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Sammanfattning 

Bakgrund: Självskadebeteende är ett sedan länge förekommande fenomen som kan vara 

framträdande hos patienter med en oförmåga att reglera affekter. Det innebär ett lidande för 

patienterna och det bidrar till en känslomässig påverkan hos sjuksköterskorna. För att skapa 

en gynnsam omvårdnadsrelation behövs resurser, kunskap, kompetens och stöd för 

sjuksköterskorna i omvårdnaden. 

Syfte: Beskriva sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter med 

självskadebeteende. 

Metod: Data samlades in från sex sjuksköterskor genom kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer med stöd av en intervjuguide. Materialet har analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Det framkom fyra kategorier “Att självskada”, “Behov av kompetens”, “Ge 

omvårdnad” och “Känslomässig påverkan”. Sjuksköterskorna lyfte svårigheter i 

omvårdnaden, behovet av kompetens och den känslomässiga påverkan de drabbades av i 

mötet med patienter med självskadebeteende.  

Slutsats: Självskadebeteende skapar många olika känslor hos sjuksköterskorna, både positiva 

och negativa. Sjuksköterskorna upplevde att patienter med självskadebeteende var en svår, 

men intressant grupp att arbeta med. Tidsbrist, stress och upprepade självskadehandlingar var 

påfrestande och de känslor som uppkom hos sjuksköterskorna var inte alltid lätta för dem att 

hantera. Sjuksköterskorna poängterade vikten av att fånga upp patienter i tid men beskrev 

även svårigheterna i att kunna göra det. Sjuksköterskorna efterfrågade utökat stöd, kunskap 

och bättre resurser för att känna sig trygga i sin yrkesroll samt för att kunna erbjuda patienter 

med självskadebeteende en god och säker omvårdnad. 

 

Nyckelord: Erfarenheter, omvårdnad, sjuksköterska, självskadebeteende, upplevelser. 
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Abstract 

Background: Self-harm behavior is a long-standing phenomenon and is often prominent in 

the inability to regulate emotions. It creates suffering for the patients and it provides an 

emotional impact of the nurses. In order to create a favorable caring relationship resources 

needed, expertise and support for nurses in nursing. 

Purpose: Describe nurses' experiences of caring for patients with self-harm behavior. 

Method: Data were collected from six nurses through qualitative semi-structured interviews 

with the support of an interview guide. The material was analyzed using qualitative content 

analysis. 

Results: It emerged four categories "to self-harm," "Need for skills", "Giving care" and 

"emotional impact". The nurses lifted the difficulties in the care, the need for skills and the 

emotional impact they suffered in the meeting with patients with self-harm behavior. 

Conclusion: Patients with self-harm behavior have an emotional impact on nurses, giving 

them both negative and positive feelings. The nurses felt that patients with self-harm behavior 

were a difficult, but interesting group to work with. Lack of time, stress and repetitive self-

harm behavior were stressful for the nurses. The nurses requested more support, knowledge, 

competence and resources to feel safe and strong in their professional capacity and to able to 

offer a high-quality care for the patients. 

 

Keyword: Experience, experiences, nurse, nursing, self-harm behavior. 
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Bakgrund 

Människor med självskadebeteende i Sverige rapporterades redan på 1700-talet. Carl von 

Linné (1707-1778), som från början var läkare, skrev om en kvinna på Danvikens hospital i 

Stockholm som hade för vana att äta nålar. Att äta just nålar var ett av de vanligaste sätten att 

självskada sig vid denna tid (Perseius, 2012). Ända fram till modern tid betraktades 

självskadebeteende som misslyckade självmordsförsök. Psykiatern Karl Menninger lyfts fram 

som den som först i sin studie 1935 beskrev självskadebeteende som ett eget fenomen och ej 

kopplat till självmordshandlingar eller fullbordade självmord (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Det är svårt att fastslå exakt hur utbrett fenomenet självskadebeteende är då mörkertalet är 

stort. Många söker inte vård för sina problem och vissa händelser bedöms som olycksfall eller 

självmordsförsök (Wallroth & Åkerlund, 2002). 
 

År 2013 utförde nationella självskadeprojektet en prevalensmätning i Sverige. Av 1717 

inkluderade deltagare uppgav nästan hälften att de självskadat sig minst en gång under det 

senaste halvåret. Det vanligaste självskadebeteendet var att slå sig själv, följt av att rispa och 

skära sig. Personer som vårdades inom psykiatrisk slutenvård visade på högre prevalens av 

självskadebeteende än inom öppenvård vad gäller att rispa, skära, slå, bränna eller sticka 

vassa saker genom huden (Odelius & Ramklint, 2014). 

 

Könsskillnaderna gällande självskadebeteende anses enligt studier visa sig främst i sättet att 

självskada, män bränner sig och slår sig oftare medan kvinnor skär och rispar sig (Andover, 

Primack, Gibb & Pepper, 2010; You, Leung, Fu & Lai, 2011). 

 

Mellan år 1991-2011 har antalet inläggningar inom slutenvårdspsykiatrin för patienter med 

självskadebeteende minskat, dock inte för åldergruppen 15-24 år, där inläggningarna istället 

har ökat. Inläggningar relaterat till självskadebeteende är vanligare bland kvinnor i alla 

åldersgrupper förutom bland de äldsta där män läggs in i slutenvårdspsykiatrin mer frekvent 

än kvinnor (Socialstyrelsen, 2013). 
 

Zetterqvist, Lundh, Dahlström och Svedin (2013) rapporterade i en studie med 3000 

gymnasieelever att 35,6 procent hade avsiktligt skadat sig själva vid minst ett tillfälle. Bland 

kvinnor var siffran 56,2 procent. I nationella och internationella undersökningar rapporteras 

att 5-7 procent av ungdomarna har skadat sig genom tablettförgiftning eller tillfogade yttre 

skador på kroppen. Mindre än 15 procent av dem sökte sjukhusvård för sina skador 
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(Socialstyrelsen, 2004). Whitlock, Eckenrode och Silverman (2006) bekräftar att många av de 

drabbade inte söker hjälp, och framhåller även hur viktigt det är att personal inom hälso- och 

sjukvård har effektiva strategier för upptäckt och åtgärd av självskadebeteende och risk för 

självskadebeteende. 
 

Självskadebeteende benämns på olika vis internationellt. Deliberate Self Harm (DSH) är det 

europeiska uttrycket. World Health Organisation (WHO) inkluderar alla typer av 

självdestruktivt beteende i benämningen DSH, det används som namn på allt från livshotande 

till ej livshotande skador och skiljer därmed inte mellan icke-suicidala och suicidala former av 

självskadebeteende (Stain, 2008). Amerikanska forskare använder sig av benämningen Non-

suicidal Self-Injury (NSSI), detta uttryck skiljer tydligt på icke-suicidala och suicidala 

handlingar (Lundh, 2013). 
 

