämne. Sjuksköterskor som arbetar på 

akutmottagningen upplever ett krävande arbete med hög patientbelastning och skador av 
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olika allvarlighetsgrad vilket oundvikligt skapar stress hos personalen (Oliveira, Alchieri, 

Pessoa Júnior, Miranda, Almeida, 2013). De menar även att det existerar en maktasymmetri 

mellan patient och vårdgivare, vilket försämrar relationen då stress hos personalen påverkar 

ambitionen i arbetet. Är personalen mentalt utmattad i mötet med patienter blir det svårt att 

hantera närstående och patienters ilska över exempelvis väntetider (Oliveira et al., 2013).  

 

Patienters uppfattning av brister i uppföljning var återkommande (Idenfors et al., 2015; 

Hunter et al., 2013; Long et al., 2015). Det kan relateras till informationen kring långa 

väntetider och stress inom primärvård och psykiatrisk vård för patienter med 

självskadebeteende (Oliviera et al., 2013). Konsekvensen blir patienter upplever bristande 

stöd från vårdpersonalen, oförändrad situation (Hunter et al., 2013), eller ett ökat 

självskadebeteende (Long et al., 2015). Ett ovan beskrivet arbetsklimat i mötet mellan patient 

och vårdpersonal kan vara en bidragande faktor till det som beskrivs gällande uppfattningen 

att vården rutinmässigt erbjöd insatser utan att förklara syftet (Hunter et al., 2013; Wu et al., 

2012). Ett exempel var att psykosocial bedömning uppfattades som en obligatorisk rutin 

vilket bidrog till att bedömningen tappade syftet att vara en plattform för patienten att 

uttrycka sitt behov av hjälp (Hunter et al., 2013). Även rutinmässig hantering kan vara ett 

resultat av stress hos vårdpersonalen (Oliviera et al., 2013). Stress och bristande arbetsklimat 

för sjuksköterskor innebär ett etiskt dilemma för sjukvården då sjuksköterskor förväntas 

hantera självskadepatienter utan varken understödjande insatser för ett bättre arbetsklimat 

eller adekvat utbildning (Karman et al., 2015; McAllister, 2003) 

 

Hinder för att söka primärvård och somatisk vård vid självskadebeteende 

Av skilda orsaker söker majoriteten av personer med självskadeproblematik ingen 

professionell hjälp (Doyle et al., 2015; Nada-Raja et al., 2003; Pumpa & Martin, 2015; Rowe 

et al., 2014; Wu et al., 2012). Att känslan av hopplöshet utgjorde ett hinder för att söka vård 

var återkommande (Doyle et al., 2015; Fortune et al., 2008; Long et al., 2015). Känslan av 

hopplöshet fokuseras även kring tron att ingen skulle förstå eller bry sig (Doyle et al., 2015; 

Fortune et al., 2008), vilket kan härledas till låg självkänsla vilket är en bakomliggande orsak 

till självskadebeteende (Laye-Gindhu & Schonert-Reichl, 2005). Laye-Gindhu och 

Schononert-Reichl (2005) framhåller det känslomässiga lidandet och hopplösheten som 

mekanismer bakom självskadebeteende. Detta är i linje med Katie Erikssons (1994) teori där 
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det psykiska lidandet står i relation till det fysiska. Det psykiska lidandet kan således påverka 

det fysiska. 

 

Självkänslan påverkar patientens bild av sig själv samt bildar rädsla för att bli sedd som 

uppmärksamhetssökande och inte förstådd eller tagen på allvar (Fortune et al., 2008; Hunter 

et al., 2013; Idenfors et al., 2015; Wu et al., 2012). Skam, rädsla eller stigmatisering utgjorde 

ett hinder (Fortune et al., 2008; Hunter et al., 2013; Idenfors et al., 2015); Long et al., 2015; 

McAndrew & Warne, 2014; Nada-Raja et al., 2003; Pumpa & Martin, 2015; Spence et al., 

2016; Wu et al., 2012). Stigmatisering grundades på missförstånd kring självskadebeteende, 

vilket blev en faktor som hindrade personer från att söka hjälp (Idenfors et al., 2015; Long et 

al., 2015; Spence et al., 2016). Fördomar hos vårdpersonal på grund av dessa missförstånd 

kunde förvärra personens bristande självkänsla vilket kan leda till utökat självskadebeteende 

(Hunter et al., 2013; Long et al., 2015). Missförstånd relaterat till bakgrunden av Dhingra och 

