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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Självskadebeteende innebär att en person medvetet tillfogar sig skada 
med syfte att dämpa ett inre behov av att precisera psykisk smärta. Personer med 
självskadebeteende är en sårbar grupp eftersom de kommer i kontakt med 
sjukvården för handlingar och skador som de med avsikt åsamkat sig. Syftet var att 
beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med självskadebeteende. 
Metod: En litteraturöversikt med induktiv design som bygger på åtta vetenskapliga 
artiklar som granskades och analyserades enligt Fribergs trestegsmodell. Resultat: 
Utmaningar, att skapa en barriär och balans mellan närhet och distans är de tre 
teman som presenteras och beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
personer med självskadebeteende. Utmaningarna bestod av tidsbrist, brister i 
kompetens samt avsaknad av riktlinjer och strategier. Att skapa en barriär bestod av 
maktlöshet och oro inför återfall i självskadebeteende och rädsla för att bli 
manipulerade. Mötet med dessa personer kunde också handla om att hitta en balans 
mellan närhet och distans och vara engagerande och bygga på god kommunikation 
och ett respektfullt förhållningssätt. Dock ansåg sjuksköterskor att det var svårt att 
engagera sig i personer med självskadebeteende. Slutsats: Ökad kompetens, tydliga 
riktlinjer samt handledning för sjuksköterskor ökar de positiva erfarenheterna vilket 
leder till bättre vård av personer med självskadebeteende.  
 

Nyckelord: självskadebeteende, erfarenhet, sjuksköterska, personcentrerad 
omvårdnad, litteraturöversikt. 
 



 

Nurses experiences of caring for persons with deliberate self-harm-
a literature review. 
 

Summary 

Background: Self-harm means that a person deliberately inflict harm in order to 
suppress an inner need to define mental pain. Persons with deliberate self-harm are a 
vulnerable group because they come in contact with care due to actions and injuries 
they caused with intent itself. The aim of the study was to describe nurses' 
experiences of caring for persons with deliberate self-harm. Method: A literature 
review with inductive design based on eight scientific articles that were reviewed and 
analyzed according to Friberg's three-stage approach. Results: Challenges, 
frustration, and to find a balance between closeness and distance are the three 
themes presented and describe nurses' experiences of caring for people with self-
harm. The challenges consisted of lack of time, lack of skills and lack of policies and 
strategies. Frustration consisted of powerlessness and anxiety about relapse of self-
harm and the fear of being manipulated. The meeting with these individuals could 
also be engaging and building on good communication and a respectful attitude. 
However, the nurses felt that it was difficult to engage in persons with deliberate self-
harm. Conclusion: Improving skills, clear guidelines and supervision for nurses will 
increase the positive experience leading to better care for people with deliberate self-
harm. 

 

Keywords: deliberate self-harm, experience, nurse, person-centred care, literature 
review. 
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1. Inledning 

Sjuksköterskor känner sig ofta osäkra och hjälplösa i mötet med personer med 
självskadebeteende (Conlon & O´Thuathail, 2012; Patterson, Whitting & Bogg, 
2007). Detta kan leda till en negativ attityd som i sin tur leder till att  patienter många 
gånger känner sig missnöjda med den vård som ges (Nationella självskadeprojektet, 
u.å.; Taylor, Hawton, Fortune & Kapur, 2009). 
Sjuksköterskors arbetssituation är ofta tidspressad och kräver snabba beslut och 
prioriteringar. I situationer som kräver att vårdinsatser ska prioriteras mellan 
personer med livshotande tillstånd och personer som själva åsamkat sig skada kan 
detta skapa frustration och bristande empati (Saunders, Hawton, Fortune & Farrell, 
2012) . 
Varje år uppsöker ca 4000 män och 7200 kvinnor i Sverige akutmottagningar till 
följd av självskadebeteende. Av dessa är ca 10% under 18 år. Av alla som uppsökt 
akutmottagningar för självskadebeteende läggs 3000 män och 4000 kvinnor in per år 
för sluten vård (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014).  
 

2. Bakgrund 

Sjuksköterskor möter ibland personer inom sjukvården som känns svåra att möta och 
känna empati för (Berhin, Lundgren & Theodoridis, 2014). Sjuksköterskors 
förhållningssätt påverkas av många faktorer och avspeglas i den omvårdnad som ges 
till personerna som de möter (Wheatley & Austin-Payne, 2009). Personer med 
självskadebeteende kommer i kontakt med sjukvården på olika instanser, t.ex. 
psykiatrisk öppen- och slutenvård och somatisk öppen- och slutenvård (Lindgren, 
2010; McCann, Clark, McConnachie & Harvey, 2007).  Sjuksköterskor har en central 
roll i omvårdnaden av personer med självskadebeteende och viktiga egenskaper är att 
vara lyhörd och ha ett professionellt förhållningssätt. För att detta ska vara möjligt är 
det viktigt att ha fokus på att förstå problematiken med självskadebeteende och att 
vara lyhörd för personens behov (Karman, Kool, Gamel & Van Meijel, 2015). 