Definition av självskadebeteende 

Personer med olika typer av självskadebeteende är något sjuksköterskor inom slutenvården 

ofta möter på. Uppfattningen är att problemet med självskadebeteende har ökat de senaste 

åren (Stain, 2008). I litteratur ses självskadebeteende som ett symtom på bakomliggande 

psykisk sjukdom eller störning. Begreppet självskadebeteende definieras som en handling 

med icke-dödlig utgång, att personen tillfogar sig själv kroppsskada utan självmordsavsikt. 

Tre faktorer skiljer självskadebeteende från suicidförsök; dödlighet, upprepning och avsikt. 

För att definieras som självskadebeteende ska personen avsiktligt göra en eller flera av 

följande, - initiera ett beteende med avsikt att åsamka sig själv kroppslig skada, - inta 

läkemedel i överskriden dos, - inta narkotika i syfte att skada sig själv, - inta en substans eller 

ett föremål som inte är avsett att svälja (Socialstyrelsen, 2004). 

Det finns två olika typer av självskadebeteende. Den första typen är de kulturellt betingade 

självskadorna som omges av ritualer, tro, traditioner och symbolik. I den medeltida kristna 

kyrkan kunde människorna späka och svälta kroppen för att ”rena sin själ”. En modern och 

mer accepterad typ av självskada är tatuering, piercing och annan kroppssmyckning. Den 

andra typen är de patologiskt betingade självskadorna som innehåller tre undergrupper, 

självstympning, stereotyp självskada och ytlig till måttlig självskada. Självstympning orsakar 

grava kroppsskador och syns främst vid allvarlig psykossjukdom eller under påverkan av 

droger. Stereotyp självskada är ett monotont, repetitivt eller rytmiskt mönster där personen till 

exempel biter sig eller slår huvudet mot något. Ofta kopplat till autism eller 

utvecklingsstörning. Ytlig till måttlig självskada handlar oftast om att skära eller bränna sig 
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och kan vara både tillfällig, upprepad eller tvångsmässig (Favazza, 2006).  

 

Vidare delar Favazza (2011) in måttligt självskadebeteende i tre undergrupper: 

1. Tvångsmässig: förhållandevis milda handlingar som upprepas dagligen. 

2. Episodisk: genomförs sporadiskt utan bestämt mönster eller tidsintervall. Rör sig ofta om 

att rispa, skära, skrapa sig, bränna sig med cigaretter eller sticka sig med nålar på kroppen. 

Det ses oftast tillsammans med ångest och depressionsproblematik och självskadandet 

används för att lindra ångesten tillfälligt. 

3. Återkommande: regelbundet återkommande behov av att utföra en självskadande handling. 

Detta börjar ofta i ung ålder och hör samman med andra impulsiva beteenden som 

alkoholmissbruk och ätstörningar. Ofta tenderar denna 

typ av självskadebeteende att eskalera, och bli svårare med tiden. Det rör sig om både ytliga 

och djupare skador. 

 

Självskadebeteende som diagnos 

I de medicinska diagnossystemen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

version 4 (DSM-IV) och International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems version 10 (ICD-10) finns inte självskadebeteende med som enskild diagnos, 

utan endast som symtom till andra diagnoser som emotionell instabil personlighetsstörning 

(Socialstyrelsen, 2004). I arbetet med den nya och uppdaterade versionen DSM-V kom ett 

förslag på att Non-Suicidal Self-Injury (NSSI) skulle införas som en ny diagnos. Processen 

resulterade i att tillståndet hamnade bland andra tillstånd som kräver mer forskning innan de 

kan bli officiella diagnoser. I de föreslagna diagnoskriterierna ingår att personen under minst 

fem dagar det senaste året har tillfogat skada på den egna kroppsytan. Detta utan suicidal 

avsikt men ändå med en sådan allvarlighetsgrad att det orsakat kliniskt signifikant lidande 

eller nedsatt funktion på viktiga livsområden. Självskadebeteendet ska vara förknippat med 

minst två av följande: det föregås omedelbart av interpersonella svårigheter eller negativa 

känslor, det föregås av en period då individen är upptagen av tankar på att skada sig själv och 

dessa är svåra att motstå, tankar på att skada sig själv är vanligt förekommande även när de 

inte omsätts i handling, beteendet förväntas leda till minskade interpersonella svårigheter eller 

ett mindre negativt känslotillstånd (Lundh, 2014).  

 

Emotionellt instabil personlighetsstörning är en diagnos som är starkt kopplad till 

självdestruktivitet. Studier visar att cirka 75 procent av patienter med emotionell instabilitet 
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även har ett självskadebeteende (Haw, Houston & Townsend, 2001; Perseius, 2012). 

Självskadebeteende grundar sig ofta i svårigheter i att reglera känslor, vilket utgör en del av 

problematiken för personer med emotionell instabil personlighetsstörning (Drabble, Bowles & 

Barker, 2014). Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är också en diagnos som förknippas med 

självskadande beteende, särskilt om det i bakgrunden finns sexuella övergrepp (Dixon-

Gordon, Tull & Gratz, 2014). Då självskadebeteende ännu inte finns som enskild medicinsk 

diagnos utan endast ingår som en del i andra psykiatriska diagnoser, som till exempel 

emotionellt instabil personlighetsstörning, finns risk att dessa personer får andra diagnoser i 

brist på bättre alternativ (Favazza, 2011).   

  

Standardiserade omvårdnadsterminologier finns som komplement till de medicinska 

diagnossystemen. North American Nurses Diagnoses Association (NANDA) används för 

klassifikation av omvårdnadsdiagnoser, där finns diagnoserna självskadebeteende och risk för 

självskada (NANDA, 2011). International Classification for Nursing Practice (ICNP) 

innehåller diagnoserna risk för självskada samt självskada. Beskrivningen av diagnosen 

självskada är: "Självdestruktivt beteende: utföra självförvållade men inte dödliga skador på 

sig själv som orsakar vävnadsskada, som skärsår eller brännskador i syfte att skada sig själv 

eller lindra ångest (ICN, 2015).  

