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SAMMANFATTNING  

 
Bakgrund och problemformulering: Sex som självskadebeteende är ett ämne som fått ökad 

medial uppmärksamhet de senaste åren. Den vetenskapliga forskningen är emellertid eftersatt.  

Syfte: Att undersöka upplevd erfarenhet och befintligt kunskapsläge om sex som 

självskadebeteende samt vilka omvårdnadsinsatser som ges till patienter med 

självskadebeteende. Detta för att kunna se hur lidande lindras och hälsa främjas i det dagliga 

vårdandet.  

Metod: Tvärsnittsstudie där 70 legitimerade sjuksköterskor besvarade en enkät med en 

kvantitativ del som redovisades med deskriptiv statistik samt en kvalitativ del där 

redovisningen skedde i form av en innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004).  

Resultatsammanfattning: Flertalet av sjuksköterskorna (83%) ansåg sig veta vad sex som 

självskadebeteende innebär. Dock upplevde 77% (n=54) att deras kunskaper ej var 

tillräckliga. Drygt hälften (60%) hade erfarenhet av sex som självskadebeteende och faktorer 

som kunde sammankopplas med det sexuella självskadebeteendet var andra psykiatriska 

diagnoser och låg självkänsla. De omvårdnadsåtgärder som främst användes vid kontakt med 

personer med ett självskadebeteende var rekommendationer om sömn, nutrition och fysisk 

aktivitet samt stödsamtal.  

Slutsats: Vetskapen om ämnet bland sjuksköterskorna finns men mer kunskap behövs inom 

området för att kunna förbättra omvårdnaden av patienter med ett sexuellt självskadebeteende.  

 
Nyckelord:  sjuksköterska, sexuellt självskadebeteende, kunskap, erfarenhet, omvårdnad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Background: Sex as self-injury is a topic that has received increased media attention in 

recent years. Scientific research, however, is neglected. 

Objective: To investigate the perceived experience and the existing state of knowledge about 

sex as self-injury and what care is given to patients with self-injurious behaviour. This is to 

see how suffering is alleviated and health promoted in nurses daily care. 

Method: Cross-sectional study in which 70 registered nurses answered a questionnaire with a 

quantitative component which was reported with descriptive statistics and a qualitative part in 

which the accounts took the form of a content analysis according to Graneheim and Lundman 

(2004) . 

Results: Most of the nurses thought they knew what sex as self-injury involves. However, 

77% (n = 54) experienced that their knowledge was not sufficient. Fully half of the nurses 

(60%) had experience of sex as self-harm and factors that could be linked to the sexual self-

injury were other psychiatric diagnoses, and low self-esteem. The nursing interventions which 

were mainly used in contact with persons with a self- injurious behaviour were 

recommendations on sleep, nutrition and physical activity, and support-conversations. 

Conclusion: The knowledge of the subject among the nurses exists but more knowledge is 

needed in the field in order to improve the care of patients with sexual self-injurious 

behaviour. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Nyhetsvärde & media   

Sex som självskadebeteende är ett ämne som aktualiserats i media under några års tid. Det har 

gjorts radioreportage, skrivits tidningsartiklar, visats inslag på tv samt skrivits böcker 

(Sjöström, 2012). En författare som varit aktiv inom ämnet är Caroline Engvall, från början 

journalist. Hon har skrivit tre böcker som berör sex som självskadebeteende och även 

prostitution, som ofta finns med i bilden. I böckerna har ungdomar själva fått beskriva sina 

situationer om hur de hamnat i beteendet och varför (Engvall, 2008; Engvall, 2011) . Det är 

ofta skrämmande berättelser som innehåller mycket negativa känslor som ångest, självförakt, 

skuld och skam. 

“ Jag skulle aldrig drömma om att söka hjälp. Aldrig. Vem skulle jag prata med?” 

(Skamfläck, 2011, s.191)  Det här är ett citat av Jocke, 17 år hämtat ur boken Skamfläck 

skriven av Caroline Engvall. Jocke är en av de ungdomar som använder sex för att självskada. 

Detta visar på att de barn som använder sex som självskadebeteende ofta inte är villiga att 

söka hjälp, trots att de tar skada av beteendet. Därför är det en patientgrupp som hälso- och 

sjukvård behöver vara medvetna om.  

I dagsläget står inte självskadebeteende som en egen diagnos i de allmänt använda 

diagnossystemen för psykiatriska sjukdomar. Istället förknippas det ofta med Borderline 

personlighetsstörning eller som ett symtom vid andra psykiatriska sjukdomar (Lindgren, 

2010). Det finns dock som förslag att självskadebeteende ska stå som en egen diagnos i 

psykiatrins diagnossystem, dock krävs mer forskning innan detta är möjligt (Lundh, 2014).   

2.  BAKGRUND 

2.1 Definition av självskadebeteende   

Forskning visar att personer som lider av ångest kan använda sig av självskadande handlingar 

i ångestlindrande syfte (Lindgren, 2012). Självskadande handlingar kan också vara ett sätt att 

straffa sig själv, känna kontroll, lugna sig, omvandla psykisk smärta till fysisk, ett sätt att 
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förmedla sina känslor till omgivningen eller som ett sätt att känna sig levande (Lindgren, 

2010).   

Det finns en mängd olika definitioner av självskadebeteende som använts genom åren. En del 

fokuserar på att det ska finnas uppkomst av hudskada, med eller utan bestående ärr (Gratz, 

2002). Denna definition kan vara problematisk då skador som att banka huvudet i väggen, slå 

sig själv eller förgifta sig själv inte alltid ger bestående skador på kroppen men ändå kan vara 

ett självskadebeteende. Andra definierar begreppet efter om intentionerna till beteendet är för 

att skada sig eller om det är ett suicidförsök (Thorsen, 2006). Detta antyds i en av de engelska 

benämningarna för självskadebeteende som är “non-suicidal self harm”. Självskadebeteende 

kan också definieras av vad personen önskar uppnå med beteendet. En sådan definition av 

självskadebeteende har vi valt att använda för vårt arbete: 

“ Handlingar som innebär att individen tillfogar sig själv skada och smärta utan att ha för 

avsikt att ta sitt eget liv. Självskadande beteende är en handling som personen använder för att 

hantera starkt smärtsamma tankar, känslor eller situationer. Genom att skada sig själv kan 

personen må bättre för en stund och vara förmögen att bemästra sitt liv” (Thorsen, 2006). 

2.2 Förekomst av självskadebeteende 

Det är svårt att få en klar bild av prevalensen av självskadebeteende både i Sverige och i 

övriga världen. Studier som gjort försök använder sig av olika definitioner av 

självskadebeteende vilket gör det svårt att sammanställa några resultat. En del studier 

inkluderar intoxikationer medan andra utelämnar denna grupp. Vissa har som kriterier att 

hudskada måste uppstå medan andra inte är lika tydliga med det. En annan orsak till varför 

förekomsten av patientgruppen varit svår att finna är att en del undersökningar utgår från vad 

vårdpersonal ser i sitt arbete medan andra utgår från undersökningar där individerna själva får 

svara. Socialstyrelsen konstaterar att det inte finns någon tillförlitlig statistik över 

själskadebeteende och dess prevalens (Socialstyrelsen, 2004). Det som framkommit av ett 

antal studier är att  4% av den västerländska befolkningen  har en historia utav 

självskadebeteende (Klonsky,Thomas, Oltmanns & Turkheimer, 2003). En annan studie 

av  Scoliers et al., (2009) säger att prevalensen är 8,8% bland Europeiska ungdomar mellan 
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14-17 år. En studie med svenska ungdomar mellan 15-17 år visar att 6,7% hade ett 

självskadebeteende (Zetterqvist, Lundh, Dahlström & Svedin, 2013).  

2.3 Faktorer som kan bidra till ett självskadebeteende 

Enligt kartläggningen “ Flickor som skadar sig själva”, utförd av socialstyrelsen (2004), finns 

det många olika faktorer som kan vara orsak till ett självskadebeteende. De faktorer som tros 

orsaka beteendet är bland annat; sexuella övergrepp, fysisk och psykisk misshandel, sociala 

och/eller psykiatriska  problem i familjen, problem med skolgång, impulsivitet och eget 

missbruk. Beteendet fyller enligt socialstyrelsen (2004)  olika funktioner, till exempel; 

lindring av ångest, “ett rop på hjälp” samt för att få uppmärksamhet från sin omgivning. En 

annan studie som tar upp vilka funktioner som självskadebeteendet fyller är en Europeisk 

fallstudie (Scoliers et al., 2009). Där har ungdomar mellan 14-17 år från sju Europeiska länder 

fått fylla i en enkät och besvara bland annat frågor om självskadebeteende. Där framkom två 

olika huvudgrupper som författarna valt att benämna , “cry of pain” och “cry for help”, vilka 

innehöll olika karaktäristiska motiv till självskadebeteende. “Cry of pain” var fokuserad på 

anledningar som att vilja dö, vilja straffa sig själv samt att vilja lindra en outhärdlig 

sinnesstämning. “Cry for help” angav anledningar som var utåtagerande och motiven var: 

ville visa sin desperation, ville skrämma någon, ville ta reda på om någon verkligen älskade 

hen, ville få uppmärksamhet och “I wanted to get my own back on someone”, vilket kan 

översättas med att: ville att någon skulle sätta sig in i min situation.  Det var 67,5% av de som 

självskadade som uppgav att de hade något av dessa utåtagerade motiv när de 

självskadade.  Det var 86,9% som hade motiv från gruppen “cry of pain”. Resultaten visar att 

det finns många olika motiv till varför ungdomar självskadar, dock är de mest framträdande 

“cry of pain”-motiven att vilja lindra en outhärdlig sinnesstämning eller att dö (Scoliers et al., 

2009).  