 

 Omvårdnad är väsentlig för bra vård och har stor påverkan på personen. Det 
påverkar personens känslor, välmående och hälsa (Johnson, 2004). Värdegrund 
handlar om relationer mellan människor och utgörs av värderingar, medvetna eller 
omedvetna. Värdegrunder ger oss vägledning i etiska dilemman och bygger på en 
etisk medvetenhet men kan också visa på hur vi kan sätta gränser och bryta 
destruktiva beteenden. Svensk sjuksköterskeförening (2010) har utarbetat en 
värdegrund som ger sjuksköterskor ett gemensamt förhållningssätt och gemensam 
etisk plattform. 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska i sin profession 
handla utifrån respekt, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet. Hen ska i 
omvårdnadsarbetet respektera mänskliga rättigheter och ta hänsyn till människors 
värderingar, vanor och tro (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 
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Personcentrerad omvårdnad 

Begreppet personcentrerad omvårdnad bygger på fyra grundläggande etiska 
principer. Autonomi, som är rätten till att välja sin egen väg genom livet. Värdighet, 
som är respekt för andra. Integritet, som handlar om att skydda personens helhet, 
livssammanhang och historia. Sårbarhet, som en inneboende aspekt av människans 
villkor. Personcentrerad omvårdnad utgår från personens upplevelser, resurser och 
behov. Detta  sker genom att aktivt lyssna på personens berättelse. Ett partnerskap 
mellan personen och vårdaren upprättas som bygger på ömsesidig respekt. Utifrån 
detta formuleras gemensamt en hälsoplan (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). 

 

Personcentrerad omvårdnad har visat sig öka samstämdheten mellan vårdgivare och 
patient, förbättrat hälsan och ökat patienttillfredsställelsen  (Ekman et al., 2011). Det 
finns goda erfarenheter av att tillämpa personcentrerad omvårdnad vid behandling 
av personer med självskadebeteende. Genom att lyssna till personens historia tas 
hänsyn till hela livssituationen och personen själv är delaktig i planering och 
målsättning i förändring av livsstilsmönster. Personen själv identifierar 
problemområden och svårigheter och där efter skräddarsys åtgärdsstrategier. Detta  
ger en god följsamhet i omvårdnaden (Wilhelm et al., 2007). 

 

Självskadebeteende 

Psykisk hälsa innebär att den mentala förmågan fungerar i samband med vardagen 
och dess aktiviteter. Även att klara av störningar kring diverse skeenden i livet så som 
relationer eller att hantera motgångar. Psykisk ohälsa visar sig genom bristande 
hantering när det gäller humör, tankar och beteenden. Psykisk ohälsa är kopplat till 
att personen har svårt att klara vardagens bestyr men även relationer till andra 
människor. Psykisk ohälsa påverkas av miljön, andra människor, ärftlighet samt 
förutsättningar att hantera sitt liv (Goldman & Grob, 2006). 

 

 Ångest uppkommer under omständigheter som anses vara oroande eller hotfulla för 
den enskilde individen. Det involverar kognitiva symtom men även känslomässiga, 
beteendemässiga och fysiologiska.  Ångest kan visa sig på olika vis och att känslor och 
situationer är nära besläktade med ångest, oro och spänning. Ångest kan ses även vid 
andra diagnoser som t.ex. panikattacker, social fobi samt posttraumatisk stress. 
Ångest är en av de mest centrala faktorerna för självskadebeteende (Åkerman, Bryant 
& Wikner, 2009). Att självskada sig blir en copingstrategi, överlevnadsstrategi, och 
ett sätt att hantera själslig smärta (Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004). 

Självskadebeteende är ett långvarigt och utbrett beteende och finns i alla sociala skikt 
och i många delar av världen (Favazza, 1996). Att medvetet åsamka sig kroppslig 
skada är inget nytt fenomen, utan finns beskrivet långt bak i tiden. 
Självskadebeteende betraktas inte som en sjukdom och  ingår inte i den 
internationella diagnosmanualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM-IV) (Lindgren, 2010).  

 

Det finns olika sätt att klassificera självskadebeteende och begreppen är många 
(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2015). De vanligaste 
begreppen internationellt är deliberate self-harm (DSH) och non-suicidal self-injury 
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(NSSI). Termen DSH används främst i Europa och omfattar alla icke-dödliga 
självskador oavsett vilket motiv som ligger bakom självskadan eller hur allvarlig den 
är eller vilket sätt personen skadar sig själv på. Detta innebär att både överdoseringar 
och självmordsförsök ingår i detta begrepp. Det andra begreppet, NSSI, används mest 
i Nordamerika och avser endast självskadebeteende då det går att utesluta att det är 
ett självmordförsök. Här delas även in fenomenet in i direkt och indirekt. Direkt 
självskadebeteende innebär att personen aktivt skadar sig själv, medan indirekt 
självskadebeteende är destruktiva beteenden som t.ex. missbruk eller att vara i 
kränkande relationer (Favazza, 1996; SBU, 2015).  

 

Självskadebeteende börjar ofta i tonåren (Zetterqvist, Lund, Dahlström & Svedin, 
2013) och syftar till att dämpa ett inre behov av att precisera en psykisk smärta som 
t.ex. ångest, stress och låg självkänsla med hjälp av fysisk smärta. Självskada används 
som en försvarsmekanism för emotionell reglering av känslor. Försvarsmekanismer 
används när situationen ställer högre krav än personen har resurser och strategier för 
att bemästra.  Det finns flera olika metoder för hur personer skadar sig själv och 
likaså vilka funktioner det fyller, det vill säga orsaker till varför man skadar sig själv 
(SBU, 2015). De vanligaste sätten att åsamka sig skada är att  skära eller rispa sig med 
ett vasst föremål,  eller att bränna sig (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Självskadebeteendet är ofta en hemlig, skamfylld handling och sker ofta i enskildhet. 
Ofta är familj och vänner ovetandes om personens självskadebeteende. Det anses 
vara en myt att självskadebeteende bottnar i ett behov av  uppmärksamhet och 
bekräftelse (McAllister, Creedy, Moyle & Farrugia, 2002; McAndrew & Warne, 2014).  
 
Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en vanlig behandlingsform för patienter med 
psykisk ohälsa idag. Det är en form av psykoterapi som stödjer patienten i att komma 
över  svårigheter  genom att identifiera svåra och utmanande tankar samt sitt 
beteende och känslomässiga reaktioner. Målet med KBT är att patienten ska bli 
medveten om sina negativa tankar och emotionella reaktioner för att ha möjlighet att 
ändra dysfunktionella tankar, känslor och beteendemönster (Jansson, Gunnarsson, 
Björklund, Brudin & Perseius, 2015).  
 
Den behandlingsform som anses mest lämplig är dialektisk beteendeterapi, DBT. 
Detta är en form av KBT som är anpassad för vuxna personer med 
personlighetsstörningar och självskadebeteende. DBT bygger på konstruktivt 
tänkande och sker både i grupp och individuellt. Målet med behandlingen är att 
ändra personens tänkande och förhållningssätt och på så sätt ändra sitt beteende och 
sina relationer till andra människor (Andersson, Öst & Waern, 2006; Hart, 2007; 
Lindgren, 2010). 

Mötet med vården 

Personer med självskadebeteende upplever negativa attityder och stigmatisering när 
de söker vård (Lindgren et al., 2004). De uppger att sjuksköterskor förringar deras 
lidande eller att självskadebeteendet ignoreras och att det råder okunskap inom 
ämnet. Personer med självskadebeteende beskriver hur de i mötet med vården 
pendlar mellan hopp och förtvivlan. Hopp, då de känner sig väl förstådda och detta 
ger dem möjlighet att känna tillit. Förtvivlan, då detta hopp sedan rivs ner när de 
upplever att personalens bemötande inte motsvarar deras förväntningar. Denna berg- 
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och dalbana gör dem sårbara och bräckliga. De upplever sig ofta som hopplösa fall, 
att de inte blir bekräftade och att de saknar människovärde. Detta kan i sin tur leda 
till ökat självskadebeteende och ovilja att söka hjälp. Personer med 
självskadebeteende känner behov av att blir bekräftade i mötet med vården och 
önskar att vårdpersonalen inger hopp (Lindgren et al., 2004). 
 
Mc Allister et al. (2002) visar att  sjuksköterskor har negativa attityder mot personer 
med självskadebeteende och att patienterna är missnöjda med vården samt med 
uppföljningen av kontinuerlig professionell hjälp. 
 
Det finns en stor okunskap hos föräldrar om självskadebeteende. Att ha ett barn, eller 
närstående, som på olika sätt skadar sig själv är känslomässigt ansträngande och 
skapar ofta känslor av misslyckande och maktlöshet. Det är vanligt att föräldrar 
känner sig ensamma och hjälplösa och skapar en känslomässig distans till barnet 
(Lindgren, 2010).  I mötet med vården glöms ofta närstående bort (Lindgren, 2010; 
Åkerman, Bryant & Wikner, 2009). Närstående, föräldrar och syskon, behöver såväl 
stöd som handledning, för att på bästa sätt kunna hjälpa en person med ett 
självskadebeteende (SBU, 2015). 
 
Personer med självskadebeteende är en särskilt sårbar grupp eftersom de kommer i 
kontakt med vården för handlingar och skador som de med avsikt åsamkat sig. Det 
ställer stora krav på personalens etiska medvetenhet och förmåga att reflektera över 
sina egna åsikter, attityder och handlingar (SBU, 2015). I personcentrerad 
omvårdnad bygger vårdhandlingarna på en medveten etik hos sjuksköterskan och en 
relation till personen med självskadebeteende (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). 
Omvårdnaden av dessa personer bygger på det individuella mötet och att försöka 
förstå det personen vill förmedla (Lindgren, 2010). Varje möte är unikt och 
förutsätter trygghet och respekt och att sjuksköterskan lyssnar och är lyhörd. Svåra 
händelser eller livssituationer kan orsaka att en människa tappar livslusten och 
rubbas ur sitt sammanhang. Därför är mötet viktigt och att sjuksköterskan är lyhörd 
och lyssnar och skapar sig en uppfattning om personens livsförståelse (Skorpen, 
Rehnfeldt & Thorsen, 2015). Det är viktigt att uppmuntra personen att ta kontakt 
med vården innan självskadan sker, för att minska beteendet. Det också viktigt att 
lyfta fram allt som är bra i livet och allt som fungerar som det ska, samtidigt som man 
tittar på det som behöver förändras (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). 
Tillsammans kan nya strategier skapas för att hantera ångesten på ett annat sätt än 
genom att skada sig (Lindgren, 2010). 
 
Att utveckla förmågan att ge god omvårdnad till personer med psykisk ohälsa är 
viktigt och sjuksköterskan har en nyckelroll i detta. Sjuksköterskors attityder mot 
personer med psykisk ohälsa påverkar omvårdnaden och en negativ attityd påverkar 
sjuksköterskans förmåga att ge god omvårdnad (Zolnierek, 2009).Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors  erfarenheter av att vårda personer med 
självskadebeteende. 
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3. Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med 
självskadebeteende. 

 

 

4. Material och metod 

Design 

Studien är en litteraturöversikt som baserades på studier med kvalitativ ansats. En 
litteraturöversikt syftar till att skapa översikt över ett visst kunskapsområde och vad 
som studerats inom området (Friberg, 2012).  Kvalitativ ansats fångar upplevelser 
och ger ett inifrånperspektiv (Henricson, 2012). En induktiv ansats användes vilket 
innebär ett förutsättningslöst förhållningssätt och utgår från innehållet i texten 
(Henricson & Billhult, 2012). Detta möjliggör utveckling av nya teorier inom området 
(Forsberg & Wengström, 2013). 
 