 

Orsaker till självskadebeteende 

Självskadebeteendets främsta funktion är att reglera starka svårhanterliga affekter (Klonsky, 

2008). Personer som skadar sig själva förklarar ofta sitt beteende med att kroppslig smärta 

känns lättare att hantera än psykisk smärta. Självskadebeteende kan även vara ett sätt att 

undvika självmord eller att lugna eller straffa sig själv. Beteendet kan tjäna kommunikativa 

syften, vara ett rop på hjälp och en signal till omgivningen (Klonsky, 2007). Perseius, Ekdahl, 

Åsberg och Samuelsson (2005) bekräftar att drivkraften och bakgrunden till skadetillfällena är 

varierande men de vanligaste är: att avleda inre smärta med yttre fysisk smärta, att straffa sig 

själv, att försöka fly från lidande (genom att till exempel överdosera medicin eller ta droger 

men utan avsikt att dö), eller att skada sig själv för att avleda starka självmordstankar. 

Tillfällig ångest lättas av självskadehandlingar. Ofta kommer ångesten dock tillbaka kort efter 

skadetillfället och en negativ spiral uppstår där jobbiga känslor leder till självskada som leder 

till ännu sämre mående som resulterar i mer självskada. Detta beteende gör att den drabbade 

får svårt att hitta andra lösningar på ångestfyllda situationer och slutligen blir fast och behöver 

skada sig själv för att känna sig lugn inombords. Socialstyrelsen (2004) beskriver självskadan 
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som en tillfällig och kortvarig känsla av lättnad och befrielse. Det kan vara svårt för den 

drabbade att sätta ord på olustkänslan och den inre smärtan, där självskadebeteendet blir ett 

sätt att stå ut (Perseius et al., 2005).  
 

Kvinnor med låg självkänsla som självskadar beskrivs ha ett extremt självförakt och självhat. 

De hatar sig själva till den grad att de ej anser sig värda medmänsklighet, kärlek eller att få 

leva (Perseius, 2012). Självskadebeteendet hos män kan ha en annan betydelse, de dämpar sin 

oro med mer aggressiva och utåtagerande metoder som att slå på något för att skada sig själva. 

De är oftare berusade vid skadetillfället. Hos kvinnor är det vanligare att skära eller rispa sig 

(Barrocas, Hankin, Young & Abela, 2012; Zetterqvist et al., 2013; Whitlock et al., 2014). 

Klonsky (2007) visade att det inte är ängslan, oro nedstämdhet eller andra negativa emotioner 

som i första hand triggar självdestruktivitet utan oftast mer komplexa känslor som ångest och 

en svårighet att stå ut med sig själv. 

 

Lundh, Wångby-Lundh, Paaske, Ingesson och Bjärehed (2010) lyfter sambandet mellan 

psykologiska svårigheter och självskadebeteende. Psykologiska svårigheter anses vara en 

riskfaktor för utveckling av självskadebeteende, samtidigt som självskadebeteende utgör en 

risk för ökade psykologiska svårigheter. Det kan i längden bilda en ond cirkel i form av ett 

dynamiskt system med inre feedback-processer, det ena leder till det andra och vice versa. Ett 

exempel är mellan depressivitet och självskadebeteende. Självskadebeteende är därmed inte 

bara ett symtom på annan problematik, utan när det väl startat så medför det flera negativa 

emotionella och interpersonella konsekvenser. Detta på ett sätt som riskerar att skapa ett 

självförstärkande mönster som är svårt att bryta. 

 

Behandling av självskadebeteende  

Vid självskada bör omhändertagandet omfatta en strukturerad utredning och bedömning av 

personens psykiska hälsa samt relevanta sociala faktorer. Sjukvårdspersonal ska sträva efter 

att i bemötandet försöka involvera personen på ett inkännande och respektfullt vis. Viktigt är 

att försöka förstå vilken funktion självskadebeteendet har för personen samt om det finns 

någon suicidal intention med i bilden. I samband med en första vårdkontakt är det alltid 

önskvärt att utredning och behandling av en eventuell samsjuklighet inleds. 

Läkemedelsbehandling används oftast ej vid självskadebeteenden då det inte anses ha någon 

effekt (NICE, 2011). Olika typer av psykologisk behandling är att föredra då de visat sig vara 

mest effektiva (Lundh, 2013). Ofta används terapier liknande de för emotionell instabil 
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personlighetsstörning. Vanligaste formerna är dialektisk beteendeterapi (DBT) och 

mentaliseringsbaserad terapi (MBT). Den förstnämnda har sin grund i den kognitiva 

beteendeinriktade terapitraditionen medan den andra har sin i den psykoanalytiska - 

psykodynamiska traditionen (Perseius, 2012). En viktig del av DBT är att hjälpa personen att 

utveckla nya och mer effektiva sätt att ta hand om och hantera sina maladaptiva, 

överväldigande och intensivt smärtsamma känslor. Man använder kognitiva tekniker som 

problemlösning och realitetsprövning samt beteendeterapeutiska tekniker som exponering, 

positiv förstärkning samt färdighetsträning. DBT innefattar bland annat individuell terapi och 

färdighetsträning i grupp (Linehan et al., 2002). MBT syftar till att stärka personens förståelse 

för sina egna och andras mentala tillstånd, den så kallade mentaliseringsförmågan. Detta för 

att kunna påverka den emotionella regleringen, de mellanmänskliga svårigheterna och i det 

långa loppet minska självskadebeteende och suicidalitet (Perseius, 2012). Det finns ett behov 

av kortare, mindre omfattande och specialiserade behandlingar för personer som skadar sig 

själva men ej uppfyller alla kriterier för emotionellt instabil personlighetsstörning (Lundh 

2014). En ny studie pågår därför inom ramen för Nationella självskadeprojektet angående 

Emotionsreglerande gruppterapi (ERGT) vilket är en kort behandling på 16 veckor som 

genomförs inom öppenvårdspsykiatrin. Den leds av ordinarie psykiatrisk vårdpersonal som 

genomgått utbildning i detta. Under behandlingen får deltagarna varje vecka rapportera om de 

har ägnat sig åt självdestruktiva beteenden samt skatta sitt psykiska mående. Gratz, Tull och 

Levy (2013) beskriver ERGT som en effektiv behandling med goda resultat i form av 

minskad frekvens av självskadebeteende, förbättrad förmåga att hantera emotioner samt ökad 

livskvalitet. 

Då det finns påvisade könsskillnader i vilken typ av självskadebeteende som utövas av flickor 

respektive pojkar så föreslår Whitlock et al. (2014) att även behandlingen borde skilja sig åt. 

Båda könen kan dra nytta av hjälp och stöd i att reglera sina känslor men kvinnors behandling 

bör dock vara mer inriktad på att åstadkomma en förbättrad självbild och ökad självkänsla 

medan mäns behandling bör vara mer inriktad på kontroll av impuls och ilska. 

