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Vi vill med dessa ord tacka sjuksköterskorna på den psykiatriska avdelningen som tog sig tid 

till att delta i denna studie. Utan er hade inte studien kunnat genomföras. Vi vill även rikta ett 

stort tack till våra handledare Alva Sjöblom och Caisa Öster som gett oss många goda råd på 

vägen. Slutligen vill vi tacka biträdande avdelningschef på den psykiatriska avdelningen för idé 

och uppmuntran. 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Självskadebeteende är vanligt förekommande i samhället. Sjuksköterskor kommer i sitt 

dagliga arbete möta patienter med självskadeproblematik. Patienter med självskadebeteende är ofta 

missnöjda med sjukvården och känner sig missförstådda. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

självskadebeteende samt sjuksköterskors upplevda behov av utbildning inom ämnet. 

         

Metod: Denna studie har deskriptiv kvalitativ design. Åtta sjuksköterskor som arbetar på en psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning har intervjuats angående deras upplevelser av att vårda patienter med 

självskadebeteende. 

 

Resultat: Intervjuerna gav upphov till fyra huvudkategorier; “sjuksköterskornas uppfattning om 

självskadebeteende”, “sjuksköterskornas upplevelse av omvårdnaden”, “känslomässig påverkan” och 

“sjuksköterskornas behov av utbildning”. Resultatet visar att sjuksköterskorna är nöjd med sin 

arbetsplats och med patientgruppen. Sjuksköterskorna har en uppfattning om att de flesta patienter 

självskadar i ångestlindrande syfte men att det finns undantagsfall då patienter självskadar i 

uppmärksamhetssyfte. Sjuksköterskorna är nöjda med sitt bemötande då de agerar lågaffektivt men 

upplever samtidigt en svårighet i att balansera det lågaffektiva bemötandet med deras naturliga 

reaktioner vid en självskadeincident. Sjuksköterskorna beskriver att de blir missnöjda med sitt 

bemötande när de är osäkra på hur de ska agera vid självskadeincidenter. Sjuksköterskorna uppger att de 

i större mån blev känslomässigt påverkade av självskadebeteende när de var nyanställda på den 

psykiatriska avdelningen men att de med erfarenhet blivit mer vana vid att se självskador. 

Sjuksköterskorna upplever en större känslomässig påverkan när sjukvården inte lyckas hjälpa patienter 

långsiktigt. Alla sjuksköterskor som deltog i studien önskar mer kunskap om självskadebeteende. 

 

Slutsats: Sjuksköterskorna uppger att de trivs bra på sin arbetsplats och att arbeta med denna 

patientgrupp men upplever ibland svårigheter i vårdandet av patienter med självskadebeteende. 

Tidsbrist, stress och upprepande självskadehandlingar är påfrestande för sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna beskriver att det generellt finns en negativ attityd bland vårdpersonal gentemot dessa 

patienter, vilket sjuksköterskorna tror kan förändras med mer utbildning inom ämnet. Alla 

sjuksköterskor som intervjuades önskade mer kunskap om självskadebeteende. 

 

Nyckelord: Självskadebeteende, känslor, sjuksköterskors upplevelser, interaktion 
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ABSTRACT 

Background: Self-injury behavior is common in society. Nurses will meet patients with these problems 

during their daily work. Patients with self-injurious behavior do often feel misunderstood and are often 

dissatisfied with the health care they are given.  

 

Aim: the aim of the study was to investigate nurses 'experiences of caring for patients with self-

injurious behavior and nurses' perceived needs for education in the subject. 

 

Method: A qualitative study with descriptive design was performed in order to explore the nurses’ 

experience of caring for patients with self-injurious behavior and nurses’ perceived needs for more 

education in the subject. The data collection consisted of eight semi-structured interviews and was 

analyzed with a qualitative content analysis.  

 

Results: The results of the interviews develop into four main categories; "Nurses 'perception of self-

injurious behavior", "nurses' experience of care", "emotional impact" and "nurses need of 

education".Nurses where satisfied with their workplace. The nurses have a perception that most patients 

self-harm as an anxiety-relieving action, but that there are exceptions where patients self-harm in an 

attention purpose. The nurses are satisfied with their treatment when they are acting low arousal 

approach, but they do also experience a difficulty in balancing the low arousal approach with the natural 

reactions that awakes when a self-harm incident happens. The nurses feel dissatisfied with their 

behavior when they are unsure of how to act. The nurses say they in larger extent became emotionally 

affected by self-harm when they were new employees on the psychiatric ward. With more experience 

the nurses became more accustomed to seeing self harm. The nurses are now experiencing a greater 

emotional impact when health care fails to help patients in the long term. All the nurses who 

participated in the study want more education in the subject. 

 

Conclusion: The nurses say they thrive in their workplace and their work with patients who self-harm, 

but they sometimes experience difficulties in caring for these patients. Lack of time, stress and repetitive 

self-injurious acts are stressful for the nurses. The nurses describe that there is generally a negative 

attitude among health professionals towards these patients, which the nurses believe can change with 

more education on the subject. All nurses interviewed wanted more education about self-injury. 

 

Keywords: Self-harm, feelings, nurses’ experiences, interactions. 

 

 

 



 

	  
 

5	    

INNEHÅLL 
BAKGRUND ............................................................................................................6 

Inledning ....................................................................................................................6 

Självskadebeteende.....................................................................................................6 

Emotionellt instabil personlighetsstörning..................................................................7 

Bemötande, omvårdnad och behandling vid självskadebeteende………...................7 

Dialektisk beteendeterapi (DBT)................................................................................9 

Patienternas upplevelser av vården.............................................................................9 

Tidigare forskning.......................................................................................................10 

Teoretisk referensram..................................................................................................10  

Problemformulering....................................................................................................11 

Syfte…........................................................................................................................12 

METOD.....................................................................................................................12 

Design.........................................................................................................................12 

Urval...........................................................................................................................12  

Datainsamling.............................................................................................................12 

Tillvägagångssätt........................................................................................................14  

Dataanalys..................................................................................................................14 

Forskningsetiska riktlinjer .........................................................................................14 

RESULTAT...............................................................................................................15 

Sjuksköterskornas uppfattning om självskadebeteende..............................................15 

Sjuksköterskornas upplevelser av omvårdnaden........................................................17 

Känslomässig påverkan..............................................................................................18  

Sjuksköterskornas behov av utbildning…………………..........................................20   

DISKUSSION............................................................................................................21  

Huvudresultat..............................................................................................................21  

Resultatdiskussion......................................................................................................22 

Metoddiskussion.........................................................................................................26  

Klinisk implikation……………………………………………………………...…..28 

Slutsats.......................................................................................................................28 

Referenslista..............................................................................................................29  

Bilaga 1-2....................................................................................................................33 

 



	  
 

 
6	  

Inledning 

Att skada sig själv fysiskt kan för vissa individer vara ett sätt att överleva. Självskadandet 

handlar inte om att skada sig själv i suicidsyfte utan är ett sätt för individen att hantera psykisk 

smärta. Självskadebeteende har sedan 90-talet ökat i samhället och forskning inom ämnet har 

tillkommit de senaste tio åren (Lindgren, 2014). Sedan 90-talet har även antalet inläggningar av 

självskadande kvinnor i åldrarna 15-24 år ökat med 50 procent inom sluten psykiatrisk vård. 

Efter 2008 har en viss minskning skett men förekomsten är fortfarande väsentligt högre än 

under 1990- talet (Nationella självskadeprojektet, 2015). 
 

Uppemot 3-7 procent av ungdomar i Sverige räknas idag medvetet skada sig själva. Bland 

ungdomar som får psykiatrisk vård räknas förekomsten av självskadebeteende vara betydligt 

högre, 30 procent bland flickor och 10 procent bland pojkar. Mörkertalet är stort på grund av att 

det inte alltid behövs insatser från sjukvården vid en självskada (Socialstyrelsen, 2004). Hos 

vuxna visar internationella studier som gjorts på normalbefolkningen en förekomst av 

självskadebeteende på ca 5 procent, liknande studier saknas dock i Sverige (Nationella 

självskadeprojektet, i.d.). Socialstyrelsen (2004:b) skriver i sin rapport “vad vet vi om flickor 

som skär sig?” att prevalensen av självtillfogad kroppsskada inom vuxenpsykiatrin uppges 

ligga mellan 21- 44 procent.  
 