Ali (2016) och Sandy (2013) är vanligt förekommande gällande självskadebeteende. Det 

relateras till diskussionen kring att vara uppmärksamhetssökande, vilket är ett återkommande 

missförstånd gällande patientgruppen. Det finns skilda orsaker till självskadebeteende, 

däribland att det är ett rop på hjälp. För majoriteten är det dock en individuell handling som 

sker i ensamhet bakom stängda dörrar (Sandy, 2013; Dhingra & Ali, 2016). Dessutom utförs 

självskadebeteendet när personen är i behov av kontroll eller ångestlindring, eller som ett 

verktyg för att undvika suicidalt beteende (Dhingra & Ali, 2016). Katie Eriksson (1994) 

beskriver i sin teori om hur ångest påverkar det psykiska lidandet. Ångest kan vara ett 

symptom av lidande, men ångest kan även skapa lidande. Därmed noteras vikten av ökad 

kunskap kring psykisk ohälsa och självskadebeteende bland vårdpersonal och befolkning, 

vilket även förklaras av unga deltagare i studien av McAndrew och Warne (2014). 

 

Att söka vård för självskadebeteende rapporterades vara särskilt svårt i primärvården grundat 

i uppfattningen att allmänläkare endast hanterar fysiska problem (Hunter et al., 2013; 

McAndrew & Warne, 2014). Katie Eriksson (1994) förklarar hur denna uppfattning är 

grundad i hur utvecklingen inom vård och omsorg omvandlat begreppet patient från 

konnotationen lidande till att idag ha en mer medicinsk betydelse. Lidandet är förminskat till 

fysisk smärta, då fysisk och psykisk smärta delas upp i två dikotoma motpoler.  
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Praktiska hinder för att söka vård framhölls i ett flertal studier (Doyle et al., 2015; Fortune et 

al., 2008; Idenfors et al., 2015; McAndrew & Warne, 2014; Nada-Raja et al., 2003). 

Socialstyrelsen (2015) främjar kunskap inom området psykisk ohälsa, där insatser inom 

området självskadebeteende genomförts för att underlätta användandet av kunskap i 

utvecklingen av verksamheter inom området. Där understryks att information ska vara enkel 

och lättillgänglig (Socialstyrelsen, 2015) vilket informanterna i flera studier inte upplevde då 

de hade svårt veta vart de kunde söka hjälp (Fortune et al., 2008; Idenfors et al., 2015; 

McAndrew & Warne, 2014; Nada-Raja et al., 2003). Informanterna angav internet som 

främsta sökväg för information men framhöll ändå svårigheter i att hitta relevant information 

om lokala tjänster (Idenfors et al., 2015). Ovisshet gällande hur mottagandet hos vårdgivare 

går till uppgavs också hos flera informanter (Idenfors et al., 2015; Nada-Raja et al., 2003). 

Därmed krävs ytterligare resurser och information för att personer ska förstå vart det är 

möjligt att vända sig. Speciellt för unga personer, där självskadebeteende oftast inleds 

(Nationella Självskadeprojektet, 2016). 

 

Låg ålder framhölls som ett hinder. Äldre personer var signifikant mer troliga att söka vård än 

yngre (Pumpa & Martin, 2015; Warm et al., 2002). Det relateras till Nationella 

Självskadeprojektets (2014) information kring att det är flest unga personer som utövar 

självskadebeteende. De framhåller även att självskadebeteende är vanligare i grupper med 

socioekonomisk utsatthet (Nationella Självskadeprojektet, 2014). En yngre population kan 

placeras i en utsatt position, vilket påverkar förmågan att vilja söka hjälp och således utgör ett 

hinder mellan sjukvården och andra samhällsinstanser och unga människor. 

 

Familj och socialt kontaktnät spelade en huvudsaklig roll för vägen till vård (Idenfors et al., 

2015; Nada-Raja et al.; Wu et al., 2011; Wu et al., 2012), vilket insinuerar vikten av att 

involvera anhöriga i handläggningen av patientgruppen. Majoriteten söker först hjälp hos en 

vän, familjemedlem eller kollega (Wu et al., 2012; Pumpa & Martin, 2015) och de med ett 

stort socialt nätverk utanför familjen söker vård i mindre utsträckning (Wu et al., 2011). Det 

anses bero på att stöd hos vänner var tillräckligt för att hantera självskadebeteendet. Samtidigt 

undviker många att berätta för närstående för att inte skapa oro eller vara till besvär (Idenfors 

et al., 2015). Det kan relateras till de psykosociala mekanismerna bakom självskadebeteende, 

presenterade av Laye-Gindhu & Schonert-Reichl (2005) som låg självkänsla, känslomässigt 
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lidande samt den mentala skörhet som uppgavs av informanter (Idenfors et al., 2015; Doyle et 

al., 2015). 