Urval och datainsamling 

Olika fritextsökningar gjordes för att skapa ett helikopterperspektiv och finna 
lämpliga sökord. Artiklar söktes i databaserna CINAHL, PubMed och PsykINFO.  
CINAHL är en databas som innehåller referenser till främst tidskriftsartiklar i ämnet 
omvårdnad. Databasen PubMed innehåller referenser till tidskriftsartiklar inom 
medicin och omvårdnad. PsychInfo tillhandahåller referenser inom psykologi och 
psykologiska aspekter (Karlsson, 2012). 
 
I primärsökningarna användes sedan följande sökord, där vissa mesh-termer 
(Östlund, 2012) användes: head banging, attitude*, staff, nurs*, self-harm, self-
injury, self destructive behaviour, feeling*,  experience, qualitative, focusgroup*, 
phenomenological, interviews, self-inflicted wounds, health care, observation*. För 
att få med alla böjningar av vissa sökord användes söktekniska funktionen 
trunkering. För att begränsa respektive vidga träffarna har booleska operatorer AND 
och OR använts (Östlund, 2012).   Sökningarna begränsades till artiklar som var 
utgivna tidigast år 2006, skrivna på  engelska, innehöll abstracts och var 
kvalitetsgranskade enligt peer review. Peer review är en process där ämnesexperter 
läser och granskar vetenskapliga publikationer innan publicering (Östlund, 2012). 
Primärsökningarna redovisas i bilaga 1. Även manuella sökningar gjordes genom att 
söka i referenslistorna bland de artiklar som hittades i sökningarna. De manuella 
sökningarna resulterade i tre artiklar. Inklusionskriterier var kvalitativa artiklar.  
 
Under urvalsprocessen skapades en översikt och på så sätt gavs en uppfattning om 
vad som fanns publicerat inom området (Friberg, 2012). Först lästes artiklarnas 
titlar. Av de artiklar som då verkade uppfylla inklusionskriterierna lästes även 
abstract. Detta gjorde författarna individuellt för att där efter stämma av och skapa 
en samstämmighet. Därefter lästes de artiklar som verkade svara an på syftet i sin 
helhet, även detta individuellt och där efter skapades  en samstämdhet. 
Exklusionskriterier var artiklar där enbart andra yrkesgrupper än sjuksköterskor var 
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med. Vissa artiklar beskrev personalgrupper som även skulle kunna inkludera 
sjuksköterskor, dessa granskades noggrant och om det då inte framkom säkert att så 
var fallet exkluderades artiklarna. Två artiklar med studier rörande yrkesgruppen 
”counsellors” undersöktes noggrant för att få svar på om denna yrkesgrupp 
representerade sjuksköterskor. När detta inte framgick togs en mejlkontakt med 
dessa artiklars författare, när svar inte erhölls uteslöts artiklarna ur studien. 
Exklusionskriterier var även studier där självskadebeteendet var klassat som 
självmord och där studierna var gjorda på andra inrättningar än 
sjukvårdsinrättningar som t.ex. fängelser, häkten och behandlingshem då det 
representerade andra vårdformer. En artikel från manuell sökning fanns endast 
utgiven på svenska. Författaren kontaktades via mejl och det framkom då  att artikeln 
var granskad enligt peer review. Enligt inrådan av handledare inkluderades denna 
artikel i studien. Åtta artiklar återstod, fyra från Cinahl, en från PsychInfo och tre 
artiklar från manuell sökning. Alla relevanta artiklar som hittades i PubMed var 
dubbletter från Cinahl och PsychInfo. 
 
Alla åtta artiklar kvalitetsgranskades bl.a. beträffande hur metod, datainsamling, 
dataanalys fanns beskrivet, om etiskt ställningstagande fanns beskrivet och om 
kvalitetssäkringsbegrepp fanns beskrivet. Detta gjordes  enligt mall från 
Hälsohögskolan i Jönköping, avdelningen för omvårdnad (bilaga 2). Mallen bestod av 
12 ja- och nej-frågor. Alla artiklar kvalitetsgranskades individuellt och jämfördes 
sedan för att inte påverka varandras  bedömning. Resultatet blev sju artiklar med 12 
ja och en artikel med 11 ja och ett nej. Detta redovisas i artikelmatrisen (bilaga 3). Alla 
åtta artiklar togs med till resultatet, då det inte ansågs relevant att utesluta en artikel 
p.g.a. ett nej i kvalitetsgranskningen. 

Dataanalys 

Dataanalysen följer Fribergs (2012) tre steg. I första steget lästes valda artiklar  ett 
flertal gånger individuellt för att förstå innehåll och sammanhang och skapa en 
helhet, studierna dokumenterades i en artikelmatris (bilaga 3). Detta för att 
säkerställa att allt uppfattats korrekt och fanns dokumenterat. I analysens andra steg 
identifierades text som svarade an på syftet. Allt resultat färgmarkerades med olika 
färger. I tredje steget sorterades materialet utifrån skillnader och likheter. Allt 
markerat material i artiklarnas resultat skrevs upp på ett stort skisspapper där det 
också noterades från vilken artikel resultatet kom. Därefter skrevs alla färgmarkerade 
ord ut på lappar. Lämpliga teman söktes där allt resultat skulle passa in under 
lämplig rubrik. Detta skedde på ett stort papper där olika teman skrevs upp och 
resultat som hörde ihop hamnade under samma tema. Detta moment fick  upprepas 
ett flertal gånger och teman fick omskapas för att till slut resultera i tre teman. 
Resultatet sammanställdes i en beskrivande presentation. 

Etiska överväganden 

Forskningsetik värnar om människors grundläggande värde och rättigheter och 
skyddar de personer som deltar i studier. Forskningsetisk medvetenhet bidrar till att 
höja allmänhetens tillit till forskning och skyddar forskningens anseende. 
Belmontrapporten skrevs 1978 och visar på att forskning ska ske med hänsyn till tre 
övergripande etiska principer: respekt för personer, göra gott samt rättviseprincipen. 
Dess principer ger vägledning när etiska dilemman uppstår (Kjellström, 2012). 
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Grundläggande studier inom högskoleutbildningar behöver inte genomgå formell 
etisk prövning (SFS 2003:460). Denna litteraturöversikt inkluderade enbart artiklar 
som hade  tillstånd till studien av en etisk kommitté.  
 