Det finns många föreställningar om självskadebeteendens karaktär, det kanske mest 

uppmärksammade i samhället är genom att skära sig. Men det finns flera olika sätt att skada 

sig själv på, däribland genom destruktiva sexuella handlingar (Jonsson & Lundström 

Mattsson, 2012). 

2.4 Definition av sex som självskadebeteende 
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I dagsläget finns ingen vedertagen definition av just sex som självskadebeteende. Däremot 

finns en definition av Åsa Landberg, psykolog och psykoterapeut som arbetar med 

våldsutsatta barn, som lyder; “ Att skada sig genom sex innebär att en person har ett mönster 

av att söka sig till sexuella situationer som innebär egen psykisk eller fysisk skada. Beteendet 

orsakar signifikant lidande eller försämrad funktion i skolan, arbetet eller på andra viktiga 

områden” (Johnsson & Lundström Mattsson 2012). 

Sex som självskadebeteende kan ibland förväxlas med prostitution, som innebär att sexuella 

tjänster utbjuds mot betalning (Nationalencyklopedin). Detta på grund av att det kan te sig på 

likartade sätt. Personer som självskadar genom sex gör det ofta genom att sälja sig eller på 

andra sätt utsätta sig för situationer där de låter någon annan utnyttja deras kropp. Det gör att 

de båda grupperna ofta söker samma typ av kontakter och att sättet som kontakterna söks är 

liknande. Det kan exempelvis vara genom internet. Det som skiljer dessa grupper åt är att de 

personer som är prostituerade arbetar för att tjäna pengar, pengarna är den drivande faktorn. 

När det kommer till sex som självskadebeteende är det inte pengarna som gör att de säljer sex, 

dessa sexuella förbindelser är istället ångestdämpande genom den destruktiva karaktären av 

mötena (Sjöström, 2012). Enligt Svedin (i Johnsson & Lundström Matsson, 2012)  är sex som 

självskadebeteende när en persons sexuella kontakter kan bidra till fysiska skador. Dock är 

ofta skadorna som uppträder efter självskadande sex inte fysiska utan psykiska enligt Svedin.  

2.5 Faktorer som kan bidra till ett sexuellt självskadebeteende 

Det finns olika uppfattningar om orsakerna till varför personer hamnar i den här typen av 

självskadebeteende. I dagsläget finns mycket begränsad forskning och kunskap inom området 

men vissa paralleller kan dras mellan personer som har ett sexuellt självskadebeteende och 

personer som säljer sex. Samtidigt finns undersökningar som visar att många av de som börjar 

sälja sex tidigare blivit sexuellt utnyttjade (Svedin & Priebe, 2009). Stiftelsen Allmänna 

barnhuset är en statlig stiftelse som inriktar sig på att stödja socialt utsatta barn i samhället 

genom att stödja forskningsprojekt, ge ut böcker och rapporter, anordna konferenser samt 

delta i projekt. I en av rapporterna de givit ut, Sexuell exploatering av barn och ungdomar, 

offren (2005), togs riskfaktorer för att råka ut för sexuell exploatering, exempelvis i form av 

prostitution eller barnpornografi, upp. Där menar man bland annat att frånvarande föräldrar 

skulle kunna bidra till ett stort bekräftelsebehov hos de drabbade barnen och ungdomarna 

vilket i sin tur kan leda till sexuell expolatering. En annan grupp är de ungdomar med till 
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synes bra hemförhållanden där självskadebeteendet snarare grundar sig i ett sätt att testa 

gränser som senare övergår till något annat som de har svårt att kontrollera. Ofta handlar det 

om att ungdomarna hamnar i en ond cirkel som är svår att ta sig ur (Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, 2005). Enligt en av studierna hade 30% av pojkarna och 60% av flickorna som sålt 

sex varit utsatta för penetrerande övergrepp under sin barndomstid (Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, 2005). Enligt studien av Svedin & Priebe (2009) hade 78,4% av de som någon 

gång sålt sex mot ersättning varit utsatta för sexuella övergrepp, 51%  var av penetrerande 

karaktär. En annan bidragande orsak till ett sexuellt självskadebeteende tros vara bristande 

hemförhållanden och omsorgssvikt. Sex som självskadebeteende kan därför ses som ett 

symtom på ångest som kan ha olika bakomliggande orsaker. 

I delrapport 8 “Online är jag någon annan….” ur rapporten “prostitution i Sverige” 

rapporterar Johnsson & Svedin (2012) om unga kvinnors erfarenheter av att sälja sexuella 

tjänster online samt anledningar till varför de gör det. Socialstyrelsen fick i uppdrag av 

regeringen att kartlägga och utvärdera prostitutionsgruppernas insatser samt vilka erfarenheter 

och attityder som fanns hos befolkningen kring prostitution och de sammanställde rapporten 

tillsammans med Linköpings universitet. I rapporten beskrivs en svensk kvalitativ studie där 

11 unga tjejer som sålt sex har intervjuats. Gemensamt för de intervjuade tjejerna var att 

kontakten med sexköpare främst skedde via internet, både på ungdomssajter som Facebook 

samt sexsajter. Av studien framkom att flera av respondenterna tyckte att sex och 

självskadebeteende var samma sak och samtliga uppgav att sälja sex var något skadligt. De 

flesta av informanterna hade ångest och sökte efter sex i ångestdämpande syfte. De kunder 

som informanterna upplevde som våldsamma och elaka var de kunder som tjejerna träffade 

mest. Det förklarades genom att de kunder som var snälla inte dämpade ångesten på samma 

sätt som de våldsamma kunderna. Ersättningen för de sexuella tjänsterna som såldes var oftast 

pengar, dock var det inte av så stor betydelse då anledningen till att sälja sex inte var att tjäna 

pengar. Flera av informanterna var istället ute efter att försäljningen av sex skulle fungera som 

ett självskadande beteende. 

Forskning visar att personer som varit utsatta för sexuella övergrepp i sin barndom har större 

risk att bli utsatta för sexuella övergrepp som vuxna då de använder sex för att reducera 

negativa känslotillstånd (Orcutt, Cooper & Garcia, 2005). Sex används på så sätt för att 

reglera negativa känslor, liksom ett självskadebeteende, då personen skadar sig själv för att 
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hantera smärtsamma tankar, känslor och situationer (Thorsen, 2006). Svedin menar att (i 

Johnsson & Lundström Matsson, 2012) valet av tema för de självskadande handlingar avgörs 

av det man blivit utsatt för, i detta fall sexuella övergrepp. Därför används sex för bland annat 

affektregelering och bestraffning vilket kan leda till fysiska skador.   

2.6 Förekomst av sex som självskadebeteende  

Sexuellt självskadebeteende är, som sagt, till stor del ett outforskat ämne och det finns i 

dagsläget ingen forskning som visar på prevalensen av den här typen av självskadebeteende. 

Däremot finns forskning (Svensson, Fredlund, Svedin, Priebe & Wadsby, 2013) som visar att 

sex som självskadebeteende ofta förekommer bland unga som säljer sex. Enligt studien är det 

1.2% av tjejerna och 1.7% av killarna i Sverige som har sålt eller säljer sexuella 

tjänster.  Deltagarna i studien gick årskurs 3 på gymnasiet och medelåldern var 18.3 år. Det 

var 46% av deltagarna i studien som uppgav att de var tjejer, 53.2% uppgav att de var pojkar 

medan 0.8% uppgav att de inte visste om de var tjej eller kille. Studien visar bland annat att 

de tjejer och killar som säljer sex i större utsträckning har blivit utsatta för sexuella övergrepp 

än den grupp som inte säljer sex. På det sättet går det ofta hand i hand med sex som 

självskadebeteende då de personer som använder sex för att lindra ångest gör det för att de har 

blivit sexuellt utnyttjade. En slutsats från studien var:   
“Another option is that selling sex can be used by the adolescents as a way to 

decrease anxiety from being sexually abused, as a form of self-harm.” (Svensson 

et. al, 2013, s 85). 

2.7  Omvårdnad vid självskadebeteende 

Den allmänna omvårdnaden vid självskadebeteende består främst i att skapa en god relation 

mellan patienten och sjuksköterskan. Detta görs genom att sjuksköterskan alltid försöker möta 

patienten i nuet och se vad som är aktuellt just för stunden. Sjuksköterskan måste, genom 

samtal med patienten, skapa sig en bild av vad det är patienten vill förmedla genom sitt 

självskadebeteende samt stödja och motivera denne till att förändra beteendet. Målet är att 

göra patienten delaktig i vården. Detta kan göras genom att patienten uppmuntras att ta 

kontakt innan patienten självskadar, framhäva det som är bra och positivt i livet, hjälpa 

patienten att hitta andra vägar att hantera ångesten på samt hjälpa till att planera dagen för att 

ha en normal dygnsrytm med sömn, aktiviteter och matintag (Lindgren, 2010).    
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Några exempel på omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan tillämpa vid 

självskadebeteende är användning av kedjeanalys, stödsamtal, dagbok för att sätta ord på 

känslor och tankar, motiverande samtal, anhörigsamtal, instruktion om avslappnande övningar 

vid ångest, meditation och mindfullness-övningar. Sjuksköterskan kan även ge 

rekommendationer kring nutrition, sömn och fysisk aktivitet (Øverland, 2010).   

Att patienten skriver ner sina känslor och tankar i en dagbok vid poliklinisk behandling är till 

fördel för behandlingen. En person som har ett självskadebeteende kan ofta ha ett kaotiskt 

känsloliv vilket gör det svårt att hålla isär vilka situationer och känslor som leder till 

självskadande. Genom dagboken kan patienten och sjuksköterskan tillsammans hitta ett 

mönster och på så sätt finna strategier för att inte självskada (Øverland, 2010).   