 

Självskadebeteende gav en känsla av kontroll vilket bidrog till en ovilja att sluta självskada 

(Fortune et al., 2008; Long et al., 2015). Med bakgrund i diskussionen kring kontroll ansåg 

informanter att självskadadebeteendet inte var ett problem (Long et al., 2015). En informant 

menade att hen inte önskade någon hjälp för att hen inte ville sluta skära sig, eftersom det var 

det enda som gjorde att saker kändes bättre (Long et al., 2015) och en annan försökte söka 

hjälp men avstod när hen förstod att det innebar att sluta självskada sig (Fortune et al., 2008). 

Eftersom självskadebeteendet ger en distraktion vid känslomässig påfrestning och ökar 

utsöndringen av endorfiner (Nationella Självskadeprojektet, 2016) behöver personer med 

självskadebeteende erbjudas nya sätt att hantera liknande situationer. 

 

Metoddiskussion   

Inför projektet valdes litteraturöversikt som design för studien, för att få en överblick av 

befintlig litteratur i ämnet. Det fanns svårigheter att finna litteratur som stämde väl överens 

med syftet, vilket innebar att arbetet med litteratursökning blev tidskrävande. 

Litteratursökning utfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Fem sökord användes i flertal 

olika kombinationer, med varierat utfall. Litteratursökningen resulterade i 13 valda artiklar 

vilka stämde väl överens med inklusionskriterierna. Materialet för analys bestod av studier 

som belyser självskadande patienters uppfattning av primärvård och somatisk vård, samt 

identifierade eventuella hinder för att söka vård vid självskadebeteende. 

Undersökningsgruppen omfattade patienter med självskadebeteende som vid ett eller flertal 

tillfällen varit i behov av vård, vilket valdes för att resultatet skulle överensstämma med 

litteraturöversiktens syfte. En empirisk studie i ämnet var ej genomförbart med grund i etiska 

aspekter. Möjligheten till att utföra en kvalitativ studie hade gett bättre svar på valda 

frågeställningar.  

 

Både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar inkluderades för att skapa ett större 

underlag av information i studien. Dessutom visade litteratursökningens resultat på artiklar 

både av kvalitativ och kvantitativ metod som besvarade syftet. Inledningsvis var syftet att 

endast inkludera studier med kvalitativ metod, men med grund i bristfälligt underlag 

inkluderades även kvantitativa artiklar i arbetet.  
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En svaghet i litteraturstudien är att det fanns begränsat med studier ur ett patientperspektiv på 

området. Av sökta publikationer överensstämde få med valda inklusionskriterier. I ett fåtal 

inkluderade studier fanns i liten grad information relaterat till syftet trots att de 

överensstämde med valda inklusionskriterier. Det resulterade således i svagheten att det inte 

noterade hur många sammanfattningar eller artiklar som undersökts under arbetet. Därmed 

presenteras inte granskade sammanfattningar och lästa studier i tabell 1, utan endast utvalda. 

Det grundas också i bristande information kring hur litteraturöversikten skulle utföras. 

Svagheten leder till att studiens replikerbarhet minskar.  

 

En styrka i litteraturstudien är att kvalitetsgranskning utförts på samtliga inkluderade studier. 

Studiernas kvalitet granskades med hjälp av både kvalitativ och kvantitativ granskningsmall 

(Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011). Granskningsmallen justerades efter litteraturstudiens 

syfte. Det gav möjligheten att exkludera artiklar av låg kvalitet. Endast artiklar där 

kvalitetsgranskning visat på medelhög eller hög kvalitet inkluderades i studien. Resultatet av 

litteraturöversikten anses vara generaliserbart för den bakomliggande populationen. En av 

frågorna i mallen för kvalitetsgranskning behandlade etiskt övervägande. Då 

självskadebeteende är ett ämne av känslig karaktär, var det viktigt med etisk medvetenhet i 

läsning av studierna. Valet att behandla aspekten bortfall i resultatet anses även vara en styrka 

i litteraturöversikten.  