Förförståelsen inför denna litteraturöversikt var inte stor, då det enbart fanns liten 
yrkesmässig erfarenhet av att vårda personer med självskadebeteende. Dock har 
dessa personer i viss utsträckning stötts på. Det fanns även en liten förförståelse från 
möten med personer med självskadebeteende inom bekantskapskretsen och i arbete 
inom socialtjänsten med jourhemsuppdrag. Denna förförståelse togs i beaktning 
under arbetets gång. 
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5. Resultat 

 

Resultatet presenterades i tre olika teman som alla beskriver sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda personer med självskadebeteende.  
Dessa teman var: utmaningar, att skapa en barriär, och balans mellan närhet och 
distans. Av dessa teman hade ett teman fyra underteman, överblick av teman och 
underteman redovisas i figur 1. 

 
  
                                                                                                Figur 1. Teman och underteman. 
 
 

Utmaningar 

Kunskapsbrist 
Sjuksköterskor erfor att det var en utmaning och komplext att arbeta med personer 
med självskadebeteende (Lindgren & Graneheim, 2015; Wilstrand, Lindgren, Gilje & 
Olofsson, 2007). En utmaning var att inte ha de kunskaper som behövdes  
(Thompson, Powis & Carradice, 2008). Sjuksköterskorna uppgav att det var  en 
utmaning att inte få tillräckligt med kompetenshöjning från arbetsplatsen. Det var 
även en utmaning att inte få möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och på 
så vis tillskansa sig ytterligare erfarenhetsbaserad kunskap (Chapman & Martin 2014; 
Lindgren & Hällgren Graneheim, 2015; O´Donovan & Gijbels, 2006; Salzmann-
Eriksson, Persson & Fallqvist, 2014 ). Sjuksköterskorna erfor också att brist på 
kunskap ledde till sämre självförtroende. De upplevde sig vara mer utmattade efter 
arbete med denna patientgrupp, då kompetensen var otillräcklig (Thompson et al., 
2008) .   

Tidsbrist  

En annan utmaning var att det saknades tillräckligt med tid. Sjuksköterskorna såg en 
utmaning att avsaknad av tid ledde till att personerna inte fick tillräckligt med 
utrymme för sina känslomässiga problem då det ansågs vara tidskrävande (Chapman 
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& Martin, 2014; O´Donovan & Gijbels, 2006; Thompson et al., 2008; Tofthagen, 
Talseth & Fagerström, 2014). Sjuksköterskorna såg det också utmanande att 
prioritera omvårdnaden av dessa personer, då det fanns många andra 
arbetsuppgifter. De avsåg då praktiska uppgifter med andra personer som tex, sätta 
kateter, sond eller monitorering, som inte kunde vänta. Detta arbete fick då 
prioriteras framför att vårda personer med självskadebeteende, då det ansågs att 
detta kunde vänta ( O´Donovan & Gijbels 2006).   

Att sakna handledning och stöd  

En annan utmaning var att sjuksköterskorna erfor brist på stöd från 
ledningen på arbetsplatsen och att det saknades tillräckligt med resurser för att 
tillgodose vården av personer med självskadebeteende.  De beskrev att det saknades 
handledning och möjlighet till kommunikation med andra professioner (Thompson 
et al., 2008; Tofthagen et al., 2014; Wilstrand et al., 2007). Sjuksköterskorna såg det 
utmanande att inte ha möjlighet att samtala och ”prata av sig” med kollegor. 
Utmaningen låg i att inte stänga av känslomässigt till personen med 
självskadebeteende (Chapman & Martin, 2014; Salzmann-Erikson et al., 2014) . 
Sjuksköterskorna var ofta ensamma både känslomässigt och i det praktiska arbetet 
när de inte fick stöd. Brist på stöd ansågs leda till negativa konsekvenser för personer 
med självskadebeteende och negativa känslomässiga utmaningar för 
sjuksköterskorna. Det framkom också att sjuksköterskorna ibland tyckte att 
situationen var övermäktig att de önskade att patienten blev flyttad till en annan 
avdelning så att de själva kunde återhämta sig (Salzmann-Erikson et al., 2014).  

Riktlinjer och strategier  

Ytterligare en utmaning var att sjuksköterskor erfor brist på riktlinjer och strategier i 
arbetet. De visste inte vad och hur de skulle vårda, vilket problem som skulle 
behandlas. Fokus på den psykiska omvårdnanden  då personerna hade psykisk ohälsa 
eller den kroppsliga skada som krävde praktiskt handlande? Sjuksköterskorna 
upplevde det svårt att finna rätt strategier i omvårdnaden. De upplevde brist på 
arbetsplatsens förhållningsätt till denna patientgrupp (Salzmann-Erikson et al., 
2014; O´Donovan & Gijbels, 2006). Sjuksköterskor som fick modeller och strategier 
att arbeta efter, som t.ex. patient-centrerad omvårdnad eller problemfokuserad 
omvårdnad,  upplevde det utmanande att veta hur de skulle användas rent 
praktiskt (O´Donovan & Gijbels, 2006).  