Det är idag inte känt hur många ungdomar som självskadar enbart under en fas av 

tonårsutvecklingen. Det finns heller inga siffror på hur många som fortsätter med beteendet 

genom hela ungdomstiden och in i vuxenlivet. Sannolikt kommer merparten av ungdomarna 

som självskadar lära sig att bemästra stress och ångest på ett mer konstruktivt sätt än att 

självskada. Bland vuxna kvinnor är självskadebeteendet ofta en del i en allvarlig psykisk 

störning. Hos dessa vuxna kvinnor har självskadan mestadels börjat i de tidiga tonåren 

(Socialstyrelsen, 2004). 
 

Självskadebeteende 

Självskadebeteende definieras enligt nationella självskadeprojektet (2013) som ett beteende 

som medför skada hos individen. Det finns förslag på att självskadebeteende skall finnas med 

som en diagnos i den diagnostiska handboken för psykiatriska störningar, DSM. Diagnosen 

skulle då innefatta ett beteende som innebär en förstörelse eller förändring av kroppens 

vävnader, som att exempelvis skära huden eller svälja vassa föremål. Denna avgränsning kan 

dock bli för smal då till exempel överdoseringar av läkemedel och hängningar utan suicidalt 
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syfte (vilket hädanefter refereras till som snarning) nämns ej i förslaget (Nationella 

självskadeprojektet, 2013). 
 

Självskadebeteende innefattar därmed handlingar som inte har suicidala motiv utan syftar till 

att lindra psykiska besvär som ångest eller stress (Bjärehed, 2012). Den psykiska smärtan kan 

lindras kortvarigt genom att åsamka kroppen fysisk skada. Många personer med 

självskadebeteende upplever självskadandet som ett sätt att hantera outhärdlig ångest och 

psykisk smärta. Självskadandet kan också vara en strategi för att bli lugn. I vissa fall är 

självskadandet ett sätt att bestraffa sig själv eller ett sätt att visa omgivningen att personen är i 

behov av hjälp (Nationella självskadeprojektet, i.d.). 
 

Emotionellt instabil personlighetsstörning 

Självskadebeteende är inte en fristående diagnos och är heller inte kopplat till en specifik 

diagnos. Självskadebeteende medför dock ofta en samsjuklighet med psykiatriska diagnoser. 

Ett exempel på en sådan diagnos är emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS), tidigare 

kallad borderline (Nationella självskadeprojektet, 2015). Självskadebeteende är ett av nio 

kriterier som enligt DSM krävs för att diagnostisera EIPS. En person med EIPS har även en 

känslomässig sårbarhet och pendlar ofta kraftigt mellan olika starka känslolägen. 

Självdestruktivt beteende som exempelvis självskadebeteende eller missbruk kan vara ett 

uttryck för detta (Nationella självskadeprojektet, 2015). 
 

I boken Omvårdnad vid psykiatrisk ohälsa (Skärsäter, 2014) står det beskrivet att 

personlighetsstörningar är vanligt, cirka 9-13 procent av befolkningen lider av någon form. Av 

dessa verkar EIPS vara den vanligaste personlighetsstörningen bland de som söker vård inom 

psykiatrin. Patienter med EIPS har ofta låg självkänsla och bristande impulskontroll, många 

lider även av nedstämdhet. Dessa faktorer kan leda till en bristande kontroll över känslolivet. 

För att hantera detta ser många patienter självskadandet som en snabb ångestlindring i 

förhållande till andra ångestlindrande strategier. Självskadebeteende kan vara ett sätt för 

individer som känner sig tomma på känslor att känna något alls (Nationella självskadeprojektet, 

2015). 

 

Bemötande, omvårdnad och behandling vid självskadebeteende 

Vid mötet med en självskadande patient är det viktigt att vårdpersonal har ett öppet 

förhållningssätt. Personalen ska lyssna och försöka förstå patienten för att kunna bygga upp en 
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stödjande och tillitsfull relation som bidrar till att utveckla patientens autonomi. För att 

utveckla patientens oberoende är det viktigt att bedriva personcentrerad vård där patienten är 

delaktig i de beslut som tas. Personer som har en bristande kontroll över känslolivet kan ha 

svårt att läsa av andra människor och det är därför viktigt att vårdpersonal är tydlig i 

kommunikationen för att undvika missförstånd. Gemensamt för omvårdnaden är att 

vårdpersonal måste ge stöd, respekt och bekräftelse till självskadande patienter (Nationella 

självskadeprojektet, 2015). 
 

Vid en självskadeincident rekommenderas att personalen använder sig av så kallat lågaffektivt 

bemötande, vilket innebär att personalen släpper på den kontrollen de ofta känner sig manade 

till att ha i utsatta situationer. McDonnel (2010) menar att det är viktigt att uppmuntra en 

person som tappat självkontroll att återfå den. Det görs genom att sänka kraven på individen, 

backa bort från personen och ha ett mjukt och milt kroppsspråk. Att personalen går i affekt 

genom att höja rösten eller att ta tag i personen kan istället förvärra situationen. McDonnel 

(2010) menar att det även är bra att sätta sig ner på golvet, då det gör dig själv mindre hotfull. 
 

Det råder delade meningar om hur sårskadorna som uppkommer till följd av självskada ska 

hanteras. Ett sätt att arbeta vid en självskadeincident är att den självskadande patienten själv 

ska ansvara för skadan, individen bör därför på egen hand sköta tvätt och omläggning av 

skadan. Ett annat sätt att arbeta är att vårdpersonalen ansvarar för vården av sårskadan 

(Lindgren, 2014). Gemensamt för de två arbetssätten är att det är viktigt att bemötandet inte 

förstärker det destruktiva beteendet. Om patienten får extra mycket stöd och omhändertagande 

vid självskadandet, men får lite stöd annars, föreligger en risk för att det destruktiva beteendet 

kan öka. Att vara hjälpsam och berömmande när en person med självskadebeteende försöker, 

eller lyckas, använda andra strategier för att hantera ångest är centralt i omvårdnaden 

(Lindgren, 2014). 
 

Sjuksköterskor behöver handledning och utbildning för att kunna tillgodose den specifika 

omvårdnaden som självskadande patienter kräver. Det är även viktigt att sjuksköterskorna får 

stöd att hantera eventuella känslor som kan uppkomma vid vårdandet av dessa patienter 

(Nationella Självskadeprojektet, 2015). 
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Dialektisk beteendeterapi (DBT) 

DBT är en vanlig behandlingsform för patienter med EIPS och självskadebeteende. Ordet 

dialektik härstammar från grekiskan och betyder “konsten att diskutera”. Behandlingsformen 

utvecklades från början för självmordsnära och självskadande tillstånd hos patienter med EIPS. 

Behandlingen har på senare tid anpassats för andra typer av psykiatriska tillstånd som till 

exempel beroendesjukdom, ätstörningar, posttraumatisk stress och depression (Kåver & 

Nilsonne, 2002). DBT är en långtidsbehandling som sträcker sig ett år och ibland över, och kan 

ske individuellt eller i grupp. Behandlingen syftar till att träna in färdigheter som ska kunna 

användas för känsloreglering istället för självskadebeteendet. Terapin skall därmed hjälpa 

patienter att identifiera, stå ut med och hantera känslosvängningar och impulser som vanligtvis 

gör att patienten vill självskada (Socialstyrelsen, 2004). DBT syftar till att lära patienten att 

acceptera tillvaron och samtidigt arbeta för att förändra tillvaron. Behandlingen har primära 

mål, där det till en början syftar till att patienten skall få en stabilitet och säkerhet i nuet. Senare 

i fasen ska patienten bearbeta livshändelser och arbeta framåt. Sista fasens mål är att patienten 

skall skapa ett liv som är värt att leva och som gör att patienten når varaktig glädje. I terapin är 

det viktigt att patienten skall vara engagerad i sitt eget liv, vara engagerad i relationer, känna 

sig levande och ha tillhörighet (Kåver & Nilsonne, 2002). 
 

Patienters upplevelser av vården 

I en rapport av Nationella självskadeprojektet (2015) framgår det att många patienter uppger att 

deras självskador förminskas och ignoreras av vårdpersonal. Eriksson och Åkerman (2013) har 

i sin studie undersökt patienters upplevelser av vården för självskadebeteende. I studien 

beskrivs en bristande tillgänglighet och kontinuitet i vården. Många patienter som vårdas inom 

sluten psykiatrisk vård på grund av självskadebeteende upplever vården som “förvaring”. 