 

Sjuksköterskans roll i omvårdnad 

Målen i omvårdnad är att främja välbefinnande och hälsa hos personen samt att förebygga 

ohälsa och lindra lidande. Omvårdnad utövas på personnivå och innefattas av en sakaspekt 

och en relationsaspekt. En person som är i behov av vård och behöver stöd, peppning, 

guidning och aktiv hjälp (sakaspekt) ska i detta även bemötas på ett bra vis (relationsaspekt) 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010; Peplau, 1988). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
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1982:763) är målet för hälso- och sjukvården god hälsa och vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde. 
 

Omvårdnad beskrivs som en mellanmänsklig, dynamisk och nyanserad process där 

sjuksköterskans uppgift är att se varje person som en unik individ. Hen har även som uppgift 

att utveckla förhållandet mellan sjuksköterska och patient, detta för att kunna möta personens 

behov och uppfylla omvårdnadens syfte. Sjuksköterskans viktigaste redskap är 

kommunikation, ett medel till att skapa interaktion som i sin tur påverkar personens attityd till 

lidande och hjälper denne att bemästra och få en förståelse för sin sjukdom och sitt lidande 

(Eide & Eide, 2008). 

 

I Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning, som slutade gälla 2015, för legitimerade 

sjuksköterskor beskrivs sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden. Dessa är omvårdnadens 

teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Samtliga 

kompetensområden ska präglas av helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan 

ska observera och möta personers sjukdomsupplevelse och lidande och så långt det går med 

adekvata åtgärder försöka lindra detta. Vidare ska sjuksköterskan även uppmärksamma, 

bedöma, prioritera, dokumentera och vid behov ombesörja och hantera förändringar i 

personens fysiska och psykiska tillstånd. 

 

Personcentrerad omvårdnad syftar till att varje enskild person blir utgångspunkt för sin egen 

vård. Tyngdpunkten ligger i partnerskapet mellan vårdare och patient, samt mellan olika 

professioner. Specialistsjuksköterskans kunskap blir en resurs för patienten i deras ökade makt 

och ansvarsområde vad gäller deras egen vård. Sjuksköterskans roll är att lyssna på personens 

berättelse och försöka förstå personens upplevelse av ohälsa. Att skapa en förtroendefull 

relation är av stor vikt, att medvetandegöra personens kunskap om sig själv, sin vilja, motiv 

och resurser, och samtidigt värna om personens integritet. Personcentrerad omvårdnad handlar 

om att fokus läggs på personen, och inte på patienten, närståenden eller vårdaren. Som person 

har man en identitet, en uppfattning om sig själv enskilt och i grupp. Vid sjukdom hotas 

identiteten och då blir sjuksköterskans roll att hjälpa personen att bevara eller anpassa 

identiteten till den nya situationen. 

God kommunikation är viktigt för att sjuksköterskan ska kunna fatta beslut kring 

omvårdnaden på ett sätt som överensstämmer med patientens önskemål. Ett gott samarbete för 

att nå uppsatta mål samt uppmuntran i detta är värdefullt i en omvårdnadsrelation. Genom att 

utveckla relationen mellan patient och sjuksköterska, där sjuksköterskan är medveten om sitt 
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kroppsspråk, har förmågan att lyssna till patientens berättelse och på ett empatiskt och 

medkännande sätt kunna bekräfta patienten där hen är så bidrar det till en alltmer 

personcentrerad omvårdnad (Doherty, & Thompson, 2014). Shared decision making (SDM) är 

även det ett arbetssätt med syfte att öka personens inflytande och delaktighet i vården. 

Sjuksköterskans roll är att synliggöra behandlingsalternativ med vetenskaplig grund, väga för- 

och nackdelar, och stötta personen till att aktivt göra val gällande vården. Personens 

personliga erfarenheter och upplevelser bidrar till val av vård och behandling (Socialstyrelsen, 

2012).   

 

Sjuksköterskan har en viktig roll för personer med självskadebeteende. Perseius (2005) 

uppger att personer som självskadar ofta känner sig oförstådda och nedvärderade inom 

sjukvården. Ett nära samarbete på en vårdavdelning möjliggör identifiering av tidiga 

indikatorer när det finns risk för självskada. Sjuksköterskan är oftast den som först hjälper en 

person efter att hen har självskadat. Förutom att ta hand om de fysiska skadorna så bör 

sjuksköterskan visa att hen är viktig och betydelsefull oavsett tidigare agerande. Genom att 

utröna orsak och betydelse av självskadebeteendet visas en djupare förståelse för personen 

som helhet istället för att fokusera på självskadebeteendet. Detta leder till att personen känner 

sig sedd och får en stärkt självbild, något som är avgörande för återhämtningsprocessen. 

Personer med självskadebeteende har ofta en negativ självbild och för att förändra den krävs 

tid och många positiva budskap. Sjuksköterskans tålamod med att även fortsätta 

uppmärksamma personen bakom självskadebeteendet kan bidra till en förändring av beteendet 

(Kool, Meijel & Bosman, 2009). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad är idag ett internationellt erkänt begrepp som innebär att fokus 

läggs på patienten och hens resurser, vad det innebär att vara människa och i behov av vård. 

Patienter ska därmed inte enbart betraktas utifrån sitt ohälsotillstånd eller funktionshinder. 

Begreppet patient frångås alltmer, istället används begreppet person. I den personcentrerade 

vården ses patienten som en egen person med förmåga att aktivt delta i planering och beslut 

kring sin vård. Hen ska ges kunskap och redskap för att kunna göra lämpliga val och 

anpassningar av sitt livsmönster. Autonomi och medbestämmande lyfts fram som 

nyckelbegrepp och denna typ av vård är en typ av partnerskap mellan patienter och 

professionella vårdare. Att inkludera patienten på detta sätt har visat sig leda till bättre 

samarbete mellan vårdare och patient, en bättre egenvård och en ökad följsamhet till 
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läkemedelsordinationer och behandling. Sjuksköterskan har som uppgift att ständigt 

implementera personcentrering i sitt vardagliga arbete, detta genom ett systematiskt arbetssätt 

med planering, integration och kvalitetssäkring (Edvardsson, 2013; Hörnsten, 2013). 
 

Ekman och Norberg (2013) lyfter fram fyra kärnbegrepp inom personcentrerad omvårdnad; 

att vara i en relation, att vara i en social värld, att känna sig själv och att vara på plats. Vidare 

menar de att personcentrerad omvårdnad härstammar från personalismen, där värdighet, vilja 

och ömsesidighet är viktiga begrepp. Att utgå ifrån en persons upplevelser, och därefter se 

över personens resurser, förutsättningar och hinder är grunder i personcentrerad omvårdnad. 
 