Motiverande intervju kan användas för att hjälpa patienten att själv hitta lösningar på sina 

problem. Sjuksköterskan visar empati för patientens känslor och tolkningar och ska inte döma 

eller råda patienten. Hen ställer istället frågor så att patienten själv får fundera över sitt 

problem och hur det ska redas ut (Øverland, 2010).   

Mindfullness är annan metod som kan användas i omvårdnad av personer med 

självskadebeteende. Det ingår i dialektisk beteendeterapi men är även en form av egenvård 

som sjuksköterskan kan instruera om. Mindufullness, som brukar översättas med medveten 

närvaro, kan användas vid stress eller oro och går ut på att personen ska försöka vara i nuet, 

ta ett steg tillbaka och betrakta sina tankar och känslor objektivt, utan att påverkas av dem. 

Övningar inom mindfullness kan exempelvis vara meditation, både stilla och i rörelse, eller 

kroppsscanning där man blir medveten om alla delar av sin kropp. En viktig del i 

mindfullness är andningen, genom att kontrollera den blir man mer kroppsmedveten och 

stressen kan minska (Perseius, 2012). 

2.8 Sjuksköterskans ansvar 

Det finns en del lagar och förordningar som sjuksköterskan ska följa i sitt arbete inom 

sjukvården. Sjuksköterskan ska arbete enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763), med 

målet att ge en god vård som främjar hälsa för hela befolkningen. För att uppfylla målet är det 

viktigt att sjuksköterskor har kunskap om patienter som använder sex som självskadebeteende 
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då beteendet leder till fysisk och psykisk ohälsa. Kunskap inom ämnet gör att sjuksköterskor 

kan erbjuda adekvat omvårdnad och behandling till den här patientgruppen. 

I Socialstyrelsens “kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” (2005) står beskrivet 

i kompetensområdet “främjandet av hälsa och förebyggandet av ohälsa” att sjuksköterskan 

ska ha förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till 

förändrande livsstilsfaktorer. Det står även att sjuksköterskan ska ha ett bemötande som är 

respektfullt, empatiskt och lyhört vid möten med patienter, närstående och personal.   

2.9 Teoretisk referensram 

För studien har Hildegard E. Peplaus omvårdnadsteori “Interpersonal Relations in Nursing” 

studerats. I teorin är det relationen mellan sjuksköterska och patient som står i fokus. Detta till 

skillnad mot många andra omvårdnadsteorier som är mer patientcentrerade. Enligt Peplau är 

omvårdnaden en process som utvecklas mellan minst två deltagare och där de ofta gynnas av 

mötet. En bra relation mellan sjuksköterska och patient är en förutsättning för god omvårdnad 

vid psykisk ohälsa. Den terapeutiska relationen genomgår, enligt Peplau, fyra olika faser vilka 

är: orienteringsfasen, där sjuksköterskan och patienten lär känna varandra, identifieringsfasen, 

där patientens problem identifieras och bearbetas, explorationsfasen, där patienten utnyttjar 

sina nya resurser,  och resolutionsfasen, den tid då relationen avslutas. Faserna är inte fasta 

utan flyter in i varandra när relationen mellan sjuksköterskan och patienten utvecklas (Peplau, 

1991). 

I den första fasen, orienteringsfasen, finns två grundläggande delar: det har uppstått ett 

hälsoproblem för patienten och denne söker professionell hjälp för detta. Till en början hittar 

patient och sjuksköterska sina roller, de lär känna varandra och tar itu med sina förutfattade 

meningar om varandra. Identifieringsfasen är fasen då patienten, med hjälp av information 

och sjuksköterskans erfarenhet, till fullo förstår sin situation, kan lägga upp mål och se vad 

som kommer krävas för att nå dit. Genom att sjuksköterskan uppmuntrar patienten till att vara 

aktiv i att formulera sina problem så bjuds patienten in till att delta i sin egen omvårdnad, 

något som är av stor vikt för hur motiverad patienten blir att delta. Det är viktigt att 

sjuksköterska och patient jobbar mot samma mål. Explorationsfasen är den fas då patienten 

känner sig trygg i vården och kan utnyttja dess tjänster för sitt bästa intresse. Patienten börjar 
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även planera för framtiden och eventuellt sätta upp nya mål. Resolutionsfasen nås när 

hälsoproblemet är löst och patienten kan stå på egna ben igen utan stöd av sjuksköterskan. 

Målet med relationen är att sjukdomen inte bara ska upplevas som ett problem och något 

negativt utan att det även kan vara en erfarenhet för patienten där denne har chans att lära sig 

om sig själv(Peplau, 1991). 

Under faserna kan sjuksköterskan tillskrivas olika roller av patienten beroende av vilken fas 

denne befinner sig i.  Sjuksköterskan kan till en början vara en främling, vilket kan tyckas 

som en självklarhet i det första mötet med patienten då de båda inte känner varandra sedan 

tidigare. Hen kan också tillskrivas en roll som resursperson som syftar till att ge speciellt 

anpassad information som patienten behöver för att kunna förstå sin situation samt besvara de 

fårgor som patienten har. Rollen som lärare innebär att sjuksköterskan utgår från patientens 

kunskap och vilja att lära sig mer och bygger vidare och utvecklar kunskapen tillsammans 

med patienten. Erfarenheten av sjukdomen som patienten får leder till kunskap som hen kan 

använda sig av för att hjälpa sig själv. Sjuksköterskan kan även vara rådgivare till patienten 

och lyssna på patientens tankar och känslor runt händelserna som lett till sjukhuskontakten. 

Detta är av vikt för att kunna hjälpa patienten att inse och aceptera händelsen som en del av 

livet istället för att försöka stöta bort och glömma den. På så vis kan händelsen användas som 

en erfarenhet som kan leda till hälsa. Sjuksköterskan kan också tilldelas en roll som 

ställföreträdare, ledare eller en roll som teknisk expert där hen kan handskas med diverse 

utrustning som är till patientens nytta(Peplau, 1991). 

2.10 Problemformulering 

Sex som självskadebeteende är ett ämne som fått ökad medial uppmärksamhet de senaste 

åren. Den vetenskapliga forskningen är emellertid eftersatt varför det finns behov av att 

undersöka upplevd erfarenhet, befintligt kunskapsläge och den omvårdnad som 

sjuksköterskor ger till dessa patienter.  Med detta i åtanke har vi utformat syftet för vår studie. 

2.11 Syfte 

Syftet är att undersöka upplevd erfarenhet och befintligt kunskapsläge hos sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor om sex som självskadebeteende samt vilka omvårdnadsinsatser som 
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ges till patienter med självskadebeteende. Detta för att kunna se hur lidande lindras och hälsa 

främjas i det dagliga vårdandet. 

3. METOD 

3.1 Forskningsdesign 

Tvärsnittstudie i form av en enkätundersökning med kvalitativ och kvantitativ design. 

3.2 Urval 

Urvalsgruppen i föreliggande tvärsnittsstudie består av legitimerade sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor som arbetar inom psykiatrienheter på ett svenskt universitetssjukhus. 

Totalt delades 151 enkäter ut och av dessa besvarades 46,4%(n=70).   

3.3 Undersökningsgrupp 

Sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård inom 

samtliga psykiatrienheter på ett universitetssjukhus i Sverige. Sjuttio informanter besvarade 

enkäten. Hälften (n=35) hade arbetat som sjuksköterska i 10 år eller mer, 12,9%(n=9) hade 

arbetat i 6-10 år, 17,1% (n=12) hade arbetat i 4-6 år, 14,3%(n=10) hade arbetat i 1-3 år och 

4,3%(n=3) hade arbetat i mindre än 1 år som sjuksköterska. Det var en informant som valde 

att inte besvara frågan. Av de som besvarade enkäten hade 58,6% någon form av 

specialistutbildning, främst inom psykiatri.   

3.4 Datainsamlingsmetod 

Enkäten framställdes med hjälp av en bok i enkätmetodik (Trost, 2001). Frågor som rör 

omvårdnadsåtgärder har utformats efter litteratur som beskriver olika strategier och åtgärder 

vid självskadebeteende(Øverland, 2010). Enkäten består av en kvantitativ del med frågor om 

sjuksköterskans kunskap och erfarenhet inom ämnet samt vilka omvårdnadsåtgärder som 

tillämpas i arbetet med patientgruppen. Den kvantitativa delen följs upp med en kvalitativ del 

där respondenten har möjlighet att fördjupa sina svar. 
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Enkäten (se bilaga 2) börjar med tre inledande frågor med svarsalternativen “ja”, “nej” och 

“jag vet inte”. Följande fem frågor berör sjuksköterskornas upplevda kunskapsläge och 

utbildning och dessa besvaras med antingen “ja, “nej” eller “jag vet inte”. Därefter tillfrågas 

sjuksköterskorna om deras erfarenheter genom öppna frågor där de svarar skriftligt. Den sista 

delen av enkäten berör omvårdnad och omvårdnadsåtgärder. Där ställs påståenden om hur 

ofta elva olika omvårdnadsåtgärder utförs. Dessa frågor har fyra olika svarsalternativ; “alltid”, 

“ofta”, “ibland” och “aldrig”. Enkäten avslutas med en öppen fråga där sjuksköterskorna får 

möjlighet att skriva andra omvårdnadsåtgärder som de använder. En mindre pilotstudie där 

enkäten delades ut till 3 sjuksköterskor gjordes för att testa enkäten och därefter omarbetades 

den till en slutlig version. 