Patienterna menar vidare att dåligt bemötande hör till vardagen och att aktiva kränkningar, 

ignorans av självskador eller förminskande av lidande är någonting många upplever inom 

psykiatrisk vård. Patienterna uppger också att personalen verkar ha stor okunskap och mycket 

fördomar om självskadebeteende och hur en självskadande person är. Mest negativa till vården 

är de patienter som vårdats enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (Eriksson & Åkerman, 

2013). 
 

Enligt en rapport från statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2015) upplever 

patienter med självskadebeteende att de sällan erbjuds vara delaktiga i vårdplaneringen och att 

vården saknar meningsfullt innehåll. Personer med självskadebeteende önskar enligt forskning 
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en mer kontinuerlig kontakt i vården i form av kontaktperson eller behandlare. Många upplever 

också att tvångsåtgärder används som ett straff. Dessa negativa erfarenheter leder till att vården 

avskräcker patienter från framtida hjälpsökande. 

 

Tidigare forskning	  

Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson (2007) skriver i sin intervjustudie att sjuksköterskor som 

möter patienter som självskadar ibland känner negativa känslor i form av frustration, rädsla och 

bristande kunskap i samband med omvårdnaden av dessa patienter. Liknande fynd presenteras i 

en studie genomförd av Kamran, Kool, Poslawsky och Meijel (2014) där det även beskrivs att 

självskadebeteende upplevs som chockerande och oförutsägbart av vissa sjuksköterskor och att 

det därför är svårt att agera lågaffektivt vid självskadeincidenter. Överland (2010) beskriver i 

sin studie att sjuksköterskor känner oro över att göra fel i självskadesituationer, något som kan 

leda till att sjuksköterskorna agerar inadekvat gentemot patienten.	  

 

Tidigare forskning belyser även sjuksköterskor inom somatisk akutsjukvård och deras attityder 

gentemot patienter som självskadar. Det har då framkommit att sjuksköterskorna generellt hade 

en negativ inställning mot dessa patienter (Hauck, Harrison & Montecalvo, 2013; McAllister, 

Creedy, Moyle & Farrugia, 2002).	  

 

I en studie av Sandy (2013) undersöks sjuksköterskor på en sluten psykiatrisk avdelning och 

deras förutfattade meningar om patienter som skadar sig själva. Författaren beskriver att 

självskadebeteende ofta missförstås av sjuksköterskor då flertalet ansåg att patienter självskadar 

för att få uppmärksamhet. Sandy (2013) beskriver i sin studie att patienter snarare självskadar 

som ångestlindring eller för få tillbaka självkontroll. 

 

Teoretisk referensram 

För att tydliggöra sjuksköterskans profession finns omvårdnadsteorier som identiferar och 

beskriver olika fenomen inom omvårdnaden. Ida Jean Orlandos interaktionsteori utformades på 

1960-talet och tydliggör vikten av en god relation mellan sjuksköterska och patient. Tidigare 

omvårdnadsteorier syftade ofta till att beskriva vad sjuksköterskans arbetsuppgifter innefattar. 

Orlando beskriver hur sjuksköterskan skall utföra dessa arbetsuppgifter för att bidra med en 

god omvårdnad (Orlando, 1990). 
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Orlando (1990) menar att en person blir en patient som kräver omvårdnad först då ett behov av 

hjälp uppstår. Att bli en patient med behov som individen själv inte kan tillgodose medför 

stress och hjälplöshet för individen. Ju längre tid patienten upplever denna stress och 

hjälplöshet desto svårare får den att tillgodose sig omvårdnaden. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan i ett tidigt skede förstår patientens individuella behov. Sjuksköterskan måste 

därför se patienten ur ett patientperspektiv och utforskande observera patientens behov av 

omvårdnad. Sjuksköterskan bör sedan förmedla sin observation till patienten, då det ger 

patienten möjlighet att korrigera eventuella misstolkningar. Det är sjuksköterskans ansvar att 

med patientens hjälp ta reda på hur patienten upplever sin situation (Orlando, 1990). 
 

Orlando (1990) menar att det är mötet mellan sjuksköterska och patient som formar 

omvårdnaden. Relationen mellan sjuksköterska och patient beskrivs därför som dynamisk, då 

båda parternas beteende påverkar varandra. En positiv kontakt mellan sjuksköterska och patient 

medför fördelar för båda parterna. Omvårdnaden ska syfta till att tillgodose människans behov 

av hjälp, där dess mål är att främja välbefinnande och lindra fysiskt eller psykiskt obehag. 
 

Problemformulering 

Att vårda patienter som självskadar kan vara komplext. Självskadebeteende är ofta förknippat 

med skuld och skam, vilket är viktigt att vårdpersonal som vårdar dessa patienter förstår. I 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) framgår det att sjuksköterskan har 

huvudansvaret för patientens omvårdnad och är en av de yrkesgrupper som vårdar patienterna 

närmast. 
 

Sjuksköterskor i både somatisk- och psykiatrisk vård kommer att möta personer som 

självskadar eller har tidigare erfarenheter av självskadande. Att vårda dessa patienter kan för 

sjuksköterskor skapa mycket känslor i form av frustation, rädsla eller ångest, vilket kan leda till 

en negativ vårdupplevelse för patienterna. Patienter som självskadar är ofta missnöjda med 

sjukvården och känner sig missförstådda, kränkta och förbisedda (Eriksson & Åkerman, 2013). 

För att säkerställa en god omvårdnad för patienterna är det därför viktigt att sjuksköterskor har 

kunskap om självskadebeteende (Pompili & Giradi, 2005). Författarna till denna studie önskar 

belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med självskadebeteende på den 

vuxenpsykiatriska avdelningen som undersöktes. Denna studie genomförs i förhoppning att 

lyfta sjuksköterskornas upplevelser av att vårda dessa patienter. Studien skulle kunna ligga till 
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grund för möjliga utvecklingsarbeten som i sig kan förbättra omvårdnaden av patienter med 

självskadebeteende. 
 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

självskadebeteende samt sjuksköterskors upplevda behov av utbildning inom ämnet. 
 

METOD 

Design 

Denna studie är en kvalitativ studie med deskriptiv design (Polit & Beck, 2008). 
 

Urval 

För att genomföra studien valdes sjuksköterskor ut som informanter genom ett 

bekvämlighetsurval (Ahrne & Svensson, 2011). Sjuksköterskorna som tillfrågades om 

deltagande är anställda på en vuxenpsykiatrisk avdelning med dygnet-runt-vård i 

Mellansverige. Åtta stycken sjuksköterskor var intresserade av att delta, varav tre av dessa är 

specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. Alla åtta sjuksköterskorna deltog 

sedan i studien. Informanterna hade arbetat inom psykiatrisk vård mellan fyra månader och 

femton år och var mellan 24 och 40 år, vilket bidrog med en variation på informanterans 

erfarenhet. 
 

Datainsamling 

Som metod för datainsamlingen valdes kvalitativa intervjuer då sjuksköterskors upplevelser 

ämnades undersökas. Kvalitativa intervjuer ger utrymme för informanter att beskriva och 

utveckla sina upplevelser och känslor (Polit & Beck, 2008). 
 

Innan intervjuerna genomfördes en pilotintervju med en legitimerad sjuksköterska som arbetat 

en längre tid inom psykiatrisk vård. Detta gjordes för att testa den tekniska utrustningen, 

tidsramen för intervjuerna och om intervjufrågorna var lätta att förstå och svara på. 

Pilotintervjun sågs även som ett övningstillfälle där författarna kunde öva intervjuteknik 

(Danielson, 2012:a). Efter pilotintervjun justerades intervjutekniken genom att som intervjuare 

vara tystare och därmed låta informanten tala mer fritt utan avbrott. Därefter genomfördes 

semistrukturerade intervjuer med en informant i taget, detta för att skapa trygghet för 

informanten att uttrycka sig (Ahrne & Svensson, 2011). 
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Intervjuerna utgick från en intervjuguide (bilaga 1) med fem öppna frågor som ställdes av 

författarna till denna studie. Frågorna i intervjun delades upp i kategorier med frågor om 

positiva och negativa upplevelser av att vårda patienter med självskadebeteende. Alla frågor 

ställdes på ett sådant sätt att de bildade en röd tråd som förde intervjun framåt. 
 