Sjuksköterskans bemötande utifrån personcentrerad omvårdnad 

Forskning visar att personer med självskadebeteende väcker osäkerhet, vanmakt och skapar 

en stress hos sjuksköterskor/personal. Personerna anses ofta vara utspelande och manipulativa 

vilket leder till att sjuksköterskor får svårare att känna empati för dessa personer (Perseius, 

2012). Att vårdpersonal har en negativ syn på personer med självskadebeteende bekräftas 

även av Reece (2005) som beskriver att denna typ av personer väcker plågsamma känslor. 

Brist på kunskap och förståelse för personer med självskadebeteende påverkade hur 

sjuksköterskorna kände för dem. Mc Allister, Creedy, Moyle och Farugia (2002) belyser 

också sjuksköterskors kritiska syn på personer som skadar sig själva och drar slutsatsen att de 

sjuksköterskor som möter dessa personer är i behov av mer utbildning för att kunna 

vidmakthålla ett professionellt och empatiskt förhållningssätt. Enligt Kool, Meijel och 

Bosman (2009) så behövs tillräckligt med kunskap och förståelse av bakgrunden till och 

betydelsen av självskadebeteendet för att kunna hjälpa personerna med deras problematik. 

Sjuksköterskor behöver handledning både för att förstå personer med självskadebeteende samt 

bringa klarhet i vilka känslor självskadebeteende väcker hos dem själva och bättre kunna 

förstå och hantera dem. Om sjuksköterskan känner sig manipulerad kan konsekvensen bli att 

kontakten med personen blir sämre. Genom handledning kan sjuksköterskan få lära sig vilka 

effekter hens egna handlingar har på personerna. Är sjuksköterskan defensiv i sitt 

förhållningssätt så kan personer med erfarenhet av avvisande som barn, känna ett ökat behov 

av att skada sig. Stödjande samtal för sjuksköterskor bör finnas tillgängligt regelbundet för att 

få bearbeta de känslor som uppstår i samband med självskadebeteende hos personer (Kool et 

al., 2009). McCarthy och Gijbels (2009) belyser att sjuksköterskors attityder till 

självskadebeteende var beroende av deras ålder, deras kliniska erfarenhet av att vårda 

patienter med självskadebeteende samt deras utbildningsnivå. Åldersgruppen 31-50 år uppgav 
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att de hade bättre attityder än både äldre och yngre kollegor. Sjuksköterskor med högre 

utbildningsnivå uppgav också att de hade bättre attityder mot denna patientgrupp. Mer 

utbildning och träning i att hantera och vårda patienter med självskadebeteende behövs. 

 

Problemformulering 

Företeelsen självskadebeteende ökar i samhället vilket ställer högre krav på att hälso- och 

sjukvården har kunskap och goda rutiner för att kunna möta dessa patienter. Det är viktigt att 

sjukvårdspersonal har förmågan att se, höra och lägga märke till när människor försöker 

kommunicera och uttrycka ett lidande. Sjuksköterskan möter patienter med 

självskadebeteende i alla typer av vårdmiljöer och att kunna uppmärksamma dessa patienter i 

tid är essentiellt för att effektivt kunna hjälpa dem. Sjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser i mötet med personer med självskadebeteende är ett område som bör belysas, 

eftersom dessa personer ofta väcker starka känslor och på många håll anses vara 

svårbehandlade och krävande. Om sjuksköterskan hyser känslor av obehag inför en patient 

eller patientgrupp kan kommunikationen påverkas i negativ riktning. Därmed är det av stor 

vikt att ämnet studeras, för att i framtiden kunna utröna hur sjuksköterskor bör utforma 

omvårdnaden för dessa personer och samtidigt sörja för att ge en kvalitetssäker och god vård. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda 

patienter med självskadebeteende. 
 

Frågeställningar 

Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av att vårda patienter med självskadebeteende? 

Vilka upplevelser har sjuksköterskor av att vårda patienter med självskadebeteende?  

 

Centrala begrepp 

Självskadebeteende/självskada 
Författarna har i denna studie riktat in sig på självskadebeteende/självskada i form av att 

åsamka sig själv kroppslig skada genom att slå sig själv, rispa sig, skära sig eller bränna sig. 

Författarna har valt att exkludera andra typer av självskadebeteende i studien.  



 

15 
 

 

Metod 

Design 

Denna studie är en empirisk studie med en kvalitativ, deskriptiv ansats. Detta för att tolka, 

skapa mening och förståelse för personens subjektiva upplevelse av ett fenomen.  

Undersökningsgrupp 

Genom ett strategiskt urval intervjuades sex sjuksköterskor som arbetade inom 

slutenvårdspsykiatrin i ett landsting i Mellansverige. Inklusionskriterierna var att 

informanterna, förutom att vara legitimerade sjuksköterskor, även skulle ha arbetat minst ett 

år på kliniken. Sex sjuksköterskor svarade ja till att medverka i studien, varav tre 

sjuksköterskor hade en specialistutbildning med inriktning psykiatri. Informanterna hade 

arbetat inom psykiatrisk vård mellan ett år och nio år och var mellan 23 år och 52 år, vilket 

bidrog med en variation på informanternas erfarenhet. En av informanterna var man och fem 

var kvinnor. 

Datainsamlingsmetod 

Som metod för datainsamlingen användes semistrukturerade kvalitativa intervjuer vilket ger 

utrymme för informanter att beskriva och utveckla sina upplevelser och känslor (Polit & 

Beck, 2008). Underlaget utgjordes av en intervjuguide (bilaga 2) som uppsatsförfattarna tagit 

fram för att svara mot studiens syfte. I de semistrukturerade intervjuerna användes en viss 

struktur i form av färdiga frågor motsvarande syftet, men dessa togs inte nödvändigtvis i 

samma ordning utan anpassades efter varje intervjusituation. Informanterna intervjuades 

enskilt för att skapa trygghet för informanten att kunna uttrycka sig (Ahrne & Svensson, 

2011). 

Tillvägagångssätt 

Efter godkännande från verksamhetschef (bilaga 3) och avdelningschef gavs sjuksköterskorna 

skriftlig information (bilaga 4) om studiens innehåll och syftet med studien, samt praktisk 

information om hur intervjuerna skulle gå till. Efter informerat samtycke bokades sedan 

intervjutid med varje enskild informant. Intervjuerna genomfördes under vecka 6 och 7 2016, 

i ett avskilt rum på sjukhuset. Teknisk utrustning i form av två diktafoner användes för att 

spela in samtalen. Intervjuerna varade mellan 25 och 45 minuter och genomfördes 
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tillsammans med båda uppsatsförfattarna.  