3.5 Tillvägagångssätt 

Samtliga verksamhetschefer inom psykiatridivisionen fick skriftligen godkänna studiens 

genomförande. Därefter etablerades kontakt med respektive avdelningschef eller annan 

kontaktperson som tilldelades studiens projektplan tillsammans med ett informationsbrev. Vid 

telefonkontakt med avdelningschef eller kontaktperson kontrollerades antal sjuksköterskor på 

arbetsplatsen samt bestämdes tidpunkt för utlämning av enkäterna. Därefter uppsöktes under 

fyra dagar verksamheterna och enkäterna gavs till respektive kontaktperson på avdelningen 

som skulle ansvara för utdelning och insamling av enkäterna. Till tre arbetsplatser, som låg 

utanför stadskärnan, skickades enkäterna via post efter att telefonkontakt tagits. Sammanlagt 

delas 151 enkäter ut. Samtliga fick två veckor på sig att besvara enkäten och därefter 

återsända de besvarade enkäterna.  

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Ämnet kan vara känsligt då en persons sexualitet är något privat och något som alla kan 

relatera till(Gamnes, 2006). Dock fokuserar studien på ämnet utifrån sjuksköterskans 

perspektiv därav riskerar inte eventuella patienter att bli exploaterade i studien vilket är något 

som anses etiskt viktigt. Samtliga sjuksköterskor som deltar fick information, via bifogat 

informationsbrev till enkäten(se bilaga 1), om att medverkan är frivillig. De fick även 

information om studiens syfte (CODEX, 2013). Deltagarna ansågs samtycka till deltagande 

genom att svara på enkätens frågor och lämna till avsedd person. Enkäterna lämnades i ett 

kuvert för att säkra anonymiteten för deltagarna. 
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3.7 Dataanalys 

Svaren på de öppna frågorna 6, 7, 9,10,11, 13 och 14 analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys, enligt Graneheim & Lundman (2004) där citat från texten kondenseras till 

olika subkategorier och kategorier. Resultatet av analysen redovisas i tabell samt löpande text. 

Det kvantitativa innehållet från fråga 1-8 samt 10, 12, 13 och 14 sammanställdes i en excel fil. 

Därefter redovisas resultatet i deskriptiv statistik, det vill säga proportioner med antal och 

procent, i tabeller och diagram samt i löpande text(Polit & Beck, 2006). Alla procentsatser i 

texten är avrundade till heltal, i diagrammen ingår en decimal.  

4. RESULTAT 

4.1 Upplevd kunskap om sex som självskadebeteende bland sjuksköterskor 

 

Fråga 4 och 5 i enkäten frågade efter sjuksköterskornas upplevda kunskapsläge, se diagram 1 

och 2. 

 
Diagram 1. Fråga 4 i enkäten som efterfrågar om sjuksköterskorna vet vad sex som självskadebeteende 

innebär. 

82.9% 

11.4% 

4.3% 1.4% 

Vet du vad sex som självskadebeteende 
innebär? 

Ja

Nej

Vet ej

Ej svarat
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Diagram 2. Fråga 5 i enkäten som frågar om sjuksköterskorna anser att kunskaperna om sexuellt 

självskadebeteende är tillräckliga. 

Respondenterna tillfrågades även om de genom sitt arbete fått någon information om sex som 

självskadebeteende. Det var 37% (n=26) som svarade ja, att de fått information inom arbetet, 

och 57% (n=40) som svarade “nej”. Informationen de fått kom främst från patienters egna 

berättelser, kortfattad muntlig information på arbetsplatsen samt deltagande på föreläsningar 

som berörde ämnet. 

På frågan om de genom sitt arbete fått någon utbildning om sex som självskadebeteende 

svarade 90% (n=63) “nej” och 9% (n=6) “ja”. Av de som svarade “ja” på att de fått utbildning 

inom arbetet hade fyra stycken gått en DBT-utbildning. 

På frågan; “Önskar du att få mer utbildning inom området?” svarade 84% (n=59) “ja”, 3% 

(n=2) stycken svarade “nej” och 11% (n=8) stycken svarade att de inte visste om de önskade 

mer utbildning. 

De flesta respondenter upplever att de vet vad sex som självskadebeteende innebär. Dock 

ansåg de flesta att de inte hade tillräckliga kunskaper och önskade mer utbildning inom 

området. 

4.2 Sexuellt riskbeteende enligt sjuksköterskorna   

På enkätfrågan om vad sjuksköterskorna ansåg att sexuellt riskbeteende innebar valde 80% 

(n=56) att besvara frågan. Totalt kunde nio kategorier urskönjas när en innehållsanalys 

11.8% 

82.8% 

4.3% 1.1% 

Anser du att du har tillräckliga kunskaper 
inom detta område? 

Ja

Nej

Vet ej

Ej svarat
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gjordes enligt Graneheim och Lundman (2004). Dessa redovisas i tabellen nedan samt med 

exempel i löpande text. 

Tabell 1. Underkategorier och kategorier vid frågan om sexuellt riskbeteende. 
Kategori Underkategorier 
Alkohol och droger i 

samband med sex 
 ”Umgås” med alkohol 

 Alkohol och droger ger ökad risk vid sexuellt riskbeteende 

 Vara alkohol- eller drogpåverkad i samband med sex 

Sexuella kontakter 

över internet 
 Risktagande på internet 

 Sexchatta 

 Delning av avklädda bilder 

 Skicka avklädda bilder till personer på internet 

Upplevd avsaknad av 

egenvärde 
 Låg självkänsla 

 Bekräftelsebehov 

Sexuellt risktagande  Oskyddat sex 

 Utsätter sig för farliga situationer 

 Svårt att dra gränser 

 Utsätter sig för skadliga situationer 

 Utsätter sig för farliga och psykiskt och fysiskt skadliga 

situationer 

Prostitution  Köp av sex 

 Sex mot betalning 

Ångestlindring  Använder sex för att döva ångest 

 Självskada för ångestdämpning 

Ofrivillighet  Risk för övergrepp 

 Sex mot sin vilja 

Promiskuitet  Många sexuella kontakter 

 Sex med okända personer 

Självskadebeteende 

& självdestruktivitet 
 Skada sig själv fysiskt eller psykiskt med sexuella handlingar 

 Ett mönster av att söka sig till sexuellt självskadande situationer 

Alkohol och droger i samband med sex 

Av de som besvarade frågan var det 14 % (n=8) som ansåg att alkohol och/eller droger i 

samband med sexuella kontakter kunde vara ett tecken på ett sexuellt riskbeteende. 

Underkategorierna handlade om att alkohol fanns närvarande i sociala situationer, till exempel 

när man umgicks med äldre personer,  samt att man hade sex när man var  alkohol- eller 

drogpåverkad. 
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“Alkohol & droger påverkar också negativt om man är på stan & “lätt” följer med, hon kan 

ha svårt att sätta stopp & säga nej!” 

Sexuella kontakter över internet 

Det var 12% (n=7) av de som besvarade frågan som uppgav att ett sexuellt riskbeteende bland 

annat  innebär att personen i fråga hade sexuella kontakter över internet i form av sexchattar, 

risktagande på internet samt delning av bilder på sig själva av sexuell natur. 

“Att tex lägga ut bilder (nakenbilder) på nätet. Eller att ha liknande kontakter över nätet med 

personer man inte känner ” 

Upplevd avsaknad av egenvärde 

Det var 14% (n=8) av de som besvarade frågan om sexuellt riskbeteende som ansåg att det är 

förknippat med en person som har låg självkänsla och/ eller ett behov av att få bekräftelse. 

Det framkom att sex används för att få bekräftelse då personen får uppmärksamhet i form av 

sex. 
“ Där man anser att sexuella tjänster ger dig ett medmänskligt värde.” 

Sexuellt risktagande 

En stor del av respondenterna 66% (n=37) som besvarade frågan ansåg att risktagande så som 

oskyddat sex, utsätta sig för potentiellt både psykiskt och fysiskt skadliga situationer samt 

svårighet att sätta gränser var faktorer som ingick i ett sexuellt riskbeteende. 

“Att utsätta sig för situationer som kan vara skadliga, innebära risker för övergrepp/sjukdom, 

psykisk utmattning/skador på kropp/slemhinnor osv.” 

Prostitution 

Det var 11% (n=6) av de som besvarade frågan som uppgav att prostitution, det vill säga 

försäljning av sexuella tjänster eller köp av sexuella tjänster, är ett sexuellt riskbeteende. 

“ Där sex utförs för betalning, för att vidmakthålla kontakt.” 

Ångestlindring 
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Ett flertal, 23% (n=13), beskriver en patient som mår psykiskt dåligt med mycket ångest där 

sex har funktionen att lindra ångest samt att döva ångest. 
“ Sexuellt riskbeteende innebär att en person i syfte att straffa sig/dämpa ångest använder sig 

av sex.” 

Ofrivillighet 

Ett flertal respondenter, 19%(n=11), kopplade även samman sexuellt riskbeteende med risk 

att bli utsatt för övergrepp, samt att delta i sexuella sammanhang man egentligen inte vill delta 

i. 
“Riskbeteende o oönskad graviditet risk för könssjukdomar, risk för våld, utsatthet, övergrepp 

osv” 

Promiskuitet 

Det var 25,% (n=14) av de som besvarade frågan om sexuellt riskbeteende som upplevde att 

en person med många sexuella kontakter, en åt gången eller flera samtidigt, samt sex med 

okända personer hade ett sexuellt beteende som var förknippat med risker. 

“ Utsätter sig för mkt och osunda sexuella kontakter tillfälliga” 

Självskadebeteende och självdestruktivitet 

Det var 27% (n=15) av respondenterna uppgav att sexuellt riskbeteende kunde vara att ha ett 

sexuellt självskadebeteende där man skadar sig själv psykiskt eller fysiskt genom sina 

handlingar eller där man sökte sig till situationer som man visste att man mådde dåligt av. 