Intervjuerna genomfördes år 2015, vecka 41 och 42, i avskilda rum på den psykiatriska 

avdelningen eller i närheten av avdelningen. Båda författarna var med vid intervjutillfällena, 

varav den ena intervjuade och den andra var medlyssnare samt ansvarig för inspelningen. 

Intervjuerna varade mellan nio till tjugosex minuter och genomfördes av båda författarna. För 

att underlätta transkriberingen samt förhindra tekniska problem relaterade till ljudupptagningen 

spelades intervjuerna in med två mobiltelefoner. 

 

Tillvägagångssätt 

Författarna till studien fick en förfrågan från biträdande avdelningschef på den psykiatriska 

avdelningen om genomförandet av studien. Efter godkännande från avdelningschef och 

handledare deltog författarna på ett sjuksköterskemöte på avdelningen som ämnades 

undersökas. Sjuksköterskorna fick muntlig information samt ett informationsbrev (bilaga 2) 

som även sattes upp på expeditionen på avdelningen. I samband med sjuksköterskemötet 

delade författarna även ut ett papper med lediga tider där informanterna kunde boka in sig för 

intervju. Fem sjuksköterskor kontaktade sedan författarna och anmälde intresse om deltagande i 

studien. Författarna gjorde ytterligare ett besök på avdelningen och gav information till de 

sjuksköterskor som jobbade det passet. Ytterligare tre sjuksköterskor var då intresserade av att 

delta i studien och bokade in tider för intervju. 
 

Dataanalys 

Intervjuerna spelades in med två mobiltelefoner. Den författare som var medlyssnare 

transkriberade den andra författarens intervju ordagrant. Efter den första transkriberingen 

lyssnade författarna igenom intervjuerna ytterligare en gång för att korrigera eventuella fel. För 

att analysera intervjuerna genomfördes en kvalitativ innehållsanalys enligt metod beskriven 

av Graneheim och Lundman (2012). Analysen hade en induktiv ansats vilket innebär att man 

försöker komma fram till en förklaring eller modell på basis av insamlad data. Från det 

insamlade materialet, transkriberingarna, valde författarna därför ut meningsbärande enheter 

som svarade till studiens syfte (tabell 1). Dessa kondenserades till mer kortfattade och 

lätthanterliga meningar som därefter kodades. När kodningen var genomförd placerades de i 
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underkategorier och huvudkategorier (Danielson, 2012:b). Analysen genomfördes av båda 

författarna gemensamt för att öka resultatets tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2012) 
 

Tabell 1. Exempel på dataanalys. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

”Första gångerna 
jag har sett 
någon som 
snarat sig, det ser 
ju helt 
fruktansvärt ut… 
det tycker jag 
fortfarande är 
väldigt väldigt 
obehagligt…” 

Sjuksköterskan 
tyckte det var 
jobbigt första 
gångerna en 
patient snarat 
sig. 
Sjuksköterskan 
tycker 
fortfarande att 
det är jobbigt 

Sjuksköterskorna 
tyckte det var 
obehagligt med 
självskador i 
början, i 
synnerlighet 
snarningar. 

Negativa 
känslor 

Känslomässig 
påverkan 

 

Forskningsetiska riktlinjer     

Biträdande avdelningschef på den psykiatriska avdelningen uttryckte en önskan om ett 

genomförande av denna studie, då hen ville uppmärksamma sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda självskadande patienter. Innan studiens start gavs ett skriftligt samtycke av biträdande 

avdelningschef som godkände studiens genomförande på avdelningen. Informanterna fick 

upprepad information vid intervjutillfället angående studiens syfte, det frivilliga deltagandet 

och att de när helst kunde avbryta intervjun. 
  

Konfidentialitet innebär enligt Vetenskapsrådet (2011) ett skyddande av informanternas 

personuppgifter till obehöriga. Detta tillämpades genom att de transkriberade intervjuerna 

kodades med siffror. Då sjuksköterskor på en specifk avdelning skulle intervjuas var 

konfidentialiteten extra viktig att värna om då det skulle kunna vara lätt att identifiera 

situationer eller personal.  

	  

Studentarbeten omfattas inte av etikprövningslagen (2003:460) och därmed krävs inget etiskt 

godkännande för att genomföra denna studie.  
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RESULTAT 

Den kvalitativa innehållsanalysen gav upphov till fyra huvudkategorier som svarade på 

studiens syfte; “Sjuksköterskornas uppfattning om självskadebeteende”, “Sjuksköterskornas 

upplevelse av omvårdnaden”, “Känslomässig påverkan” och “Sjuksköterskornas behov av 

utbildning”. Resultatdelen i denna studie är därför uppdelad i rubriker med samma namn som 

huvudkategorierna. Utifrån huvudkategorierna framkom flera olika faktorer som påverkade 

sjuksköterskornas upplevelse och de finns beskrivna nedan i underkategorier (tabell 2). 

 

Tabell 2. Översikt av huvudkategorier och underkategorier. 

HUVUDKATEGORI                                         UNDERKATEGORI 

Sjuksköterskornas	  uppfattning	  om	  
självskadebeteende	  

Sjuksköterskornas	  syn	  på	  självskadebeteende	  

Sjuksköterskornas	  syn	  på	  patienter	  som	  
självskadar	  

Sjuksköterskornas	  uppfattning	  om	  hur	  annan	  
vårdpersonal	  ser	  på	  patienter	  med	  
självskadebeteende	  

Sjuksköterskornas	  upplevelse	  av	  
omvårdnaden	  

Sjuksköterskornas	  upplevelser	  av	  bemötandet	  

Sjuksköterskornas	  upplevelse	  av	  sjukvården	  

Känslomässig	  påverkan	  

	  

Positiva	  känslor	  

Negativa	  känslor	  

Sjuksköterskornas	  förmåga	  att	  hantera	  sina	  egna	  
känslor	  

Sjuksköterskornas	  behov	  av	  handledning	  

Sjuksköterskornas	  behov	  av	  
utbildning	  

Sjuksköterskorna	  önskar	  mer	  utbildning	  

 
 

Sjuksköterskornas uppfattning om självskadebeteende 

Sjuksköterskornas syn på självskadebeteende 

Sjuksköterskorna som deltog i studien uppgav olika sätt att se på självskadebeteende. 

Sjuksköterskorna beskrev att patienternas främsta orsak till självskadande är som 
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ångestlindrande handling. Vid intervjuerna framkom det att sjuksköterskorna tror att det finns 

väldigt många olika orsaker till varför patienter självskadar. Många upplever självskadandet 

som en kommunikation för ett dåligt mående. Vidare beskrivs att självskadandet ibland 

eskalerar i samband med utskrivning som ett försök att få stanna kvar på avdelningen. Det 

framkom även att flera sjuksköterskor har en uppfattning om att många patienter självskadar 

för att få uppmärksamhet.  

 

Sjuksköterskorna ser självskadebeteende som en inadekvat men fungerande strategi för att 

hantera ångest. Självskadandet ger dock endast en kortsiktig ångestlindring och 

sjuksköterskorna anser därför att sjukvården måste hjälpa patienterna med att hitta en mer 

långsiktig strategi. En sjuksköterska beskrev självskadebeteende som ett tillstånd där 

patienterna har stor chans att tillfriskna. 

 

”Många blir friska... det här är ett hoppfullt tillstånd i motsats från många andra psykiatriska 

tillstånd” 

Några sjuksköterskor beskriver att de tyckte självskadebeteende var avskräckande och 

avvikande innan de började arbeta inom psykiatrisk vård men att detta har förändrats med mer 

kunskap och erfarenhet. 

Sjuksköterskornas syn på patienter som självskadar 

Sjuksköterskorna uppgav att patienterna som vårdas på avdelningen är kreativa individer som 

är livfulla och impulsiva med stor kämparglöd. Deras känslor svänger snabbt vilket beskrevs av 

sjuksköterskorna som någonting positivt. En sjuksköterska uppgav att det sällan uppstår 

negativa känslor gentemot en patient. 

 

“Kärnan i den här vården är att man utgår ifrån att patienten alltid gör sitt bästa, att det som 

patienten gjort var för att den inte förmådde bättre i den stunden.” 