Analys 

Uppsatsförfattarna transkriberade tre intervjuer var. Efter den första transkriberingen 

lyssnades intervjuerna igenom igen och eventuella fel korrigerades. Analysen hade en 

induktiv ansats. Från den transkriberade texten valdes meningsbärande enheter ut som svarade 

mot studiens syfte. Dessa kondenserades till mer kortfattade meningar som därefter kodades 

för att identifiera grundläggande mönster. När kodningen var genomförd placerades dessa i 

subkategorier och sedan i bredare kategorier utifrån likheter i det insamlade materialet, 

exempel på stegen visas i tabell 1 i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys. Analysen genomfördes av båda författarna gemensamt för att öka 

tillförlitligheten i resultatet vilket rekommenderas i litteraturen (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

Tabell 1: Exempel på steg i analysen. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Jag tror att man 
lägger på sig själv 
kanske en skuld, 
liksom att..kunde 
jag ha sett 
varningsklockorna 
tidigare. 

Skuldbelägger 
sig själv, kunde 
jag sett 
varningsklockor 
tidigare. 

Klandrar sig 
själv 

Förmåga att 
hantera sina 
egna känslor 

Känslomässig 
påverkan 

Och det är..man 
önskar att man 
kunde mer. Den 
känslan har man, att 
man kan för lite. 
Och det är därför 
man blir frustrerad 
ibland. 

Man önskar att 
man kunde mer. 
Har känslan av 
att man kan för 
lite och då blir 
man frustrerad. 

Svårt att 
veta hur man 
ska göra. 

Mer kunskap Behov av 
kompetens 

 
 
 

Forskningsetiska överväganden 

Genom skriftlig information till sjuksköterskorna beskrevs syftet med studien och hur 

intervjuerna skulle vara upplagda. Sjuksköterskorna blev informerade om studien i god tid 

innan uppstart, för att i lugn och ro kunna läsa igenom, ta ställning till eventuellt deltagande 

och lämna ett skriftligt informerat samtycke. Deltagande i studien var frivilligt och 

sjuksköterskorna informerades om att de när som helst kunde avsluta sitt deltagande. På detta 

sätt ansågs att både informations- och samtyckeskravet tillgodosågs (Vetenskapsrådet, u.å.). 
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Intervjuerna spelades in, för att möjliggöra en tydlig och korrekt transkribering. Vid 

redovisning av resultatet bevaras sjuksköterskornas sekretess genom att delar av texten inte 

kan spåras tillbaka till en enskild sjuksköterska. Varje sjuksköterska tilldelades en siffra under 

arbetets gång som bidrog till att stärka konfidentialiteten ytterligare. Allt material har 

behandlats konfidentiellt och förvarats i en särskild låda hemma hos en av uppsatsförfattarna. 

Efter att studien är godkänd så kasseras allt material. Materialet kommer inte heller att 

användas till annat än för studiens syfte (Vetenskapsrådet, u.å.). 

En intervju innebär risker för informanterna (Polit & Beck, 2008). En riskanalys genomfördes 

för att kartlägga potentiella risker för sjuksköterskorna som deltog i studien. Detta gjordes i 

samråd med handledare under upptakten till studien och med stöd av Blankett för etisk 

egengranskning av studentprojekt som involverar människor (bilaga 1). Med stöd av detta 

ansågs ej behov av granskning från forskningsetiska nämnden vara nödvändigt. En risk som 

framkom var dock att området självskadebeteende kan väcka många känslor och intervjuerna 

kunde väcka traumatiska minnen till liv hos sjuksköterskorna. Genom att vara observant och 

hålla intervjuer med öppna frågor där sjuksköterskorna själva delvis väljer vad de vill berätta, 

med möjlighet att avbryta när som helst ansågs sig uppsatsförfattarna förebygga denna risk.      

Resultat 
I analysen framkom fyra kategorier: “Att självskada”, “Behov av kompetens”, “Ge 

omvårdnad” och “Känslomässig påverkan” (Tabell 2). Resultatdelen i denna studie är därför 

uppdelad i underrubriker med samma namn som kategorierna. Under varje kategori beskrivs 

de subkategorier som omfattar sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av att vårda 

patienter med självskadebeteende. 
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Tabell 2: Översikt över subkategorier och kategorier 

Subkategorier Kategorier 

Syn på självskadebeteende Att självskada 

Syn på patienter som självskadar  

Mer kunskap Behov av kompetens 

Mer utbildning  

Arbetssätt och rutiner Ge omvårdnad 

Bemötande  

Förhållningssätt  

Personcentrerad vård  

Negativa känslor Känslomässig påverkan 

Positiva känslor  

Förmåga att hantera sina egna känslor  

 
 
 

Att självskada 
Kategorin Att självskada omfattade två subkategorier: syn på självskadebeteende och syn på 

patienter som självskadar. Sjuksköterskorna beskrev hur självskadebeteendet kunde yttra sig 

och hur de uppfattar effekter och orsaker till beteendet.  

Syn på självskadebeteende 

Sjuksköterskorna uppgav att de ofta mötte patienter med självskadebeteende i sitt arbete. 

Självskadebeteendet kunde ta sig uttryck på olika vis, vissa patienter skar sig medan andra 

brände sig, missbrukade droger eller svalt sig. Sjuksköterskorna betraktade det som ett 

visserligen effektivt, men inadekvat sätt att hantera ångest. De menade att självskadandet 

endast gav en kortsiktig ångestlindring och att de som sjuksköterskor måste hjälpa patienterna 

att finna en mer långsiktig, hållbar strategi. 

 

”De är ju, i olika, de är ju, någon har beteendet att dom skär sig, nån annan har att 

dom inte äter, och andra har att dom missbrukar någonting, om det är spel eller droger, 

alkohol, det är olika typer av självskadebeteende vi möter.” (sjuksköterska 1) 

  

De upplevde att det ofta blev långa vårdtider för patienter med självskadebeteende. En av 

sjuksköterskorna såg detta som negativt och menade att en mer brukarstyrd inläggning med 

eventuell kortare vårdtid kunde vara ett bättre alternativ.  
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”dom kanske inte ska ha inneliggande vård..så länge. Dom har ju testat det här att dom 

har..ja kanske två, tre dagar i månaden..får du ha slutenvård. Att dom får bestämma lite 

själv.. Vi har inte testat det här men..jag tror att det kanske skulle fungera bättre” 

(sjuksköterska 3) 

Syn på patienter som självskadar 

Sjuksköterskorna beskrev att patienterna med självskadebeteende ofta uppfattades ha en 

negativ självbild och en problemfylld bakgrund med olika svårigheter. De upplevde att det till 

störst del var tjejer som skadade sig själva och att de flesta av patienterna använde 

självskadehandlingarna som ett sätt att tillfälligt lindra sin ångest. Sjuksköterskorna menade 

även att patienterna hade svårt att hantera motgångar och stå emot impulser. Ofta kunde 

patienterna bli influerade av andra patienter med samma typ av problembild, och triggas av 

dem. De uppgav även hur självskadebeteende kunde se olika ut beroende på vilken diagnos 

patienten hade, schizofreni och schizoaffektiv sjukdom som på grund av röstpåverkan 

självskadar ter sig på ett annat sätt än en med emotionell instabil personlighetsstörning. 