 

Det användes fyra inklusionskriterier och tre exklusionskriterier. Då det fanns begränsat med 

forskning i ämnet ur ett patientperspektiv var det nödvändigt att definiera kriterierna för 

inkluderade publikationer och få svar på frågeställningarna. Det uppnådde god effekt i 

sökningen vilket visade sig i att de utvalda studiernas syfte överensstämde till stor del med 

litteraturöversiktens syfte. Inklusionskriterierna hade kunnat preciseras mer för att bespara tid 

vid granskning av sammanfattningar till publikationer som visade sig inte stämma med 

inklusionskriterierna. 

 

Förslag till framtida forskning 

Föreliggande litteraturöversikt visar på en kunskapslucka och vikten av att genomföra mer 

kvalitativ forskning ur ett patientperspektiv inom ämnet, för att således identifiera 

uppfattningar samt eventuella hinder för patienter med självskadebeteende att söka vård. Det 
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för att skapa en sammanställning av information som enskilda verksamheter kan använda för 

att nå fram till och möta patientgruppen och som underlag för olika utbildningsinsatser. 

Ytterligare forskning och resurser krävs för att patientgruppen ska förstå var det är möjligt att 

vända sig. Eftersom självskadebeteende ofta inleds i tonåren kan information och 

undersökning via sociala medier vara en metod att nå de individer som finns i riskzonen.  

 

SLUTSATS 

Det är svårt för vårdpersonal inom primärvård och somatisk vård att nå personer med 

självskadebeteende. Patienter som sökt vård har skilda uppfattningar av vården. De flesta 

personer med självskadebeteende söker ingen hjälp, med grund i flera huvudsakliga orsaker. 

Dels att mekanismerna bakom beteendet gör personen mindre mottaglig för hjälp och stöd. 

Dessutom har patienten ofta rädsla för att förlora kontroll, då beteendet ofta är det enda sättet 

att hantera psykiskt lidande och ångest. Det gör personen mindre benägen att söka vård. Den 

första vårdkontakten sker ofta inom primärvård och somatisk vård, vilka misslyckas med att 

fånga upp patientgruppen. Det leder till att personer har litet förtroende för vården baserat på 

erfarenhet eller förutfattad uppfattning. Personer med självskadebeteende är en komplex 

patientgrupp gällande bemötande och behandling, men kunskap om beteendet finns och 

vårdens bristande hantering tycks främst bero på fördomar kring patientgruppen. Personer 

som utövar självskadebeteende behöver någon, till exempel en sjuksköterska, som visar att de 

lyssnar och ser personen som en människa. Mer utbildning av vårdpersonal utanför 

psykiatrisk vård kan innebära att patientgruppen får rätt handläggning och behandling, vilket 

leder till att minskad risk att de förlorar förtroendet för vårdgivare.  
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BILAGA 1 

Goodmans sju steg (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Steg 1 - Precisera problemet för utvärderingen 

Steg 2 - Precisera inklusions- och exklusionskriterier 

Steg 3 - Formulera en plan för litteratursökningen 

Steg 4 - Genomför litteratursökningen och samla in de studier som möter 

inklusionskriterierna 

Steg 5 - Tolka bevisen från de individuella studierna 

Steg 6 - Sammanställ bevisen 

Steg 7 - Formulera rekommendationer baserade på bevisens kvalitet 
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BILAGA 2 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod från Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) reviderad av författarna. 

Granskad studies titel och författare: 

Klart beskriven kontext. Ja Nej 

Väldefinierad frågeställning/syfte. Ja Nej 

Tydligt beskriven urvalsprocess och datainsamlingsmetod. Ja Nej 

Tydligt beskriven analys. Ja Nej 

Dokumenterad etisk medvetenhet. Ja Nej 

Systematisk dataredovisning. Ja Nej 

Tolkningars förankring i data påvisad. Ja Nej 

Diskussion om tolkningarnas trovärdighet och tillförlitlighet. Ja Nej 

Kontextualisering av resultat i tidigare forskning. Ja Nej 

Tydligt beskrivet resultat. Ja Nej 

Sammanfattande bedömning av kvaliteten    

Hög             Medel         Låg 

Motivering till sammanfattande bedömning av kvalitet: 
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BILAGA 3 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod från Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) reviderad av författarna. 