 

Det uppkommer dock svårigheter kring att vårda patienter som självskadar. Sjuksköterskorna 

beskriver att patienter med EIPS i vissa fall kan splittra en arbetsgrupp. Vidare beskrivs att 

självskadebeteende kan smitta mellan patienter och att de påverkar, inspirerar och lär varandra 

om självskadebeteende. 
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Sjuksköterskornas uppfattning om hur annan vårdpersonal ser på patienter med 

självskadebeteende 

Sjuksköterskorna har en uppfattning om att vårdpersonal utanför avdelningen ofta har en 

negativ syn på självskadande patienter och att det är någonting som måste ändras. Det beskrivs 

att vårdpersonal på somatiska avdelningar inte tar somatiska symtom på allvar på grund av 

patientens psykiatriska diagnos. Flera sjuksköterskor har en uppfattning om att annan 

vårdpersonal beskriver patienterna som manipulerande och jobbiga.  

 

“Någon gång när man har ringt kirurgjouren över en av våra patienter som har haft svåra 

buksmärtor och dom säger att ‘ja, men du får ju tänka på att jag har patienter som är sjuka på 

riktigt också...’” 

 

Sjuksköterskornas upplevelse av omvårdnaden 

Upplevelse av bemötandet 

Sjuksköterskorna uppgav ett antal olika faktorer som gör att de känner sig nöjda med sitt 

bemötande till en självskadande patient. Gemensamt beskrev sjuksköterskorna att det är viktigt 

med ett lugnt bemötande och att inte göra självskadan till en stor händelse som drar till sig 

mycket uppmärksamhet från personal. Sjuksköterskorna räknade upp olika faktorer som de 

ansåg bidrog till att bemötandet blev bra. Det framkom att det är viktigt att inte ha en 

anklagande ton, att vara respektfull och att inte lägga in egna känslor i bemötandet. 

 

“... försöker väl ja, vara respektfull i bemötandet och inte ha så mycket egna känslor” 

 

Sjuksköterskorna menar att det är viktigt att ha en konstruktiv dialog med patienterna bland 

annat för att personalen inte ska behöva använda tvång i onödan. Att inte vara stressad och ha 

god tid på sig vid en självskada är faktorer som gör att bemötandet blir bra. Det framkom även 

att sjuksköterskorna är mindre nöjda med sitt bemötande då de haft ont om tid. Tidsbristen gör 

att de blir mer tvära i bemötandet och ansåg då att de hade agerat fel. Många menar att bristen 

på personal och tid påverkar omvårdnaden och bemötandet negativt, vilket ibland ger 

sjuksköterskorna dåligt samvete. 

 

Upplevelse av sjukvården 

Nästan alla sjuksköterskor menar att vårdkvaliteten höjs när en specifik diagnostisk avdelning 

finns för vård av patienter med självskadebeteende. Många tycker att attityden mot patienterna 



	  
 

 
18	  

förändras till det positiva för att den personal som arbetar på avdelningen har valt att arbeta 

med självskadande patienter.  Vissa av sjuksköterskorna har en del negativa tankar om 

sjukvården som bedrivs och menar att vården inte alltid är bra på lång sikt. En sjuksköterska 

uttrycker det frustrerande att inte kunna bota patienterna. 

Känslomässig påverkan 

Positiva känslor 

Sjuksköterskorna menar att de är generellt nöjda med sin arbetsplats och trivs med sitt arbete. 

Många beskriver arbetsgruppen som oerhört bra och att alla kan prata med varandra om känslor 

och tankar som uppkommer. En stark teamkänsla beskrivs och en sjuksköterska uttrycker att 

hen aldrig har ångrat sitt val att arbeta med självskadande patienter. 

 

“... det är en stark teamkänsla som gör att det är väldigt givande och positivt” 

 

Negativa känslor 

Sjuksköterskorna uppger att de mår dåligt vid tvångsåtgärder speciellt då situationen hade 

kunnat lösas på annat vis. En sjuksköterska beskriver svårigheten med att vara arbetsledare 

över mer erfarna kollegor som hävdar att de agerade korrekt när sjuksköterskan själv tycker att 

man kunde lösa situationen annorlunda. 

 

Sjuksköterskorna uppger att de ibland känner frustration i samband med att vårda en 

självskadande patient. Flera sjuksköterskor beskriver att de blir provocerade i olika situationer, 

till exempel då det blir en konflikt med patienter eller när en patient självskadar flera gånger 

under kort tid. Frustrationen kan ibland leda till dåligt samvete. 

 

“det är en av de jobbigaste situationerna just det där att man själv är nära att tappa tålamodet, 

men att kollegan gör det också…” 

 

I stort sett alla sjuksköterskorna tyckte att det var obehagligt med självskador i början, i 

synnerlighet snarningar. Många anser fortfarande att snarningar är det som påverkar dem mest 

känslomässigt. Sjuksköterskorna beskriver att de tycker det är jobbigt att gå in till patienter som 

de vet är benägen att självskada. Två sjuksköterskor beskrev det som att de inte vill öppna 

dörren till ett rum när de misstänker att en självskada kan ha skett innanför. En sjuksköterska 

förklarar att hen har fått större förståelse för självskadebeteende med tiden och blir därmed 

mindre känslomässigt påverkad hela tiden. 
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”Första gångerna jag har sett någon som snarats sig, det ser ju helt fruktansvärt ut… det 

tycker jag fortfarande är väldigt väldigt obehagligt…” 

 

Sjuksköterskorna uppger att arbetet kan vara mentalt påfrestande på grund av olika 

anledningar. Ibland är energin slut och sjuksköterskorna orkar inte vara närvarande i stunden. 

Vissa beskriver att de då håller upp en fasad för att orka ge god omvårdnad. Sjuksköterskorna 

har varit med om händelser som har genererat svårhanterliga känslor. Det sjuksköterskorna 

beskriver som svårast är när de är missnöjda med sitt egna agerande eller när de anser att 

sjukvården inte lyckats ge patienten adekvat vård.  

 

”… det var riktigt tungt […] vi tror att hon kanske inte ville ta livet av sig… men det blev 

liksom döden istället. Och det var… eller det är fruktansvärt […] det kom som en kalldusch för 

man var heller inte beredd på…” 

 

Sjuksköterskornas förmåga att hantera sina egna känslor 

Sjuksköterskorna uppger att de inte alltid blir påverkade av självskadebeteende, många har lärt 

sig att hantera de känslorna som uppkommer. Flera påpekar att de inte blir så påverkade när 

någon skär eller rispar sig utan att de blir mer påverkad vid snarningar. 

 

”Jag tror att man lär sig med tiden att skapa distans mellan ens personliga känslor och ens 

professionella bemötande…” 

 

Flera sjuksköterskor uppger att det är svårt att inte reagera starkt på vissa självskador, i 

synnerlighet vid snarningar. Många förklarade det som att det är chockerande när de inte är 

beredda på en självskada. Att inte agera med den första impulsen som kommer till sig, utan 

istället agera lågaffektivt och se över situationen utan att bli stressad upplevde många som 

svårt. 

 

Sjuksköterskorna är positiva till reflektion och tycker att det är en viktig del i arbetet. 

Reflektion kan ge ett bredare perspektiv då arbetet beskrivs som tufft. Sjuksköterskorna har 

ibland delad syn på bemötandet och de anser därför att det är viktigt att de kan diskutera och 

reflektera kring detta. Den vård som bedrivs på avdelningen uppfattas som svår vilket gör att 

det är viktigt att sjuksköterskorna talar om de problem eller svårigheter som uppstår. 
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Sjuksköterskorna är mycket nöjda med arbetsklimatet på avdelningen och anser att det är en 

arbetsplats där de får mycket stöd från sina kollegor.       

                                 

”Vi är en så himla bra arbetsgrupp, och har så otroligt bra arbetsmiljö, och det är högt till tak, 

och man får verkligen ventilera och prata här…” 

 

Sjuksköterskorna beskriver dock att tidsbristen ibland gör så att reflektion inte prioriteras. 

Ibland är det även någon ur personalgruppen som inte vill eller känner behov av att reflektera. 

Flera av sjuksköterskorna tror att utebliven reflektion kan leda till sprickor i personalgruppen. 

 

Sjuksköterskornas behov av handledning 

Sjuksköterskorna anser att de behöver mer handledning för att hantera egna känslor som 

uppkommer vid mötet med självskadande patienter. Det beskrivs att handledning tillsammans 

med en psykolog erbjuds en gång varannan vecka och att det är mycket givande och hjälper 

sjuksköterskorna att inte bli för känslomässigt påverkade. Sjuksköterskorna önskar mer av detta 

då det är viktigt att personalens känslor inte tillåts bli terapistörande. 