“Att man använder det sexuella beteendet som ett sätt att skada sig eller ett sätt som ej är 

hälsosamt” 

4.3 Sjuksköterskornas upplevda erfarenhet samt förekomst av sex som 

självskadebeteende 

Respondenterna blev tillfrågade om de hade erfarenhet av patienter som de misstänkte 

använder sex på ett självskadligt sätt, se diagram 6 för svar på frågan.  



17 
 

 
Diagram 6. Fråga 10 i enkäten som efterfrågar erfarenhet av patientgruppen. 

De som svarade “ja” på frågan om erfarenhet fick svara på följdfrågan; “om ja, på vilket 

sätt?” och 51% (n=36) respondenter valde att besvara frågan. Av svaren framkom att 

respondenterna främst träffat patientgruppen inom psykiatrin, i sitt dagliga arbete  (25%, 

n=9). De hade stött på gruppen i mötet med patienter som även kunde förknippas med 

destruktivt beteende 19% (n=7), att de satte sig i sexuellt riskfyllda situationer 33% 

(n=12),prostitution 22% (n=8), missbruk 19% (n=7), psykiatriska diagnoser 22% (n=8) samt 

aktivitet på internet 8% (n=3). En del respondenter angav flera faktorer de förknippade med 

patientgruppen. 

De respondenterna som svarade “ja” på att de hade erfarenhet av patientgruppen ombads även 

beskriva vilka symtom de tyckte var utmärkande för de patienter som använder sex som 

självskadebeteende.  Det var 51% (n=36) respondenter som valde att besvara frågan och 

många uppgav flera olika symtom som de hade uppmärksammat i kontakt med 

patientgruppen. Av svaren framkom att 64% av sjuksköterskorna upplevde att patienterna de 

hade träffat led av olika former av psykisk ohälsa såsom stark ångest, ADHD, 

personlighetsstörning, depression, ätstörningar, emotionellt instabilitet samt samsjuklighet. 

Låg självkänsla och självförakt var även utmärkande för patientgruppen enligt 

sjuksköterskornas svar (53% , n=19). Elva av sjuksköterskorna som besvarade frågan (31%) 

upplevde att patientgruppen hade sociala faktorer som spelade in såsom sexuella övergrepp 

under uppväxten, otrygg barndom, bristande hemförhållanden och miljöer, socialt utsatta samt 

var av kvinnligt kön. Impulsivitet, svårt att sätta gränser samt risktagande var också symtom 

som 14% (n=5) av sjuksköterskorna upplevde var sammankopplade med patienter som hade 

den typen av självskadebeteende. Fem av respondenterna (14%) uppgav även att de kunde se 

60% 

37% 

3% 

Har du någon erfarenhet av patienter som du misstänkt ha 
använt/använder sex på ett självskadligt sätt? 

Ja

Nej

Ej svarat
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13% 

51% 

29% 

7% 

Arbetar ni på din arbetsplats på något sätt för att 
upptäcka patienter som använder sex som 

självskadebeteende? 

Ja

Nej

Vet ej

Ej svarat

en koppling mellan sexuellt självskadebeteende och missbruk, droger och intoxikationer. Ett 

fåtal av respondenterna (8%, n=3) angav att de hade upplevt symtom som bekräftelsebehov, 

en önskan att bli sedd och/eller älskad samt önskan att “vilja vara någon” bland 

patientgruppen. 

4.4 Sjuksköterskornas tillämpning av omvårdnadsåtgärder vid självskadebeteende 

 

Respondenterna blev tillfrågade om de ställer frågor om sexuellt riskbeteende på sin 

arbetsplats och om de arbetade på något sätt för att upptäcka patienter som använder sex som 

självskadebeteende, se diagram 7 och 8 för svar på respektive fråga.  

 
Diagram 7.  Fråga 12 i enkäten tog upp om sjuksköterskorna ställer frågor om sexuellt riskbeteende på 

arbetsplatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 8. Fråga 13 i enkäten  efterfrågar om sjuksköterskorna arbetar på något sätt för att upptäcka 

patienter med ett sexuellt självskadebeteende. 

De som svarade “ja” på frågan om de arbetade med att upptäcka patientgruppen, fick svara på 

följdfrågan; “om ja, i så fall hur” och det var 9 respondenter som besvarade frågan. Samtliga 

4% 

40% 

27% 

22% 

7% 

Ställer ni på din arbetsplats frågor om sexuellt 
riskbeteende? 

Ja, alltid

Ibland, om
misstanke finns
Nej, oftast inte

Aldrig
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angav att självskadebeteendet framkom  i samtal med patienten i någon form av 

introduktionssamtal eller bedömningssamtal. Den sista frågan i enkäten tog upp eventuella 

omvårdnadsåtgärder som användes i mötet med patienter som självskadar. Dessa redovisas i 

tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Hur ofta sjuksköterskorna använder olika omvårdnadsåtgärder vid möte med 

patienter som självskadar (n=70) 

Omvårdnadsåtgärd Alltid Ofta Ibland Aldrig Ej svarat 
Rekommendationer om nutrition 16 19 15 7 13 

Rekommendationer om sömn 23 24 8 2 13 

Rekommendationer om fysisk aktivitet 16 23 13 4 14 
Användning av kedjeanalys 5 11 13 13 28 

Användning av motiverande samtal 13 24 15 5 13 
Användning av stödsamtal 24 21 8 4 13 
Anhörigsamtal 8 12 26 9 15 

Instruerar om mindfullness 6 12 18 18 16 
Instruerar om meditation 0 6 15 32 17 
Instruerar om avslappnande övningar 8 20 21 3 18 

Rekommendationer om att skriva 

dagbok 
8 16 23 9 14 

Slutligen ombads respondenterna skriftligt uppge ytterligare omvårdnadsåtgärder de använde i 

mötet med patienter som självskadar. Det var 26% (n=18) av respondenterna som valde att 

lägga till omvårdnadsåtgärder som inte togs upp i kryssfrågorna. Av dessa uppgav 72%(n=13) 

att de tillsammans med patienten undersökte olika avledningstekniker som kunde vara 

hjälpsamma för patienten för att hantera ångest. Bland annat beskrevs försök att stärka 

patienten genom att hjälpa denne att finna sina egna resurser. Som exempel på 

avledningstekniker gavs även handmassage, musik, rollspel, personliga arbetsblad utifrån 

patientens intressen och personlighet, försök att stärka självkänslan samt kroppskännedom.    
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Det var 39% (n=7) av sjuksköterskorna som uppgav att de även samarbetade med andra 

instanser såsom; polis, ungdomshälsan, kvinnojourer,  barn- och ungdomspsykiatrin, 

socialtjänst samt skola vid mötet med patienter som självskadar. Vikten av att bygga upp en 

relation, ett förtroende samt tillit mellan sjuksköterska och patient vid kontakt med patienter 

som har ett självskadebeteende samt att sjuksköterskan behöver vara tillgänglig för patienten 

när hen mår dåligt var det 33% (n=6) som angav som ytterligare omvårdnadsåtgärder de 

använde sig av. Av sjuksköterskorna var det 17% (n=3) som angav att de tillämpade någon 

form av krisslista/ interventioner när en patient var i kris. Att använda validering av känslor 

samt validerande interventioner var det 17% (n=3) uppgav att de. 

5. DISKUSSION 

En stor andel av sjuksköterskorna upplevde att de visste vad sex som självskadebeteende 

innebär. Dock upplevde många att deras kunskaper ej var tillräckliga. Det var även ett flertal 

som hade erfarenhet av sex som självskadebeteende och faktorer som kunde sammankopplas 

med det sexuella självskadebeteendet var andra psykiatriska diagnoser och låg självkänsla. De 

omvårdnadsåtgärder som främst användes vid kontakt med personer med ett 

självskadebeteende var rekommendationer om sömn, nutrition och fysisk aktivitet samt 

stödsamtal. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Upplevt kunskapsläge 

De flesta av respondenterna ansåg sig veta vad sex som självskadebeteende innebär. Det var 

dock få som uppgav att de genom sitt arbete hade fått någon utbildning inom ämnet. Drygt en 

tredjedel av sjuksöterskorna hade genom arbetet fått information om självskadebeteendet men 

det var ofta från patienters egna berättelser, kortfattad information eller från självstudier. 

Orsaker till varför så hög andel ansåg sig veta vad sex som självskadebeteende innebär trots 

låg informations- och utbildningsgrad från arbetet kan tänkas bero på att det mesta av 

kunskapen kommer från egen arbetslivserfarenhet, att man stött på den här patientgruppen i 

sitt arbete och därmed känner att man vet vad beteendet innebär. En annan tänkbar anledning 

kan varande senaste årens mediala uppmärksamhet av ämnet, något som en sjuksköterska 

inom psykiatrin eventuellt skulle lägga märke till och intresseras av då det berör det egna 
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arbetet. En annan förklaring skulle kunna vara att en definition av sex som självskadebeteende 

var bifogad i informationsbrevet som följde med enkäten, och med hjälp av denna ansåg 

respondenterna att de visste vad självskadebeteendet innebar. Sedan är frågan i sig ställd så att 

det inte går att kontrollera om respondenterna i själva verket vet vad sex som 

självskadebeteende innebär, bara att de anser att de vet det. Resultaten säger inte heller något 

om hur högt de skattar sin kunskap.   