Granskad studies titel och författare: 

Klart beskriven kontext. Ja Nej 

Väldefinierad frågeställning/syfte. Ja Nej 

Tydligt beskriven urvalsprocess och datainsamlingsmetod. Ja Nej 

Framgår vilka analysmått som använts. Ja Nej 

Dokumenterad etisk medvetenhet. Ja Nej 

Redovisat och analyserat bortfall. Ja Nej 

Undersökningsgruppen är representerbar för populationen. Ja Nej 

Redogör för alla viktiga resultat. Ja Nej 

Kontextualisering av resultat i tidigare forskning. Ja Nej 

Diskuterar både negativa och positiva aspekter av resultat. Ja Nej 

Sammanfattande bedömning av kvaliteten    

Hög             Medel         Låg 

Motivering till sammanfattande bedömning av kvalitet: 
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BILAGA 4 

 

Tabell 2. Resultattabell 

Författ

are År 

Land 

Syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Doyle 

et al. 

(2015). 

Ireland

. 

Att fastslå prevalensen och 

bidragande faktorer till 

ungdomars 

självskadebeteende 

samt undersöka 

hjälpsökandebeteenden vid 

självskada. 

Kvantitativ 

enkätstudie. 

856 

deltagare. 

(0) 

 

Hinder för att söka hjälp var attityden att 

det inte behövdes, attityden att kunna 

klara sig på egen hand, tron om att inte 

bli förstådd samt rädslan att ödsla andras 

tid. 

medelhög 

Fortun

e et al. 

(2008). 

United 

Kingdo

m. 

Att undersöka ungdomars 

uppfattning om 

självskadebeteende som ett 

problem, om de uppfattar 

hjälpsökande som givande 

och huruvida dessa faktorer 

påverkar deras motivation till 

att söka hjälp. 

Kvalitativ 

enkätstudie. 

5293 

deltagare. 

(0) 

Hinder utgjordes av att den fysiska 

skadan inte ansågs tillräckligt allvarlig 

av personen själv, att inte vilja sluta 

självskada, att de valde att sluta själva, 

att ingen bryr sig, ingen förstår, rädslan 

att bli sedd som 

uppmärksamhetssökande, skam samt att 

ej veta var de kunde vända sig för hjälp. 

hög 

Housto

n et al. 

(2003). 

Englan

d. 

 

Att undersöka typen och 

tidpunkten för kontakt med 

allmänläkare för 

självskadepatienter före och 

efter en period av självskada 

samt patienternas 

tillfredsställelse med dessa 

kontakter. 

Kvantitativ 

strukturerad 

intervjustudie. 

139 

deltagare. 

(11) 

Uppfattning om konsultation med 

allmänläkare ansågs värdefull av 

majoriteten. Majoriteten ansåg också att 

vårdens uppföljning var bra eller väldigt 

bra. 

 

hög 

Hunter 

et al. 

(2013). 

United 

Kingdo

Att utforska patienters 

erfarenheter av bedömning 

efter självskada och 

undersöka de kortsiktiga och 

långsiktiga betydelserna av 

Kvalitativ 

semistrukturer

ad 

intervjustudie. 

13 

deltagare. 

(0) 

Negativ uppfattning av primärvård och 

somatisk vård var att känna sig fördömd, 

stillastående uppföljning, rädslan av att 

bli rutinmässigt hanterad samt 

oförståelse för vissa insatser. Positiv 

hög 
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m. 

 

bedömningen för patienterna. uppfattning var att deltagarna kände sig 

validerade och bekräftade.  

 

Hinder utgjordes av känslan av låg 

självkänsla, orkeslöshet, erfarenhet av att 

inte få uppföljning i tid vilket påverkade 

attityden till patientens framtida syn på 

hjälpsökande och självkänsla. 

Idenfor

s et al. 

(2015). 

Germa

ny. 

Att utforska ungas syn på 

professionell hjälp för 

Självskada (DSH) och 

faktorer som påverkade 

etablerandet av kontakt. 

Kvalitativ 

semistrukturer

ad 

intervjustudie. 

10 

deltagare.  

(0) 

Deltagarna uttryckte flera negativa 

upplevelser av primärvård och somatisk 

vård, vilket inkluderade brister i 

uppföljning och remisser, för lång 

väntetid och utebliven effekt av 

läkemedel. 

 

Hinder för att söka vård var rädsla att 

inte bli tagen på allvar, inte veta vart det 

var möjligt att vända sig, svårt att hitta 

information om var de kunde vända sig, 

skam och fördomar från omgivningen 

samt för skört mentalt tillstånd för att 

klara av att söka vård. 

medelhög 

Long 

et al. 

(2015). 

Irland. 

Att förstå erfarenheter av 

självskada och processen att 

söka vård för självskada ur 

personer med 

självskadebeteendes 

perspektiv. 

Kvalitativ 

semistrukturer

ad 

intervjustudie. 

10 

deltagare. 