 

“Jag kan tycka att det som är svårast är det här med vilka känslor vi får... man skulle behöva 

mer utbildning, handledning, i hur vi hanterar våra egna känslor och hur de kan bli 

terapistörande” 

     

Sjuksköterskornas behov av utbildning  

Upplevelse och behov av utbildning 

Sjuksköterskorna ansåg att psykiatrikursen på sjuksköterskeprogrammet var för kort och att den 

innehöll för lite information om självskadebeteende. Sjuksköterskorna ansåg att det är viktigt 

att alla grundutbildade sjuksköterskor får med sig kunskap från sjuksköterskeprogrammet 

angående självskadebeteende.  

                                 

”Både självskadebeteende och självmord är så pass mycket mer vanligt, och hur man ska 

reagera på det borde man verkligen få mer utbildning om på sjuksköterskeprogrammet” 

 

Sjuksköterskorna anser att det fick för lite utbildning i samband med anställning inom 

psykiatrin och hade önskat mer utbildning i form av exempelvis utbildningsdagar. 

Sjuksköterskorna beskriver att de har fått lära sig på avdelningen från mer erfarna kollegor och 
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att det kan vara problematiskt då personalen inte alltid är enade i hur omvårdnaden bör 

bedrivas. En sjuksköterska beskrev att hen känner sig oprofessionell eftersom många av de 

åtgärder som hen gör vid självskadeincident är hörsägen.  

 

Sjuksköterskorna är även positiva till mer utbildning i dialektisk beteendeterapi, DBT. De 

sjuksköterskor som har fått DBT-utbildning beskrev att de är mycket nöjda med den och de 

sjuksköterskor som inte har gått den önskar att göra det. Flera sjuksköterskor önskar även 

utbildning i bemötande då många tycker att det är svårt att veta hur de ska formulera sig eller 

hur de ska använda sig av lågaffektivt bemötande. En sjuksköterska upplevde till en början att 

omvårdnaden vid självskadeincidenter var chockerande och tycker fortfarande det är svårt att 

förstå varför man gör på ett visst sätt. Sjuksköterskan önskar därför mer kunskap om detta. 

Sjuksköterskorna önskar även mer specifik utbildning i exempelvis sårvård, riktlinjer vid 

hängning och hur patienter som självskadar till följd av tvångsmässigt beteende bör bemötas. 

             

Sjuksköterskorna uppger ett behov av att hålla sig aktualiserade med ny forskning. De 

beskriver också en önskan om att träffa gamla patienter som tillfrisknat, detta för att få ökad 

förståelse för patienternas upplevelser. Sjuksköterskorna tror att mer kunskap är nyckeln till ett 

gott bemötande. Med mer kunskap och utbildning minskar rädslan och stigmatiseringen kring 

patienter med självskadebeteende. 

                                                         

”Vi tar inte del av dom som har blivit friska, jag tycker att personalen borde få träffa gamla 

patienter [...] att få diskutera att få förståelse för helheten istället för att se det här och nu, för 

här och nu är det tufft. Vi i personalen behöver också hopp... det blir svårt att inge hopp, om 

man själv inte har hopp” 

 

DISKUSSION 

Huvudresultat  

Sjuksköterskorna ansåg att patientgruppen som vårdas på avdelningen är livfull och kreativ. 

Många sjuksköterskor ansåg dock att de bedriver en svår vård på avdelningen som i vissa fall 

genererar negativa känslor hos dem. Enligt sjuksköterskorna kunde de negativa känslorna 

ibland leda till ett dåligt bemötande. Sjuksköterskorna som medverkade i studien var dock 

nöjda med sin arbetsplats. Sjuksköterskorna uppger att de ibland blir känslomässigt påverkade 

vid självskadetillfällen men att de vant sig att hantera de känslorna och situationerna med ökad 

erfarenhet och kunskap. Sjuksköterskorna uttrycker att det framförallt är när sjukvården brister 
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i att vårda självskadande patienter långsiktigt som de blir särskilt känslomässigt påverkade. 

Flera sjuksköterskor ansåg att det ofta fanns möjlighet till reflektion och att de är en del av en 

bra personalgrupp med stark teamkänsla som diskuterar vården med varandra. Vidare beskriver 

sjuksköterskorna att de önskar mer kunskap om självskadebeteende.  
 

Resultatdiskussion  

Sandy (2013) har i sin studie undersökt sjuksköterskor på en sluten psykiatrisk avdelning och 

deras tankar angående varför patienter självskadar. I studien framkommer det att patienter 

självskadar för att få en känsla av att de återtar självkontroll eller för att hantera stress eller 

ångest. Enligt Orlando (1990) kan ett behov av omvårdnad medföra stress för patienter vilket 

då kan leda till ytterligare förminskad självkontroll. Långvarig stress kan leda till svårigheter 

för patienter att tillgodose sig omvårdnad. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har detta i 

åtanke vid interaktion med patienten.  

 

Alla sjuksköterskor som intervjuades i denna studie uppgav att den primära orsaken till varför 

patienter självskadar är för att hantera ångest. Sjuksköterskorna ser på självskadebeteendet som 

en effektiv men inadekvat och kortsiktig ångestlindring. Dock framkom det att flera av 

sjuksköterskorna har en uppfattning om att det finns patienter som självskadar för att få 

uppmärksamhet. Sandy (2013) fann ett liknande resultat i sin studie och beskriver att det är en 

missuppfattning som leder till att det skapas en mur mellan sjuksköterska och patient. Enligt 

Sandy (2013) kan patienter även känna sig förödmjukade av detta, vilket i sin tur kan öka 

självskadebeteendet. Enligt Nationella självskadeprojektet (i.d.) kan dock självskadebeteende 

vara ett sätt för patienten att signalera ett dålig mående till omgivningen. Detta skulle kunna 

missuppfattas som självskadande i uppmärksamhetssyfte. Det är därför mycket viktigt att 

sjuksköterskor säkerhetsställer korrekt kommunikation mellan sig och patienten för att ta reda 

på patientens egentliga motiv bakom självskadan. Orlando (1990) talar om att det är 

sjuksköterskans ansvar att med patientens hjälp ta reda på hur patienten upplever sin situation. 

Genom att tydligt återkoppla sin observation till patienten ges hen möjlighet att korrigera 

eventuella misstolkningar. Kanske skulle det då gå att undvika att sjuksköterskor missförstår 

motiven bakom självskadande som Sandy (2013) beskriver och som även framkom i denna 

studie. 

 

Sjuksköterskorna som intervjuades uttryckte att självskadande patienter som patientgrupp är en 

kreativ och livfull grupp med stor kämparglöd. Några sjuksköterskor uppgav att de ansåg det 
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vara givande att arbeta med patienter med självskadebeteende. I en studie gjord av Karman et 

al. (2014) beskrivs liknande resultat då sjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård uppgav att 

de kände stor förståelse, engagemang och hoppfullhet gentemot patienter som självskadar.  

 

Flera av sjuksköterskorna som intervjuades i denna studie ansåg att vårdpersonal inom 

somatisk vård har en negativ syn på självskadande patienter och att det är ett stort problem då 

patienter med psykiatriska besvär ofta söker somatisk vård. Liknande resultat har funnits i 

andra studier. Enligt Hauck et al. (2013) tenderar personal inom akutsjukvård att ha sämre 

attityder och därmed bemötande gentemot självskadande patienter jämfört med personal inom 

psykiatrin. McAllister et al. (2002) undersökte attityder gentemot patienter som självskadar 

bland sjuksköterskor på en somatisk akutvårdsavdelning. I studien framkom det att 

sjuksköterskorna generellt hade en negativ inställning mot patienter med självskadebeteende. 

Personalen på akutvårdsavdelningen ansåg att det var slöseri med tid att ta hand om dessa 

patienter.  

 

I en litteraturstudie gjord av Karman et al. (2014) framkommer det att sjuksköterskor som 

arbetar inom psykiatrisk vård i regel har en bättre attityd mot patienter som självskadar jämfört 

med sjuksköterskor som arbetar inom somatiken. Flera sjuksköterskor som intervjuades i denna 

studie uppgav att den negativa synen gentemot patienterna måste förändras. Överland (2010) 

menar att patienter som självskadar ofta är lättkränkta och att de därmed kan vinkla 

vårdpersonalens reaktioner till någonting negativt. Det är därför viktigt att sjuksköterskor 

bemöter patienterna med respekt och värdighet. Enligt Eriksson och Åkerman (2013) känner 

många patienter att de blir dåligt bemötta av vårdpersonal. Många patienter upplever även 

personalen som fördomsfull. Lindgren (2010) menar att det är viktigt att sjuksköterskan 

reflekterar över patientens personlighet och vem patienten är. Enligt Orlando (1990) blir en 

person en patient först när behov av hjälp uppstår, något som sjuksköterskor som vårdar dessa 

patienter måste bära med sig för att se människan bakom självskadebeteendet. Det är därför 

viktigt att se hela patienten, vilket även sjuksköterskorna i denna studie uttryckte.  