Sjuksköterskorna upplevde självskadandet som en kommunikation för ett dåligt mående. 

Ibland kunde de se att patienterna skadade sig för att de ville synas och få uppmärksamhet. 

 

”Många gör det p.g.a. att de vill att vi ska se att de mår dåligt, det är som en 

varningsklocka…att jag mår skit” (sjuksköterska 1) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de led med patienterna som skadar sig själva och att de hade en 

önskan om att kunna nå fram och hjälpa dem hitta andra sätt att lindra sin ångest och sitt 

självhat. Flera sjuksköterskor påtalade att de försökte att inte lägga för stort fokus på själva 

skadan utan istället se hela individen och vad som låg bakom handlingen. Samtliga 

sjuksköterskor uppgav en känsla av otillräcklighet när de inte lyckades hjälpa patienterna att 

bli bättre i sitt mående och förändra det destruktiva beteendet. När patienter hade 

återkommande inläggningar inom slutenvården och ett frekvent självskadebeteende så 

skapades en negativ attityd hos personalen. Patientgruppen skapade slitningar i 

personalgruppen på grund av avsaknad av gemensamt tänk och förhållningssätt. 

 

”För tyvärr blir det ju..dom som kommer återkommande för självskadebeteende, det 

blir nästan en negativ attityd..hos personalen, redan när man hör...namnet.” 

(sjuksköterska 3) 
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Behov av kompetens 

Kategorin Behov av kompetens omfattade två subkategorier: mer kunskap och mer utbildning. 

Sjuksköterskorna saknade kunskap och ansåg sig behöva mer utbildning om själva sjukdomen 

och dess yttringar. 

Mer kunskap 

Det framkom att det var svårt att nå patientgruppen som självskadar. Trots försök att i 

förebyggande syfte prata med patienten så självskadade hen i alla fall. Sjuksköterskorna 

uttryckte ett behov av mer kunskap för att kunna kommunicera på ett bättre sätt med patienter 

som självskadar. Sjuksköterskorna menade att så fort de fick känslan av att något var på väg 

att hända, en intuitiv erfarenhetsbaserad kunskap, var det viktigt att söka upp patienten för att 

kunna förebygga självskadebeteendet. Patienter med självskadebeteende uppfattades ibland ha 

svårt att be om hjälp, därmed ansågs det som essentiellt att sjuksköterskorna hade förmågan 

att kunna läsa av dem i tid. Detta var inte alltid en enkel uppgift. Sjuksköterskorna påtalade 

även att det underlättade om de hade en god kännedom om patienterna för att kunna förhindra 

eventuella självskadande handlingar. När de kände patienten upplevdes det lättare att se och 

tolka symtom och tecken på risk för självskada. 

 

..när man lärt känna en patient så är det lättare att se om någonting börjar hända, t.ex. 

om personen går fortare i korridoren eller drar upp huvan.. (sjuksköterska 1) 

 

”..känner att vi gör allt vad vi kan för dom, liksom försöka lyssna på deras behov och 

så, men ändå klarar dom inte av att hantera det hela och slutkontentan blir ju att 

dom..självskadar sig, på nått vis.” (sjuksköterska 3) 

Mer utbildning 

Sjuksköterskorna beskrev avsaknad av verktyg att använda sig av i omvårdnaden kring 

patienter med självskadebeteende. Ibland upplevde sjuksköterskorna att de i vissa situationer 

hade svårt att se orsaken till varför patienten självskadade. Sjuksköterskorna uttryckte även att 

de många gånger saknade korrekt kunskap kring vad de skulle kunna göra för patienterna som 

självskadar. De kände sig handfallna och otrygga i sin yrkesroll och önskade att de hade mer 

utbildning i hur de bör hantera denna patientgrupp. 

 



 

21 
 

”Man har som sjuksköterska ibland inga alternativ och verktyg att komma med. Även 

om patienterna har gått i terapi så har de liksom inte blivit hjälpta eller blivit bättre och 

då är det svårt för mig att hjälpa dem med strategier eller annat.” (sjuksköterska 4) 

 

”Man funderar ofta efteråt hur man skulle kunna hjälpa dem? De fortsätter ju att skada 

sig. Man känner att man inte har kunskapen kring vad man skulle kunna göra för 

dem..det blir som en hopplöshet.” (sjuksköterska 6) 

 

Det uttrycktes ett behov av handledning och utbildning, detta för att öka tryggheten både för 

personal och för patienter. Sjuksköterskorna beskrev svårigheter med att veta hur de skulle 

tänka och hur de skulle agera i situationer där patienter skadat sig själva. 

 

”Handledning är viktigt. Det är en trygghet både för personal, som även leder till 

trygghet för patienterna.” (sjuksköterska 1) 

 

..det är en av de svåraste grupperna. En ständig balansgång mellan att tycka synd om 

dem och vilja ge dem uppmärksamhet samtidigt som det kan bli en förstärkning av 

deras beteende.. (sjuksköterska 5) 

 

Ge omvårdnad 

Kategorin Ge omvårdnad omfattade fyra subkategorier: Arbetssätt och rutiner, Bemötande, 

Förhållningssätt och Personcentrerad vård. Att ge omvårdnad handlar således om 

upplevelsen av omvårdnad gentemot personer med självskadebeteende. 