(0) 

Negativa uppfattningar om primärvård 

och somatisk vård var att patienten fick 

fel hjälp, att akutmottagningar endast 

fokuserar på fysiska problem samt att det 

fanns brister i uppföljning. 

Uppfattningen om allmänläkare var 

delad med både positiva och negativa 

erfarenheter.  

 

Hinder för att söka hjälp identifierades 

som stigmatisering, fördomar och 

missförstånd. Att sluta med 

självskadebeteende innebar att förlora 

kontrollen. 

hög 

McAn Att identifiera vad som Kvalitativ 7 Upplevelsen av vårdpersonalens positiva hög 
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drew & 

Warne 

(2014). 

Englan

d. 

hjälper och/eller inte hjälper 

för ungdomar med 

självskadebeteende samt vad 

deras framtida behov kan 

innebära i ett brett spektrum 

från lagstadgande och utbud 

av tjänster. 

studie med 

djupintervjuer

. 

deltagare. 

(0) 

egenskaper inkluderade tillit, 

fördomsfrihet, att de var oberoende av 

socialt kontaktnät och gav möjligheten 

att lyssna på patientens problem. 

 

Hinder för att söka vård var att inte veta 

vart de kunde vända sig, fördomar om att 

allmänvården enbart hanterar fysiska 

problem samt fördomar om 

självskadebeteende. 

Nada-

Raja et 

al.  

(2003).  

New 

Zealan

d. 

Att undersöka 

hjälpsökandebeteende för 

självskada hos unga vuxna. 

Kvantitativ 

semistrukturer

ad 

intervjustudie 

med 

bakomliggand

e 

kohortstudie. 

965 

deltagare 

(72) 

Uppfattningen om erhållen vård från 

akutmottagning skattades lägst. 

 

Hinder utgjordes av attityden att det 

ansåg onödigt, praktiska hinder samt 

rädsla eller stigmatisering. 

medelhög 

Pumpa 

& 

Martin 

(2015). 

Austral

ia. 

Att undersöka påverkan av 

negativa attityder gentemot 

professionell hjälp samt 

bevarandet av autonomi vid 

hjälpsökande. 

Kvantitativ 

enkätstudie. 

220 

deltagare. 

(16) 

Hinder för att söka vård utgjordes av hög 

autonomi samt yngre ålder. 

hög 

Spence 

et al. 

(2016). 

United 

Kingdo

m. 

Att undersöka om mönstret 

av olika 

hjälpsökningsbeteenden samt 

om hinder för att söka hjälp 

skiljer sig åt. 

Kvalitativ 

semistrukturer

ad 

intervjustudie. 

29 

deltagare. 

(0) 

Hinder för att söka vård identifierades 

som känslan av skam, minimering av 

problemet som försvarsmekanism samt 

ovilja att berätta för professionella och 

närstående i sin omgivning. 

hög 

Warm 

et al. 

(2002). 

Englan

d. 

 

Att identifiera tillgängliga 

källor för hjälp hos patienter 

med självskadebeteende och 

bedöma i vilken utsträckning 

personer känner sig tillfreds 

med vården hos dessa. 

Kvantitativ 

enkätstudie. 

243 

deltagare. 

(0) 

 

Uppfattningen fanns att ingen lyssnar 

och ingen bryr sig. de som varit i kontakt 

med allmänläkare och sjuksköterskor var 

mest missnöjda med vården. 

 

Hinder utgjordes av att inte vilja släppa 

medelhög 
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kontrollen och sluta självskada. 

Wu et 

al. 

(2012). 

Taiwan

. 

Att utforska erfarenheter hos 

individer med 

självskadebeteende gällande 

hur och varför de sökt 

formell eller informell hjälp. 

Kvalitativ 

studie med 

djupintervjuer

. 

20 

deltagare.  

(7) 

 

Deltagarnas uppfattning var att de hellre 

talade om sina mentala problem med 

psykiatrin än primärvård och somatisk 

vård. Upplevda brister inom vården 

gjorde att de undvek att besöka 

allmänläkare. 

 

Vänner och familj avgjorde om 

deltagarna sökte vård eller inte då 

deltagarna påverkades av den sociala 

omgivningen. 

medelhög 

Wu et 

al. 

(2011).  

Taiwan

. 

Att undersöka 

hjälpsökandebeteende och 

korrelationer med självskada 

i östasiatisk miljö. 

Kvantitativ 

enkätstudie. 

209 

deltagare.  

(0) 

Kontakt med vården var beroende av 

påverkan från socialt nätverk. 

medelhög 
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