 

Självskadebeteende kan lätt skapa en negativ reaktion hos den vårdande sjuksköterskan, vilket 

de intervjuade sjuksköterskorna i den här studien ibland upplevt. Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie uttryckte svårigheter i hur de ska formulera sig i samtal med patienterna. 

Enligt Orlando (1990) är det sjuksköterskans ansvar att säkerhetsställa en korrekt 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient. En sjuksköterska som intervjuades i denna 
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studie beskrev dock att det finns en svårighet i att det saknas ett facit för vad som är rätt eller 

fel att säga. Detta stämmer med studien Överland (2010) har gjort, där det framkom att 

vårdpersonalens oro över att göra fel i situationer ibland tar över. Överland (2010) menar att 

resultatet av denna oro blir att personalen skapar en passivitet gentemot patienten, som därmed 

inte känner sig sedd. Flera av de sjuksköterskor som intervjuades i denna studie beskrev att 

omvårdnaden blev lidande när de kände sig osäkra på sitt bemötande gentemot en 

självskadande patient.  

 

Wilstrand et al. (2007) skriver i sin intervjustudie att sjuksköterskor inom psykiatriska 

slutenvården känner frustration, rädsla och bristande kunskap vid omvårdnaden av 

självskadande patienter. I denna studie framkom liknande resultat då sjuksköterskorna som 

intervjuades uppgav att de känner frustration vid tillfällen då patienter skadar sig själv 

upprepade gånger under kort tid. Vissa sjuksköterskor menar att det även känns frustrerande då 

det är stressigt på avdelningen. Denna frustration leder i sin tur till en sämre omvårdnad av 

patienterna. Orlando (1990) menar att det viktigt att sjuksköterskan i ett tidigt skede i 

omvårdnadsprocessen förstår patientens individuella behov. Omvårdnaden ska syfta till att 

tillgodose patientens behov av hjälp och lindra psykiska obehag och främja välbefinnande. Det 

är därför viktigt att sjuksköterskorna tidigt upprättar individuella vårdplaner för patienterna. 

Den frustration som sjuksköterskorna uppger kanske, i vissa fall, gå att undvika genom att 

planera omvårdnaden väl och individanpassat. 

 

I litteraturstudien gjord av Karman et al. (2014) framkom det att sjuksköterskor inom psykiatrin 

känner frustration, maktlöshet, osäkerhet och ångest i arbetet med självskadande patienter. 

Självskadebeteendet upplevdes som chockerande och oförutsägbart. Vidare beskrivs att 

sjuksköterskor inom psykiatrisk vård hade svårigheter i balansen mellan att känna empati och 

agera lågaffektivt, då de ibland känner sig tvungna att stänga av sina känslor i mötet med 

patienterna. McDonnel (2010) menar att lågaffektivt bemötande är ett effektivt sätt för att få 

patienten att återfå sin självkontroll. Sjuksköterskorna på den psykiatriska avdelningen som 

undersöktes upplevde chockerande känslor i samband med självskador de inte var beredda på. 

De ansåg även att det är svårt att negligera de känslorna i mötet med den självskadande 

patienten. En sjuksköterska beskrev dock att hen tyckte arbetet var mer givande och 

bemötandet lättare efter mer kunskap i lågaffektivt bemötande.  
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Orlando (1990) menar att det är viktigt att sjuksköterskan ser patienten ur ett patientperspektiv. 

Sjuksköterskorna som intervjuades i denna studie uttryckte att de själva ibland känner sig 

utsatta och rädda i situationer som innefattar självskador. Att se patienten ur ett 

patientperspektiv kan därför vara en svårighet då sjuksköterskorna ibland har mycket egna 

känslor.  

 

Flera av sjuksköterskorna på den psykiatriska avdelningen beskriver att de önskar och behöver 

mer kunskap om självskadebeteende. Detta stöds av tidigare forskning på ämnet (McAllister et. 

al., 2002; Karman et. al., 2014; Wilstrand et. al., 2007). Då många patienter känner sig 

missnöjda med sjukvården är det viktigt med ytterligare utbildning inom ämnet (Eriksson & 

Åkerman 2013). Några sjuksköterskor ansåg att den utbildning i psykiatrisk vård som ges på 

sjuksköterskeprogrammet bör förlängas och även innehålla mer om självskadebeteende.  

 

Några av sjuksköterskorna ansåg även att de fått en bristande utbildning i samband med 

anställning inom psykiatrin och hade därför önskat mer utbildning i form av exempelvis 

utbildningsdagar under inskolningen på den nya avdelningen. Några sjuksköterskor ansåg att 

det var bristfälligt att enbart få kunskap och information från mer erfarna kollegor. Enligt 

Karman et. al (2014) finns det negativa attityder gentemot självskadande patienter även hos 

sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk vård. Baserat på den tidigare forskningen och det 

som framkom i denna studie kan det därför vara lämpligt för nyanställda sjuksköterskor att 

erhålla utbildning på andra sätt än enbart från kollegor och i det dagliga arbetet.  

 

Några sjuksköterskor uttryckte även ett behov av utbildning inom mer specifika områden kring 

självskadebeteende, såsom sårvård och dialektisk beteendeterapi, DBT. Enligt Lindgren och 

Graneheim (2015) bör sjuksköterskor som möter patienter med självskadebeteende få 

utbildning i DBT. Kåver och Nilsonne (2002) beskriver i sin bok Dialektisk beteendeterapi vid 

emotionellt instabil personlighetsstörning att DBT är en effektiv behandlingsmetod för 

patienter med EIPS och självskadebeteende, vilket stödjer ytterligare utbildning i DBT på den 

psykiatriska avdelningen.  

 

Patienter med självskadebeteende är vanligt förekommande inom den svenska psykiatriska 

sjukvården (Nationella självskadeprojektet, 2015). De känner sig ofta missförstådda och illa 

behandlade av sjukvården (Eriksson & Åkerman, 2013). Tidigare forskning har visat att 

sjuksköterskor missförstår självskadebeteende och motiven bakom (Sandy, 2013). I denna 
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studie uppmärksammas det att sjuksköterskorna på den psykiatriska avdelningen upplever 

negativa känslor när de hamnar i situationer då de är osäkra på hur de ska agera. Mer 

utbildning, handledning och reflektion kan leda till att sjuksköterskorna på den psykiatriska 

avdelningen blir mer trygga i sitt bemötande och i sin yrkesroll, vilket skulle kunna leda till en 

bättre miljö för sjuksköterskor likväl som patienter. 

 

	  Metoddiskussion 

Denna studie har deskriptiv kvalitativ design och utgår från personalens upplevelser och 

känslor i sitt dagliga arbete med att möta patienter med självskadebeteende. Kvalitativa studier 

beskrivs ofta som ett sätt för informant och intervjuare att komma varandra nära (Kjellström, 

2012). Intervjuer är ofta mer intima än enkäter, vilket kan skapa risk för påverkan på 

informanten. Detta hölls i åtanke vid intervjutillfällena genom att intervjuarna agerade neutralt 

samt genom att välja att ställa öppna frågor där sjuksköterskorna fick tala fritt utan avbrott. 

Frågeställningar som handlar om känslor och upplevelser kan vara känsliga för många individer 

vilket värnades om genom att informera sjuksköterskorna om att de närhelst fick avbryta 

intervjun (Kjellström, 2012).  
 

Intervjuerna skedde i avskilt rum för att sjuksköterskorna skulle känna att de fick tala fritt och 

inte stördes. För att inte sjuksköterskorna skulle känna sig stressade under intervjuerna avsattes 

en timmes intervjutid, vilket gav god tid för samtalen. Frågorna som ställdes utformades utifrån 

syftet för att få svar på det som önskades undersökas. Frågorna var öppna vilket anses var både 

positivt och negativt. Ibland tolkade sjuksköterskorna frågorna olika, vilket gav väldigt breda 

svar. De frågor som ställdes gav upphov till negativa svar vilket kan ha berott på frågornas 

karaktär. Författarna tror att detta bottnar i en önskan att belysa det som är negativt och därmed 

det som kan förändras till det bättre. I efterhand hade det varit intressant att ytterligare 

undersöka det positiva i sjuksköterskornas upplevelser då det framkom att sjuksköterskorna 

generellt var väldigt nöjda med sin arbetsplats.  
 