Att skapa en barriär  

Sjuksköterskorna tyckte att det var svårt att övervaka personen så inte nya skador 
uppkom, vilket ledde till att sjuksköterskorna distanserade sig till personer med 
självskadebeteende (Tofthagen et al., 2014; Wilstrand et al., 2007).  Sjuksköterskor 
erfor frustration i mötet mad personer med självskadebeteende vilket orsakades av 
att situationen framkallade rädsla och maktlöshet för att personen skulle skada sig 
själv igen. En självskadesituation kunde leda till ödesdigra konsekvenser i form av 
större livshotande skador och till och med dödsfall (Tofthagen et al., 2014; Wilstrand 
et al., 2007). Sjuksköterskorna erfor frustration när personer med självskadebeteende 
var manipulerande. Det fanns risk för att frustrationen skapade ilska mot personen 
och att sjuksköterskorna tappade kontrollen över sina känslor och blev högljudda, 
hårdhänta och förnedrade personen (Salzmann-Erikson et al., 2014). De erfor också 
att det var frustrerande att se den fysiska skada som personen åsamkat sig och att de 
då blev stressade, chockerade och till och med väckte avsky för personen. (Thompson 
et al., 2008)  Det manipulativa beteende hos dessa personer var svårt att hantera för 
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sjuksköterskorna (Chapman & Martin, 2014; Thompson et al., 2008; Tofthagen,  
2014).  
 
Det fanns en risk att sjuksköterskorna satte upp en känslomässig barriär mot 
personen med självskadebeteende, då de gav omvårdnadsinsatser trots den 
frustration de kände (Salzmann-Erikson et al., 2014). Det var också frustrerande att 
övervakningen av personen var svår att utföra och samtidigt skydda dennes 
integritet. Kontroller som sjuksköterskorna utförde för att hitta t.ex. gömda rakblad 
kunde upplevas som kränkande av personen.  Det ansågs även vara kontraproduktivt 
att kontrollera, då personerna med självskadebeteende ständigt kom på nya sätt att 
tillfoga sig skada. (Lundegaard Mattson & Binder, 2012).   Kontrollerandet ansågs 
även skada den terapeutiska allians som sakta skapats mellan sjuksköterska och 
patient, och främjade inte samarbetet i behandlingen (Lundegaard & Binder, 2012; 
Thompson et al., 2008). 

Balans mellan närhet och distans   

Empatin för personerna ökade när sjuksköterskorna engagerade sig mer i mötet med 
personerna med självskadebeteende. Detta utan att komma för nära personen i 
vårdrelationen och samtidigt inte anses som kall och icke empatisk  ( Lundegaard & 
Binder, 2012).  Det var betydelsefullt med engagemang i mötet med personer med 
självskadebeteende och att visa dem respekt oavsett vad den bakomliggande orsaken 
var. Visad respekt medförde att vårdsituationen blir lättare och ledde till att 
sjuksköterskorna värdesatte personerna med självskadebeteende. De kunde engagera 
sig i mötet och det blev en mer reflekterande dialog. Detta möjliggjorde för personen 
att uttrycka sig i tal (Chapman & Martin, 2014; Tofthagen et al., 2014; Wilstrand et 
al., 2007).   Sjuksköterskor ansåg att det var svårt att engagera sig i personer med 
självskadebeteende och de hade erfarenheter av att bristen på förståelse minskade 
engagemanget för personen och dess situation. Det kunde bli konflikter med dessa 
personer trots att de försökte hålla en terapeutisk relation (Lundegaard & Binder, 
2012). Sjuksköterskorna fann det stressande att hitta en engagerande roll i arbetet 
med personer med självskadebeteende, samtidigt som de ansåg att det krävdes för att 
arbeta professionellt (Thompson et al., 2008).  
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6. Diskussion 

Metoddiskussion 

Att göra en litteraturöversikt var en passande metod för att skapa en översikt över ett 
ämne och den senaste forskningen kring detta (Friberg, 2012).  En kvalitativ ansats 
fångar upplevelser och ger ett inifrånperspektiv (Henricson, 2012), vilket passade bra 
då denna studie syftade till att beskriva sjuksköterskors erfarenhet. Att den valda 
metoden passade arbetet stärkte arbetets trovärdighet (Henricson, 2012).  
 
Hela processen dokumenterades noggrant för att kunna använda denna 
dokumentation vid skrivandet av metodavsnittet. Detta ökade pålitligheten och 
bekräftelsebarheten (Henricson, 2012). Arbetets trovärdighet (Henricson, 2012) 
stärktes genom att det visade sig finnas tidigare forskning inom det valda ämnet. 
Trovärdigheten stärktes även av att syftet blev besvarat i litteraturöversikten. Det kan 
dock anses ha haft en negativ inverkan på arbetets trovärdighet att syftet fick ändras 
under arbetets gång. Från början var syftet sjuksköterskans upplevelse av att vårda 
personer med självskadebeteende, men då det diskuterades fram och tillbaka ansågs 
det mest lämpade ordet vara erfarenhet. Trovärdigheten stärktes av att sökning skett 
i tre olika databaser, då det ökade möjligheten att finna relevanta artiklar (Henricson, 
2012). Internationellt finns en otydlighet kring fenomenet självskadebeteende, det 
förekommer flera olika begrepp och tolkningar. Detta försvårade valet av sökord. 
Noggrannhet vid val av sökord beaktades därför, men valet kan ändå ha påverkat 
trovärdigheten genom att begränsa antalet träffar.  Då det var svårt att hitta 
tillräckligt många artiklar ansågs det vara olämpligt att ytterligare avgränsa arbetet 
genom att enbart välja artiklar med samma design, men att välja artiklar med olika 
design kan ha påverkat arbetets trovärdighet på ett negativt sätt.  Syftet var  att 
beskriva  sjuksköterskors erfarenhet, och artiklar som beskrev andra yrkesgrupper 
valdes bort. Dock ansågs avgränsningen enbart sjuksköterskor ej vara möjlig. Fem av 
artiklarna berörde enbart sjuksköterskor men i tre artiklar ingick även andra 
yrkesprofessioner.  Det kan ha begränsat resultatet att andra yrkesgrupper än 
sjuksköterskor var inkluderade, eftersom andra yrkesgrupper inte kan spegla 
sjuksköterskors erfarenheter. Detta kan ha minskat arbetets pålitlighet (Henricson, 
2012). Flera artiklar handlade om personer som vårdas för självmordsförsök, dessa 
artiklar valdes bort då arbetet handlade om självskadebeteende. Men det är  en oklar 
gräns mellan vad som är suicidhandlingar och vad som är självskadebeteende. Om 
relevanta artiklar valdes bort på grund av denna oklara gräns kan detta ha begränsat 
resultatet och minskat arbetets trovärdighet (Henricson, 2012). Artiklarna 
kvalitetsgranskades enligt rekommenderad mall för studenter vid Hälsohögskolan i 
Jönköping (bilaga 2). Kvalitetsgranskningen ökade trovärdigheten på arbetet 
(Henricson, 2012). Kvalitetsgranskningen utfördes individuellt för att sedan 
jämföras. Individuell granskning minskar risken för att påverkas och två personer ser 
mer än en, på detta sätt stärktes trovärdigheten (Henricsson, 2012). Resultatet av 
granskningen blev att sju artiklar hade 12 ja-svar och en artikel hade 11 ja-svar och ett 
nej-svar. Detta nej-svar orsakades av att den granskade artikeln inte nämnden 
kvalitetsbegrepp i sin metoddiskussion. Dock inkluderades denna artikel vilket kan 
ha sänkt uppsatsens trovärdighet. 
 