De flesta av respondenterna ställde sig positiva till att få mer utbildning inom ämnet, något 

som är i samklang med den upplevda bristen på kunskap som tre fjädedelar av respondenterna 

ansåg sig ha. Det blev även tillfrågade om de arbetar på något sätt för att upptäcka patienter 

med ett sexuellt självskadebeteende, vilket hälften av sjuksköterskorna svarade att de inte 

gjorde. Även detta kan tyda på att kunskapsbrist föreligger då det krävs kunskap om ämnet för 

att vilja/kunna fråga om det. Peplaus omvårdnadsteori utgår från att sjuksköterskan innehar en 

roll som både lärare och rådgivare i omvårdnadsrelationen med patienten. För att kunna 

inneha sådana roller krävs en yrkeskunskap och erfarenhet för att kunna vägleda och 

undervisa patienten i dennes situation(Peplau, 1991). Därför är vetskap och kunskap om sex 

som självskadebeteende en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna identifiera och 

hjälpa dessa patienter. Att det ej finns någon vedertagen definition av sex som 

självskadebeteende, samt få vetenskapliga artiklar om ämnet tyder på att ämnet är outforskat 

och inte är en självklar del inom begreppet självskadebeteende. Detta talar för varför en brist 

på kunskap finns. Dock är det positivt att de flesta önskade mer utbildning vilket tyder på att 

det finns ett intresse samt eventuellt ett behov av utbildning inom ämnet. 

5.1.2 Upplevd erfarenhet 

Utav de respondenter som besvarade frågan; “Har du någon erfarenhet av patienter som du 

misstänkt ha använt/använder sex på ett självskadligt sätt”, var det 60 procent som svarade att 

de hade erfarenhet av denna kategori av patienter. Frågan är om sjuksköterskorna redan innan 

enkäten besvarades var medvetna om att de patienter de träffat på sin arbetsplats använde sex 

med syftet att skada sig själva, eller om de läst definitionen om sex som självskadebeteende i 

bifogat informationsbrev och därefter insett att de träffat patienter som passar in i 

beskrivningen? Dock är det troligt att de var medvetna om vad sex som självskadebeteende 

var sedan tidigare, i de specifika situationer de påträffat denna patientgrupp. Detta styrks utav 

det faktum att 83 procent av respondenterna ansåg sig veta vad sex som självskadebeteende 
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innebär. Strax över en tredjedel av respondenter som besvarade frågan hade ingen erfarenhet 

av denna patientgrupp. Orsaken till det kan eventuellt bero på att vissa avdelningar och 

mottagningar ej kommer i kontakt med patienter som har ett självskadebeteende. Det kan 

även bero på att sjuksköterskorna ej identifierat patientens sexuellt riskbeteende som ett 

sexuellt självskadebeteende. Eventuellt att de ej upplevde att det var någon skillnad mellan de 

olika beteendena. En möjlig orsak till detta kan vara att den rådande, icke vedertagna 

definitonen av sex som självskadebeteende ej beskriver det egentliga syftet med beteendet. 

Det definitionen beskriver kan mycket väl tolkas som en beskrivning av ett sexuellt 

riskbeteende istället för ett självskadande beteende med syftet att lindra sin ångest. 

De respondenter som svarat “ja” på föregående fråga fick möjligheten att redogöra på vilket 

sätt de hade erfarenhet av denna patientgrupp. Utav de 42 respondenter som hade erfarenhet 

valde de flesta att besvara följdfrågan. Ett flertal aspekter framkom, de flesta överensstämmer 

med den forskning och litteratur som finns på området nämligen att sex som 

självskadebeteende är förknippat med prostitution (Svensson, Fredlund, Svedin, Priebe & 

Wadsby, 2013), att patienterna försatte sig sexuellt riskfyllda situationer (Johnsson & Svedin, 

2012), destruktivt beteende (Orcutt, Cooper & Garcia, 2005) samt att patienterna är aktiva på 

internet (Johnsson & Svedin, 2012). De övriga aspekter som framkom såsom att 

sjuksköterskorna påträffar patientgruppen inom psykiatrin i sitt dagliga arbete, patienter med 

psykiatriska sjukdomar samt patienter med ett samtidigt missbruk. Dessa sistnämnda aspekter 

går att utläsa från litteratur (Johansson & Lundström Matsson, 2012) som belyser ämnet, dock 

inte från forskning. Samtliga faktorer samexisterar enligt respondenterna med ett sexuellt 

självskadebeteende. Däremot behöver det inte betyda att det ena är beroende av det andra. Sex 

som självskadebeteende kan fortfarande vara ett faktum trots frånvaro av ovanstående 

faktorer. 

De sjuksköterskor som upplevde att de hade erfarenhet fick även beskriva utmärkande 

symtom hos patienter med ett sexuellt självskadebeteende. Majoriteten av respondenterna som 

hade erfarenhet valde att besvara frågan. En stor andel av respondenterna uppgav att 

patienterna de träffat med detta beteende även led av olika former av psykisk ohälsa, detta 

visar även resultatet av en tidigare studie (Johnsson & Svedin, 2012). Att ett självskadande 

beteende uppstår beror på att personen i fråga ej mår bra då beteendet delvis har en 

ångestlindrande funktion (Socialstyrelsen, 2004). Då samtliga respondenter arbetar inom 
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psykiatrin och endast träffar patienter med någon form av psykisk ohälsa kan det tyckas givet 

att detta var utmärkande för patientgruppen. Däremot är det okänt om sjuksköterskorna har 

mött denna patientgrupp på sin nuvarande plats eller på ett tidigare arbete på en somatisk 

avdelning. Dock har de med största sannolikhet träffat patienter med beteendet inom 

psykiatrin. Bekräftelsebehov, självförakt samt låg självkänsla var enligt sjuksköterskorna även 

utmärkande för patientgruppen, detta återfinns även i Caroline Engvalls böcker “14 år till 

salu” (Engvall, 2008) och “Skamfläck”(Engvall, 2012). Dock visar ingen tidigare forskning 

på detta även om det kan tänkas vara möjligt då patienterna skadar sig själva och sin egen 

kropp. Enligt sjuksköterskorna var sociala faktorer såsom bla sexuella övergrepp i 

barndomen, bristande hemförhållande samt otrygg uppväxt något som kunde förknippas med 

patientgruppen. Detta styrks utav tidigare forskning samt litteratur som beskriver fenomenet 

(Svedin & Priebe, 2009; Stiftelsen allmänna barnahuset, 2005). Impulsivitet, missbruk och 

risktagande är ytterligare tre faktorer som sjuksköterskorna upplevde var utmärkande för 

patientgruppen. Missbruk samt impulsivitet är två faktorer som Socialstyrelsen (2004) även 

funnit var förknippat med dessa patienterna. Det är oklart i vilken bemärkelse patientgruppen 

var risktagande dock är det återkommande i tidigare studier samt litteratur att patientgruppen 

tar stora risken på internet (Svedin & Priebe, 2009; Johnsson & Svedin 2012).   

5.1.3 Tillämpning av omvårdnadsåtgärder vid självskadebeteende   

Respondenterna blev tillfrågade om de ställde frågor om sexuellt riskbeteende på sin 

arbetsplats och 40 procent svarade att de ibland, om misstanke fanns, ställde frågan. Det var 

väldigt få som alltid ställde frågan  och relativt många som aldrig ställde frågan. Det låga 

antalet som alltid ställde frågan och det höga antalet som aldrig ställde frågan kan bero på en 

del olika faktorer. Till exempel att frågor rörande sexualitet inte känns relevant för just de 

sjuksköterskornas arbetsuppgifter. På vissa avdelningar samt inom vissa verksamhetsområden 

träffar sjuksköterskorna endast patienterna en kort stund och har inte det långsiktiga ansvaret 

för patienterna. En annan anledning till varför frågan om sexuellt riskbeteende ställs i så låg 

utsträckning kan vara på grund av att den typen av frågor kan vara svåra att ställa och för att 

man inte vill inkräkta på patientens integritet. Eventuellt kan frågorna till den äldre delen av 

patientgruppen vara extra svåra att ställa då deras sexualitet är något de själva förväntas kunna 

ta ansvar för. När det kommer till barn och sjuksköterskan misstänker att de har ett sexuellt 

riskbeteende kan det tänkas att sjuksköterskan känner ett ansvar att hjälpa patienten för att hen 

inte är kapabel att hantera situationen själv. Sjuksköterskan har även skyldighet att anmäla till 
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socialnämnden om ett barn far illa samt om de misstänker att ett barn far illa (SFS, 1982:763). 

En fundering kring detta är att samtlig svensk forskning på området berör barn och inte vuxna 

trots att beteendet förekommer bland vuxna.  

En annan anledning till varför man väljer att inte ställa frågan om sexuellt riskbeteende kan 

vara på grund av bristande kunskap i att hantera svaret på frågan. Det skulle också kunna vara 

på grund av att det kanske inte ingår som rutin att fråga vid exempelvis ett inskrivningssamtal 

och det därför blir upp till var och en att ta ställning till om frågan ska ställas. På tex 

barnmorskemottagningar samt ungdomsmottagningar ställs standardiserade frågor kring 

sexuella vanor och det är möjligt att de flesta patienter som får frågan inte upplever det som 

något konstigt då det ligger så nära till hands på den typen av mottagningar. Dock är det 

intressant varför det ej är lika naturligt att ställa samt svara på frågor kring sexuella vanor på 

avdelningar och mottagningar inom psykiatrin då det är något de flesta människor kan relatera 

till (Gamnes, 2006). En fundering kring detta; sex och samlevnad är, precis som mat, sömn 

och fysiskt aktivitet, en naturlig del av livets gång. Samtliga upplevs möjligen som något 

positivt så länge hen får lagom mycket sömn, fysiskt aktivitet och äter lagom mycket samt har 

sex och samlevnad på den enskilda individens egna villkor. Dock angränsar samtliga områden 

till något ohälsosamt och är därför områden som sjuksköterskor möjligen bör ta upp i mötet 

med patienter.    