Efter varje intervju genomfördes en transkribering av innehållet som sedan lyssnades igenom 

ytterligare en gång. Transkriberingar lästes noga igenom flera gånger för att säkerhetsställa att 

inga meningar som svarade till studiens syfte föll bort. 
 

Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes av båda författarna för att öka tillförlitligheten 

(Graneheim & Lundman, 2012). För att ytterligare öka tillförlitligheten genomfördes en 
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pilotintervju och författarna studerade intervjuteknik inför intervjutillfällena. Vid intervjuerna 

användes en intervjuguide, detta för att säkerhetsställa att författarna och sjuksköterskorna höll 

sig till ämnet. Sjuksköterskorna som deltog i studien uppgav överensstämmande svar både 

gentemot varandra och mot den forskning som studerades inför studiens genomförande. Detta 

tyder på en viss tillförlitlighet till denna studies resultat.  
 

Båda författarna genomförde analysen, vilket stärker giltigheten då det medför en mindre risk 

att betydande delar faller bort under analysen. För att ytterligare förstärka giltigheten finns citat 

från informanterna redovisade i studien. En svårighet som uppkom under analysprocessen var 

att flertalet av koderna passade in under flera underkategorier. Detta ledde till att det var svårt 

att urskilja vad som egentligen var huvudinnehållet i en kod. Detta kan ha gett upphov till en 

misstolkning av resultatet som i sin tur kan ha orsakats av att det ställdes för breda frågor.  
 

Vad gäller överförbarhet föreligger en viss sådan eftersom att sjuksköterskorna gav relativt 

homogena svar på frågorna som ställdes i intervjuerna. Dock är upplevelser alltid personliga 

och individuella vilket innebär att studien svarar till just dessa åtta sjuksköterskors upplevelser 

och känslor.  

 

I denna studie undersöktes sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

självskadebeteende på en avdelning som bedriver psykiatrisk specialistvård. Informanterna var 

grundutbildade sjuksköterskor samt att tre stycken av sjuksköterskorna hade en 

specialistutbildning i psykiatri. Merparten av informanterna saknade dock adekvat 

specialistutbildning vilket kan ha givit ett annat resultat än om enbart specialistutbildade 

sjuksköterskor hade intervjuats. Vidare vore det intressant att undersöka om det finns skillnader 

i hur sjuksköterskor med och utan psykiatrisk specialistutbildning upplever att vårda patienter 

med självskadebeteende samt vad det ger för konsekvenser att grundutbildade sjuksköterskor 

arbetar på en avdelning som bedriver psykiatrisk specialistvård.  
 

Gällande de etiska aspekterna i denna studie uppstod en svårighet i att behålla 

sjuksköterskornas identitet konfidentiell gentemot varandra. Eftersom sjuksköterskor på endast 

en avdelning har intervjuats kan det vara möjligt för sjuksköterskorna på avdelningen att 

identifiera enskilda personer eller händelser. Vid intervjutillfället fick sjuksköterskorna 

information om intervjuns syfte, att de fick avbryta intervjun när de ville och att det var ett 

frivilligt medverkande. 
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Klinisk implikation 

Denna studie kan komma att ligga till grund för möjliga förbättringsarbeten på avdelningen 

som undersökts. Studien tydliggör även vikten av att sjuksköterskor har kunskap om 

problematiken kring självskadebeteende eftersom det är så pass vanligt förekommande. Utifrån 

resultatet i denna studie kan det föreligga ett behov av ytterligare utbildning inom ämnet för 

studenter på sjuksköterskeprogrammet då grundutbildade sjuksköterskor kommer möta 

patienter med självskadebeteende även utanför den psykiatriska vården. Det är viktigt att alla 

sjuksköterskor som möter dessa patienter har kunskap om patientperspektivet. Med ytterligare 

utbildning inom ämnet kommer sjuksköterskor att kunna möta dessa patienter på ett adekvat 

sätt och därmed förbättra vården för patienterna.  
 
Slutsats 

Sjuksköterskorna anser att patienterna med självskadebeteende som de möter på avdelningen är 

livfulla och kreativa. Sjuksköterskorna ser på självskadebeteende som en ångestlindrande 

handling men uppger att de även uppfattar andra motiv, till exempel självskadande i 

uppmärksamhetssyfte eller för att få stanna kvar på avdelningen. Sjuksköterskorna tycker 

vidare att det är en patientgrupp som det finns väldigt mycket negativa fördomar om, vilket de 

anser kan förändras med mer utbildning. Sjuksköterskorna är över lag nöjda med sitt 

bemötande gentemot självskadande patienter men det finns situationer då de är mindre nöjda. I 

stressig miljö eller när sjuksköterskorna är osäkra på hur de ska agera kan bemötandet påverkas 

negativt. Sjuksköterskorna har med tiden lärt sig att inte reagera lika starkt på självskador utan 

anser att det är mer frustrerande när sjukvården i stort inte alltid kan tillgodose patientens 

behov. De självskadande handlingar som dock fortfarande påverkar sjuksköterskorna 

känslomässigt är de som kan ge allvarliga konsekvenser för patienten. Alla sjuksköterskor som 

intervjuades önskade mer kunskap om självskadebeteende. Flera sjuksköterskor ansåg även att 

personal utanför psykiatrin behöver mer utbildning för att eliminera fördomar och minska 

stigmatisering.  
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BILAGA 1: Intervjuguide 
 

 
 
      
Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med självskadebeteende 
samt sjuksköterskors upplevda behov av utbildning inom ämnet. 
 
      
Allmän information angående intervjuerna 
     

- Deltagarna är informerade om att deltagandet är frivilligt och att de närhelst kan 
välja att avbryta sitt deltagande i studien. 

 
- Deltagarnas personuppgifter hålls konfidentiella, vid transkribering är intervjuerna 

kodade för att skydda sekretessen.    
        

- Deltagarna informeras om att intervjuerna kommer spelas in och att intervjuerna 
raderas när transkriberingen är färdig. 
 

- Deltagarna informeras om att transkriberingen kommer raderas när arbetet är 
slutfört.   

    
 
Intervjufrågor: 
    

1) Berätta om din erfarenhet av att vårda patienter med självskadebeteende. 

2) Kan du berätta om en händelse då du kände dig nöjd med ditt bemötande till en 

självskadande patient? 

3) Kan du berätta om en händelse då du kände dig mindre nöjd med ditt bemötande till en 

självskadande patient? 

4) Hur påverkas du känslomässigt vid mötet med självskadande patienter? 

5) Anser du att du behöver mer utbildning om omvårdnad av patienter med 

självskadebeteende, och vad tycker du vore ett viktigt innehåll i en sådan utbildning?  
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BILAGA 2: Informationsbrev 
 

          
 
Hej!  
 
 
Vi är två studenter på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet som under hösten 

2015 kommer att skriva vårt examensarbete på kandidatnivå. Vi kommer att göra en 

intervjustudie som syftar till att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med självskadebeteende samt sjuksköterskors upplevda behov av utbildning inom ämnet. 

Denna studie kommer att genomföras under veckorna 41-42. 

 

Intervjun beräknas ta mellan 30-40 minuter och kommer att spelas in med två mobiltelefoner 

med inspelningsfunktion. Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och 

arkiveras som ljudfil tills studien är examinerad och godkänd. Efter studien är godkänd 

kommer materialet att raderas. Det är endast författarna av studien, handledare och examinator 

som kommer ha tillgång till intervjuerna. Deltagarna i studien kommer att få det färdiga arbetet 

skickat till sig.  

 

Medverkandet är frivilligt och studien får avbrytas när helst deltagaren vill, utan att orsak 

behöver anges. Om frågor angående studien eller intervjun uppkommer, tveka inte att kontakta 

oss.  

 
Hilda von Sydow                                                                Tove Lindholm 
hildavonsydow@hotmail.com                                            tovelindholm@hotmail.com 
 
Handledare: 
Caisa Öster 
Caisa.oster@neuro.uu.se 
 