Att arbetet byggde på enbart åtta artiklar kan anses ha  begränsat arbetets kvalitet, 
likaså att en av artiklarna uppvisade endast litet resultat. Dataanalysens pålitlighet 
(Henricson, 2012) ökade  genom att  alla artiklar först lästes individuellt och sedan 
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gemensamt, på så sätt kvalitetssäkrades analysen, då individuellt arbete inte påverkas 
av andra och samstämdhet uppnåddes vid gemensam analys.  
 
Många delar av resultatet var känsloord och var svårtolkade i förhållande till ordet 
erfarenhet. Engelskans ord för erfarenhet är experience, men det betyder även 
upplevelse. Här påverkades arbetet också av språkens olika nyanser som kan vara 
svåra att fånga, då modersmålet är svenska och den största delen av artiklarna var på 
engelska. Feltolkningar och felaktiga översättningar kan ha påverkat pålitligheten  i 
resultatet (Henricson, 2012).  Vid oklarhet fördes diskussion för att nå samstämdhet.  
Vid handledning i grupp tog kurskamrater del av arbetet och gav  värdefulla 
synpunkter vilket  ökade arbetets trovärdighet och bekräftelsebarhet (Henricson, 
2012). Olika åsikter diskuterades med ett öppet tankesätt för att inte låsa sig vid en 
åsikt.  Artiklar som ingick i litteraturöversikten var från England, Irland, Australien, 
Sverige samt Norge och det kan ha påverkat resultatet då det vore önskvärt med ett 
större antal länder som medverkade för att öka tillförlitligheten och överförbarheten 
(Henricson, 2012). Resultatet bör dock kunna vara överförbart till Australien och 
länder i Europa.  
 
Det fanns en risk att författarna förväg skapade sig ett förväntat resultat då det är lätt 
att tro att denna patientgrupp upplevdes krävande. Detta skulle då kunna påverka 
arbetets pålitlighet negativt. Hos författarna fanns det inte stor erfarenhet av att 
vårda dessa personer  och de har inte på annat sätt kommit i kontakt med fenomenet 
i någon större utsträckning. Författarna vinnlade sig att läsa artiklar och tolka 
resultat utan några förväntningar på hur resultatet skulle se ut. Genom att beskriva 
förförståelsen ökade pålitligheten och bekräftelsebarheten (Henricson, 2012). 
 
I alla artiklar som inkluderades fanns det etiskt godkännande från etisk kommitté för 
forskningen. Under processen med skrivandet av denna uppsats fanns det en etisk 
medvetenhet och ett etiskt resonemang. Att artiklarna granskades utifrån ett etiskt 
perspektiv och att det under arbetes gång fördes ett etiskt resonemang höjer arbetets 
kvalitet och trovärdighet (Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att  vårda personer med 
självskadebeteende. Utifrån insamlad data framkom tre teman: utmaningar, att 
skapa en barriär,  balans mellan närhet och distans.  
 
Ett av huvudfynden var tidsbrist. Resultatet visade att tidsbrist försvårade arbetet och 
påverkade omvårdnaden ur  flera aspekter. Att inte veta vad man la fokus på när inte 
tid fanns att göra det som sjuksköterskan ville hinna med, gav sämre 
omvårdnadsresultat. Författarna har själva erfarenheter av att tidsbristen påverkar 
kvaliteten på omvårdnaden. Personer med självskadebeteende  anser vi vara svåra att 
hjälpa under korta möten, då deras behov tar tid att engagera sig i. Problemet är inte 
löst för att de blir omplåstrade. Att tid är en viktig aspekt ur omvårdnadssynpunkt 
bekräftas av Topor och Denhov (2012). Där visade forskning att tid var en viktig 
faktor i utvecklandet av en relation mellan sjuksköterska och vårdsökande person. 
Det var inte bara mängden tid som var viktig utan även kvaliteten på tiden. Att vara 
närvarande i mötet, vara fokuserad och att få vara ostörda var en viktig grund  för 
relationen.  Att sakta få bygga upp en relation över tid var viktigt och gav möjligheter 
för den vårdsökande personen att känna sig som en person istället för en abstrakt 
patient. Detta ansågs i studien visa på att tid bör ges större uppmärksamhet i 
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omvårdnadssituationer och planering på arbetsplatser. Genom att använda sig av 
personcentrerad omvårdnad kan arbetet bli mer tidseffektivt. Patientberättelsen är 
en central del i personcentrerad omvårdnad (Ekman et al., 2011)  och genom att ta 
del av patientberättelsen får sjuksköterskan information om orsaken till den psykiska 
ohälsan och förståelse för personen med självskadebeteende. På så sätt blir det lättare 
att ta beslut om insatser som bör göras och hur omvårdnaden bäst utformas.   
 