På den efterföljande frågan i enkäten undersöktes om sjuksköterskorna på arbetsplatsen 

arbetade på något sätt för att upptäcka patienter med ett sexuellt självskadebeteende. Det var 

ett fåtal som svarade ja på frågan och de angav främst att detta skedde i samtal med patienten 

där frågan ställdes, som på introduktionssamtal eller bedömningssamtal. På grund av det låga 

antalet som svarade ja på frågan borde även detta tyda på att det är upp till varje sköterska om 

frågan ställs eller ej.   

Utifrån resultatet av enkätundersökningen framkom att de omvårdnadsåtgärder som användes 

i störst utsträckning var stödsamtal, rekommendationer om sömn samt rekommendationer om 

fysisk aktivitet. Enligt den forskning som finns på området tillämpas dessa 

omvårdnadsåtgärder generellt vid självskadebeteende. Enligt litteraturen (Lindgren, 2010; 

Øverland, 2010 & Perseius, 2012)  kan sjuksköterskan även använda sig utav 

omvårdnadsåtgärder som mindfullness, meditation samt kedjeanalys, dock visar ej resultaten 
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från vår enkätundersökning att sjusköterskor använder detta. Frågan om i vilken utsträckning 

“användning av kedjeanalys” tillämpas i omvårdnad av självskadande patienter kan ha givit 

missvisande resultat då det var ett stort antal respondenter som inte besvarade frågan. Det kan 

tänkas bero på att de ej visste vad kedjeanalys innebär. Av de som besvarade följdfrågan 

“använder du dig av några andra omvårdnadsåtgärder i mötet med dessa patienter”? Skrev de 

flesta att de instruerade om tillämpning av någon form av avledningsteknik. Att utveckla nya 

reaktionsmönster det vill säga, avledningstekniker vid självskadebeteende är en del av 

kedjeanalysen (Øverland, 2010).   

Många av de omvårdnadsåtgärder som togs upp i enkäten är utarbetade efter den kognitiva 

psykoterapin där fokus är på att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att lära sig att tänka i nya 

banor för att uppnå psykisk hälsa (Øverland, 2010). För att kunna hjälpa patienten genom att 

använda den typen av omvårdnadsåtgärder krävs att sjuksköterskan och patienten har en 

relation likt den som beskrivs i Peplaus dynamiska omvårdnadsteori om den interpersonella 

relationen. Där läggs stor vikt vid att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att bearbeta 

händelser och känslor som både uppkommer vid sjukdomstillfället och som finns kvar får 

tidigare i livet och på så vis uppnå psykisk hälsa (Peplau, 1991). Många av de respondenter 

som valde att lägga till fler omvårdnadsåtgärder som användes i arbetet med patienter med 

självskadebeteende uppgav just åtgärder som att bygga upp en tillitsfull relation med 

patienten, att validera känslor samt att stärka självkänslan, något som känns typiskt för 

Peplaus teori. Det var även ett stort antal som använde stödsamtal och motiverande samtal i 

kontakt med patienterna, något som återfinns i Peplaus teori om att mötet och samtalet mellan 

sjuksköterska och patient är vårdande (Peplau, 1991).   

Rekommendationer kring sömn, fysisk aktivitet, nutrition samt användning av stödsamtal var 

de omvårdnadsåtgärder som tillämpades i störst utsträckning. Anledningen till detta kan 

tänkas vara att det är relativt okomplicerade åtgärder att tillta. En möjlighet är också att 

information om exempelvis sömn och nutrition kan vara en del av sjuksköterskornas 

standardformulär vid en eventuell inskrivning, datainsamling eller anamnes. På så vis tas 

dessa aspekter upp på ett naturligt sätt och är således enklare att diskutera med patienten och 

ge rekommendationer om. För att kunna behärska att instruera om meditation, mindfullness 

och avslappningsövningar kan det eventuellt krävas mer utbildning. Det kan vara en 
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bidragande orsak till att det tillämpas i låg utsträckning i mötet med patienter som 

självskadar.   

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Svarsfrekvens 

I enkätundersökningar är det eftersträvansvärt att få en svarsfrekvens på mellan 50-75 procent 

för att kunna dra slutsatser av studien (Trost, 2001). Med tanke på att enkäten var i 

pappersform, ämnet förhållandevis smalt och att enkäterna skulle återsändas av avdelningarna 

själva anses svarsfrekvensen på 46,4 procent som god. 

En förklaring till bortfallet tros vara att framförallt de öppna frågorna kan kännas arbetsamma 

att besvara. De kräver att man tänker efter och skriver förklaringar för hand. Ämnet i sig kan 

också vara en bidragande orsak till bortfallet då det kan kännas både irrelevant för den egna 

arbetssituationen samt väldigt specifikt och därför något inte alla påträffat i sitt arbete. De 

besvarade enkäterna skulle återsändas med internposten till handledare för studien, och detta 

moment kan också ha betydelse för svarsfrekvensen då denna information inte framgick lika 

tydligt som önskat i informationsbrevet. Det skickades heller inte ut någon påminnelse om att 

fylla i enkäten, något som eventuellt hade kunnat höja svarsfrekvensen. Det faktum att vi 

lever i en tid där enkätundersökningar förekommer frekvent kan också vara en anledning till 

svarsfrekvensen, då människor helt enkelt inte känner sig motiverade att fylla i ännu en 

enkät.    

 

Det var få som valde att besvara frågorna som rör vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor 

använder sig av i mötet med självskadande patienter. Cirka en femtedel valde att inte svara. I 

denna uträkning uteslöts utebliven svarsfrekvens för “användning av kedjeanalys” då det var 

avsevärt avvikande från medelvärdet. Att det var låg svarsfrekvens på frågorna gällande 

omvårdnadsåtgärder kan möjligen bero på att patientgruppen ej påträffas på samtliga 

psykiatriska avdelningar. En annan tänkbar anledning tros vara att många respondenter antog 

att frågan handlade om omvårdnad som ges för personer med ett sexuellt självskadebeteende 

och inte självskadebeteende i stort, vilket egentligen efterfrågades. Detta kan ha gjort att 

många inte ansåg frågan relevant för dem då de inte träffat patienter med ett sexuellt 

självskadebeteende.  Den låga svarsfrekvensen kan också bero på att sjuksköterskorna inte 
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själva benämner de omvårdnadsåtgärder de använder sig av med de olika alternativ som ges i 

frågan. Det fanns ingen förklaring till respektive omvårdnadsåtgärd i frågan och det framgick 

inte vad som ingick i åtgärden. Om en sjuksköterska var osäker på sitt svar kanske hen valde 

att inte besvara frågan istället.   

5.2.2 Nackdelar med vald design och metod   

 

Av svarsresultaten på de öppna frågorna i enkäten att döma har frågorna kunnat tolkas på 

många olika sätt och det har ibland funnits svårigheter i att finna en röd tråd i de olika svaren. 

Tre olika begrepp tas upp i enkäten och dessa är sexuellt självskadebeteende, 

självskadebeteende och sexuellt riskbeteende. Om man läser och svarar på enkäten fort utan 

att tänka på att skilja på dessa begrepp kan frågorna ha besvarats med ”fel” begrepp i åtanke. 

Tanken från författarnas sida var att frågorna skulle hållas korta och inte ge för mycket 

information för att de skulle kunna tolkas fritt och inte påverka respondenternas svar.   

Det hade varit fördelaktigt om frågorna preciserats mer för att undvika eventuella 

feltolkningar från respondenternas sida. 

 

Anledningen till att respondenterna tillfrågades om sexuellt riskbeteende var på grund av den 

ovissa kunskapsnivån om sexuellt självskadebeteende samt för att man ville ta reda på om 

eventuella förförståelser samt fördomar om sexuella vanor kunde färga svaren om vad 

respondenterna ansåg var ett sexuellt självskadebeteende, såsom att ha många partners är ett 

sexuellt riskbeteende.   

 

Det hade varit fördelaktigt om enkäten blivit testad av en större grupp innan enkäterna 

skickades ut till samtliga avdelningar. Då hade eventuellt flera av enkätfrågorna 

omformulerats för att undvika feltolkningar.  

 

5.2.3 Fördelar med vald design och metod 

 

Enkäten hade en fördel i att bestå av ett begränsat antal frågor med en svarstid på cirka 10 

minuter om även alla kvalitativa frågor besvarades. Detta gjorde troligen att enkäten inte 

upplevdes för tidskrävande och således besvarades av fler. En annan fördel med vald metod är 

att en enkätstudie ger anonymitet för respondenterna (Trost, 2001). Detta ger respondenterna 

möjlighet att besvara frågorna utan risk att dömas av sina svar. Detta avspeglas i 

respondenternas till synes obehindrade svar på frågorna där deras personliga åsikterna lyser 
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igenom. Om en intervjumetod hade valts istället för att skicka ut enkäter hade det krävts mer 

tid för själva datainsamlingen. Det finns även en risk att sjuksköterskorna inte hade besvarat 

frågorna på samma sätt. De hade eventuellt kunnat påverkas av intervjuaren i en viss riktning, 

kunnat ställa frågor om ämnet eller inte vågat berätta om sina förutfattade meningar. 

Samtidigt hade en intervjumetod underlättat vid de öppna frågorna då ett berättande svar går 

snabbare att framföra än ett skriftligt, vilket gör att mer kanske hade blivit sagt vid en sådan 

typ av studie. Eventuella misstolkningar av frågorna hade också kunnat avhjälpas med en 

intervjumetod.   

 

Genom att använda frågor av både kvalitativ- och kvantitativ karaktär kunde resultaten av 

studien ses som mer generaliserbara medan man samtidigt fick en djupare inblick i några av 

frågorna vilket ökar förståelsen för både det upplevda kunskapsläget samt erfarenheten inom 

området.   

5.2.4 Etiska överväganden 

Ämnet, sex som självskadebeteende, kan vara känsligt då en persons sexualitet är något som 

de flesta kan relatera till och har egna förförståelser om. Det är även ett av de områden i  en 

persons liv som är mest privat. Dock är det en del av sjuksköterskeyrket att kunna prata om 

detta ämne. Vårdpersonal med bristande självinsikt gällande sin egen sexualitet kan ha 

svårigheter att bemöta patienters behov av att tala om eventuella sexuella problem på ett 

professionellt sätt. Om sjuksköterskan inte är trygg i sin egen sexualitet kan det vara svårt att 

hjälpa en annan person med den här typen av problem (Gamnes, 2006). Detta faktum 

avspeglar sig troligen i hur sjuksköterskorna har besvarat enkäten. 

Självskadande patienter är en patientgrupp som kan vara krävande att vårda (Lindgren, 2010). 

Det kan vara frustrerande när man inte känner sig förmögen att hjälpa patienten och 

sjuksköterskan kan bli osäker på sin förmåga att hjälpa. I värsta fall kan detta leda till att 

sjuksköterskan drar sig undan i relationen med patienten (Øverland, 2010). Med detta i åtanke 

kan en sådan här studie vara besvärlig att delta i. Då studien var inriktad på att undersöka 

sjuksköterskor inom psykiatrin ansågs den dock genomförbar då detta är en patientkategori 

som yrkesgruppen påträffar i det dagliga arbetet. En annan etisk aspekt av studien är att de 

medverkande sjuksköterskorna kan uppleva skuldkänslor om de inte har någon tidigare 

erfarenhet eller kunskap om ämnet. Detta på grund av att de arbetar inom psykiatrin och är 
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den yrkesgrupp som eventuellt skulle kunna träffa patientkategorin och därmed ha möjlighet 

att uppmärksamma den. Dock är även brist på kunskap och erfarenhet hos yrkesgruppen 

värdefull information då det kan stärka det faktum att det finns lite kunskap om ämnet. 

6. KLINISKA IMPLIKATIONER  

Av studien framkom att många av sjuksköterskorna i dagsläget har erfarenhet av patienter 

som har ett sexuellt självskadebeteende men anser sig samtidigt inte ha tillräckliga kunskaper 

inom ämnet. Då det finns mycket begränsat med forskning inom området är det tänkbart att 

det kan det vara svårt att utforma vården runt patientgruppen och ge evidensbaserad 

omvårdnad. Förhoppningen är att studien kan ha betydelse för vidare forskning inom området 

genom att kartlägga de kunskaper som finns i dagsläget och därmed visa på att det finns 

ytterligare behov av ökad kunskap. På lång sikt kan studien ha stor betydelse för de individer 

som är i behov av hjälp att bryta med sitt beteende samt återfå psykisk och fysisk hälsa. Ökad 

kunskap inom området kan leda till bättre omvårdnad vilket kan minska lidande för patienter 

som har ett sexuellt självskadebeteende. Om sjuksköterskor inte kan identifiera patienterna 

eller vet vad de lider av är det svårt att tillämpa adekvat behandling och omvårdnad. Rent 

generellt är det lätt att ignorera eller förskjuta det man inte behärskar samt känner sig osäker 

på.    

7. SLUTSATS   

 
En stor andel av sjuksköterskorna upplevde att de visste vad sex som självskadebeteende 

innebär samtidigt som de ansåg att de inte hade tillräckliga kunskaper inom området. Det var 

ett fåtal av sjuksköterskorna som tidigare hade fått information eller utbildning om sex som 

självskadebeteende på sin arbetsplats, de flesta önskade mer utbildning om ämnet. Ett flertal 

hade erfarenhet av patienter med ett sexuellt självskadebeteende. Några av de symtom som 

sjuksköterskorna upplevde var utmärkande för dessa patienter var dålig självkänsla, 

självförakt, sociala faktorer såsom sexuella övergrepp, bristande hemförhållanden och otrygg 

barndom samt patienter som led av någon form av psykisk ohälsa. De omvårdnadsåtgärder 

som sjuksköterskorna använde sig utav i störst utsträckning i kontakt med patienter med ett 

självskadebeteende var stödsamtal, rekommendationer om sömn samt fysisk aktivitet.  
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BILAGA 1 Informationsbrev 

 

 

 

 

 

 

 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

 

Informationsbrev 

 

 

Sjuksköterskans erfarenhet av, kunskap om samt omvårdnad 

av patienter med ett sexuellt självskadebeteende 

 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en studie med syfte att undersöka sjuksköterskors och 

specialistutbildade sjuksköterskor eventuella erfarenheter och upplevda kunskapsläge angånde 

sex som självskadebeteende samt vilken omvårdnad som tillämpas vid kontakt med denna 

patientgrupp. På lång sikt önskar vi att projektet får betydelse för de individer som är i behov 

av hjälp att bryta med sitt beteende samt återfå psykisk och fysisk hälsa. Studien genomförs 

med hjälp av en enkät som delas ut vid ett tillfälle under början på 2014 till sjuksköterskor 

verksamma inom psykiatrisk vård i Uppsala län som kan tänkas komma i kontakt med denna 

patientgrupp. Enkäten beräknas ta cirka 10 minuter att besvara. Den besvarade enkäten 

lämnas i ett kuvert till kontaktpersonen på din avdelning/mottagning senast två veckor efter 

utdelningstillfället. Enkäterna skickas sedan via internposten till handledaren Ida Augustin, 

biträdande avdelningschef på rättspsykiatriska enheten. Deltagandet i studien är helt frivilligt 

och anonymt. Materialet från enkäterna kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del 

av det. Resultatet av enkäten kommer att redovisas i en kandidatuppsats. 

 

Nedan följer en definition av sex som självskadebeteende för att du på bästa sätt ska kunna 

besvara efterföljande frågor i enkäten.  

 

 “ Att skada sig genom sex innebär att en person har ett mönster av att söka sig till sexuella 

situationer som innebär egen psykisk eller fysisk skada. Beteendet orsakar signifikant lidande 

eller försämrad funktion i skolan, arbetet eller på andra viktiga områden”.  

 

 

Studenter: 

Linda Holm: linda.holm89@live.se 

Simone Rodriguez: simone.wirsen@gmail.com  

 

Handledare: 

Ida Augustin: ida.augustin@akademiska.se 

Mathilda Iversen: mathilda.iversen@akademiska.se 
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BILAGA 2. Enkät. 

Enkät 

Inledande frågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 

 Mindre än 1 år 

 1-3 år 

 4-6 år 

 6-10 år 

 Mer än 10 år 

 

2. Inom vilket verksamhetsområde arbetar du? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Har du någon specialistutbilding efter din sjuksköterskeexamen? 

 

 Ja 

 Nej 

 

Om ja, vilken specialistutbildning?_______________________________________________ 

 

Kunskap 

 

4. Vet du vad sex som självskadebeteende innebär? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

5. Anser du att du har tillräckliga kunskaper inom detta område? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

Utbildning 
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6.  Har du genom ditt arbete fått någon information om personer som använder sex i 

självskadande syfte? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Om ja, vad?________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Har du genom ditt arbete fått någon utbildning om personer som använder sex i 

självskadande syfte? 

 Ja 

 Nej  

 Vet ej 

Om ja, vad?:_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

8. Önskar du att få mer utbildning inom området? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Erfarenheter i arbetet 

9. Vad innebär ett sexuellt riskbeteende enligt dig? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Har du någon erfarenhet av patienter som du misstänkt ha använt/använder sex på ett 

självskadligt sätt?  

 

 Ja 

 Nej 

Om ja, på vilket sätt?__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Om ja på fråga 10 besvaras även fråga 11, gå annars vidare till fråga 12. 

 

 

11. Vilka symtom tycker du har varit utmärkande för patientgruppen?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Omvårdnad 

 

12. Ställer ni på din arbetsplats frågor om sexuellt riskbeteende? 

 

 Ja, alltid 

 Ibland om misstanke finns 

 Nej,oftast inte 

 Aldrig 

 

13. Arbetar ni på din arbetsplats på något sätt för att upptäcka patienten som använder sex 

som självskadebeteende? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Om ja, i så fall hur?____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

14. Vilka omvårdnasåtgärder använder du dig av i mötet med patienter som självskadar? 
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Påståendena besvaras på  en fyrgradig skala från alltid, vilket innebär att 

omvårdnadsåtgärden alltid används vid kontakt med patienter som självskadar, till aldrig, då 

omvårdnadsåtgärden aldrig används. Markera endast ett svarsalternativ per påstående. 

           Alltid        Ofta      Ibland        Aldrig 

 

Rekommendationer om nutrition        
 

Rekommendationer om sömn         

 

Rekommendationer om fysisk aktivitet         

 

Användning av kedjeanalys         

 

 

Rekommendera användande av          

dagbok för att sätta ord på känslor 

och tankar 

 

Användning av motiverande         

samtal i mötet med patienten  

 

Användning av stödsamtal i         

mötet med patienten  

 

Anhörigsamtal           

 

Instruerar om användandet av          

mindfullness-övningar 

 

Instruerar om användandet av         

meditation 

 

Instruerar om avslappnande         

övningar att göra vid ångest 

 

 

Använder du dig av några andra omvårdnadsåtgärder i mötet med dessa patienter? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