Det andra huvudfyndet som diskuteras i resultatdiskussionen är bristen på kunskap. 
Sjuksköterskor berättade att det var en utmaning att vårda personer med 
självskadebeteende när det rådde brist på kunskap och kompetens. Författarnas egna 
erfarenhet är att kunskapsbrist leder till osäkerhet och ett avvaktande förhållningsätt, 
ibland även avståndstagande. Det kan vara skrämmande och provocerande att närma 
sig något nytt och svårbegripligt. Bristande kompetens kan leda till minskad empatisk 
förmåga. Ökad kompetens i vården av personer med självskadebeteende är viktigt för 
att god omvårdnad ska kunna ges. I Rissanen, Kylma och Laukkanens (2012) studie 
bekräftas att sjuksköterskorna får bättre redskap för att närma sig personer med 
självskadebeteende när kompetensen höjs. Ökad kompetens ger ökad förståelse för 
personerna, vilket gör att sjuksköterskorna har möjlighet bemöta personerna på ett 
bättre sätt. Detta minskar risken för ökat självskadebeteende. I en studie av Karman 
et al. (2015) framkommer det att kunskap och kompetens förbättrar det terapeutiska 
förhållningssättet hos sjuksköterskor och ökar lyhördheten och förståelsen och 
minskar dömande attityder. Sjuksköterskorna berättar att de istället för att tänka åt 
personen med självskadebeteende tänker med denne. Sjuksköterskornas empatiska 
förmåga stärktes och de hade ett mer patientorienterat förhållningssätt.  
 
Personcentrerad omvårdnad är lämpligt förhållningsätt då detta ger ökad kunskap 
om personen med självskadebeteende. Detta är ett bra redskap för att få en 
helhetsbild av personen och dess livssituation. Det partnerskap som upprättas mellan 
sjuksköterskan och personen ökar möjligheterna till god omvårdnad. Den kan vara 
ett direkt stöd för sjuksköterskan att arbeta med personcentrerad omvårdnad som en 
teoretisk ram då sjuksköterskan får information som kan utläsas i patientberättelsen 
som tillför mer kunskap om personen vilket leder till att personens behov lättare kan 
tillgodoses.   

 

7. Slutsatser  

Arbetet med personer med självskadebeteende upplevs som utmanande och 
frustrerande och visar att sjuksköterskor har många olika erfarenheter av att möta  
personer med självskadebeteende. En utmaning är att det saknas kompetens och 
kunskap i vården av personer med självskadebeteende vilket leder till sämre 
omvårdnad. En annan utmaning är att arbeta under tidsbrist, vilket i sin tur också 
försämrar omvårdnaden av personer med självskadebeteende. När behovet av 
kunskap och tid för sjuksköterskor är tillfredsställt ökar möjligheterna för att ge god 
omvårdnad.  Ökad förståelse för personens psykiska ohälsa och hela livssituation ger 
också förutsättningar för bättre omvårdnad. Att arbeta med personcentrerad 
omvårdnad kan ses som ett stöd och ger bra riktlinjer för sjuksköterskor som möter 
personer med självskadebeteende. 
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Kliniska implikationer   

Sjuksköterskor som arbetar med personer med självskadebeteende behöver ökad 
kompetens när det gäller psykisk ohälsa vilket kan leda till att frustrationer och 
utmaningar minskar i mötet med dessa personer. Kompetens kan öka genom 
vidare förbättringsarbeten i vårdverksamheten eller genom vidare studier. 
  
Sjuksköterskorna behöver mer tid i patientmötet för att ge bra omvårdnad. Klara 
riktlinjer och gemensamma strategier i vårdarbetet kan ge bättre kvalitet på tiden 
sjuksköterskan har i mötet med patienten. Även utökad bemanning är att sträva mot. 
Sjuksköterskor känner sig ofta utan stöd från kollegor och ledning. Detta borde 
minska om det i arbetsgruppen fanns tid för handledning där vårdpersonalen kan 
tala om sina utmaningar och frustrationer och samtidigt få ta del av andras 
erfarenheter. Även möjlighet till teamarbete mellan professioner borde öka 
kompetens och minska känsla av ensamhet. Möjligen kan temadagar på arbetsplatsen 
öka både gemenskap och möjlighet att ventilera utmaningar och frustrationer. Det 
kan då också leda till högre kompetens när erfarenheter utbyts. Ett förslag till  
implikation är att implementera en passande teoretisk ram i arbetet. Personcentrerad 
omvårdnad ges som förslag. Sjuksköterskorna har då lättare att arbeta efter bra 
strategier i sitt omvårdnadsarbete.  

Förslag till fortsatt forskning  

Ytterligare forskning behövs utifrån det som identifierades i resultatet. Det behövs 
forskning kring vad utbildning och kompetens har för påverkan på god omvårdnad. 
Även föreslås vidare forskning kring tidens betydelse i omvårdnad, både tidsmängd 
och kvaliteten på tiden. Hur relationen mellan patient/sjuksköterska kan stärkas är 
också ett ämne där vidare forskning bör ske.  
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