Arbetssätt och rutiner 

Faktorer som ansågs betydande för omvårdnaden var tidsbrist, stress och överbeläggning. Vid 

stress och överbeläggning hann inte personalen med, vilket sjuksköterskorna tyckte var en 

tydlig riskfaktor för ett självskadebeteende hos dessa patienter. Det innebar då ofta att 

sjuksköterskans tid och möjlighet minskade att vara nära patienten och därigenom kunna ge 

och utgöra ett stöd, men också observera förändringar i beteende och sinnesstämning. Att 

bevara autonomi, låta personen vara delaktig och ge omvårdad utifrån personens perspektiv 

var andra företeelser som ansågs riskera att brista vid stress och överbeläggning. 
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”..är det överbelagt så hinner jag inte med att se..då finns det stor risk att det händer 

nått..det är en stor riskfaktor..” (sjuksköterska 1) 

 

”..jag saknar att inte kunna ha fokus på en, samtala och hitta strategier, det hinner man 

inte..” (sjuksköterska 2) 

 

Sjuksköterskorna påtalade att samarbete var viktigt i omvårdnaden av personer med 

självskadebeteende. Att arbetsgruppen samarbetar, hjälps åt och strävar emot samma mål. Det 

uttrycktes en önskan om rutiner som alla arbetar efter samt ett klimat som gjorde det möjligt 

för personal att ta hjälp av varandra. Även förståelse och samarbete mellan öppen- och 

slutenvården lyftes fram som betydande för arbetet med självskadande patienter. 

 

..det saknas rutiner och regler. En personal varje dag borde väljas ut för att vara den 

som ser till självskadepatienten, vara på sin vakt och sätta gränser.. (sjuksköterska 4) 

 

..det blir lättare för personalgruppen med gemensamt tänk. Egna tankar och känslor får 

läggas åt sidan, alla gör lika.. (sjuksköterska 3) 

Bemötande 

Patienter med självskadebeteende väckte mycket blandade känslor hos personalen. Det 

framkom att ett respektfullt bemötande ansågs minska risken för att patienter självskadar. Att 

finnas till hands och att hjälpa patienten hitta andra strategier att hantera sitt dåliga mående. 

Sjuksköterskorna betraktade det som viktigt att skapa en förtroendefull relation och uppnå 

behandlingsallians med patienterna. För att nå dit beskrevs en förståelse för varandra som 

viktigt och ett engagemang från sjuksköterskornas sida för att försöka hitta andra strategier att 

kupera ångesten på. Sjuksköterskorna lyfte också det viktiga i att se människan bakom 

självskadebeteendet och förstärka andra sidor hos patienten. 

 

..man måste skapa förtroende och visa förståelse för varandra.. (sjuksköterska 3) 

 

Vid uppkomna situationer av självskadebeteende var det viktigt att inte vara dömande utan 

istället stärka positiva beteenden. Att inte lägga för stort fokus vid självskadan utan fokusera 

på positiva beteenden som att säga till personal i tid och våga prata om sin ångest. Att säga till 

när impulser på självskadebeteende kommer och att de då hittar på något annat att göra, gå på 

löpbandet eller spela kort var några exempel. 
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..att förstärka beteendet där patienten säger till när hen har tankar på att skada sig, 

innan det har hänt. Så att man kan sätta in förebyggande insatser och hitta andra 

metoder för att kupera ångesten, till exempel gå på gåbandet eller läkemedel.. 

(sjuksköterska 5) 

Förhållningssätt 

Det framkom upplevelser av att en helhetssyn som präglades av ett respektfullt 

förhållningssätt och där man även kunde sätta gränser var att föredra och att detta minskade 

risken för självskadebeteende. Att ägna för mycket tid och engagemang åt de självskadande 

patienterna ansågs även kunna trigga självskadebeteendet. Sjuksköterskorna lyfte fram det 

viktiga i att visa patienterna andra strategier för att ta itu med sin ångest. Att vara empatisk, 

uppmärksam och närvarande i vårdrelationen skapade goda förutsättningar för att patienten 

skulle kunna förändra sitt beteende. 

 

..det är viktigt att vara där och inte vika undan när det hettar till. Att stå kvar fast de är 

jättejobbiga.. (sjuksköterska 4) 

 

..jag har nog ett tänk att det också är individens ansvar litegrann och man försöker att 

inte ta på sig för mycket och liksom hjälpa och dutta utan de måste ju få tänka över sitt 

beteende själva också.. (sjuksköterska 4) 

 

I situationer där självskador redan skett tyckte sjuksköterskorna att ett neutralt förhållningssätt 

var att föredra. Känslor som ilska eller överdriven medömkan ansågs inte bidra till något gott. 

Att sjuksköterskorna kunde lämna händelsen bakom sig och inte låta händelsen påverka dem 

eller vårdrelationen mellan dem och patienterna var också betydande.  

Personcentrerad vård 

Vårdlagsarbete ansågs av sjuksköterskorna öka möjligheten till att patienterna fick vara 

delaktiga i den egna vården, det ansågs leda till en närmare och mer jämlik relation. Det 

kunde finnas olika anledningar till att personcentreringen föll bort, till exempel lyftes de 

omgivande faktorerna stress, tidsbrist och överbeläggning fram som vanliga skäl till det. 

Fokus på patienterna försvinner i pressade och stressade situationer och läggs istället på 

konkreta arbetsuppgifter utifrån en förutbestämd prioritering. Viktiga moment i omvårdnaden 

kring patienter med självskadebeteende föll bort. Flera uppgav ändå att försök gjordes för att 
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stärka patientens roll, genom vårdlagsarbete, individ- och gruppbehandling. Personcentrerad 

vård ansågs vara ett område med förbättringsmöjligheter, fortfarande styrs en stor del av 

vården utifrån vad vårdpersonal ansåg vara bäst för personen. Flera av sjuksköterskorna 

uppgav att de försökte ha ett personcentrerat arbetssätt där de utgår från personen de har 

framför sig, utformar och stöttar utifrån individuella behov och önskemål, samt vilka resurser 

patienten har. 

 

”..det finns gånger man inte har tid. Man ser att en patient inte mår bra men ändå 

känner man att man inte har tid så man tittar ner i golvet istället och stannar inte. Det 

är inte kul. Det är klart att jag skulle vilja stanna, men då vet man att man blir kvar..” 

(sjuksköterska 4) 

 

”..man tänker att man anpassar vården utifrån personen. Utformar och stöttar till 

copingstrategier utifrån personens intressen och vad hen tycker om att hitta på.”. 

(sjuksköterska 5) 

 

”..ingen människa är den andra lik, det bästa man kan göra är att utgå från den 

personen jag har framför mig.”. (sjuksköterska 1) 

 

Känslomässig påverkan 

Kategorin Känslomässig påverkan omfattade tre subkategorier: negativa känslor, positiva 

känslor och förmåga att hantera sina egna känslor. Sjuksköterskorna beskrev många olika 

känslor kopplat till självskadebeteende, inte alla var lätta att hantera. 

Negativa känslor 

Sjuksköterskorna beskrev att de ibland kände frustration i omvårdnaden av patienter med 

självskadebeteende. Frustrationen kom av att de hade en stark önskan om att kunna nå fram 

till patienterna men upplevde en oförmåga att kunna bidra med rätt hjälp då de inte visste hur 

de skulle göra. Frustration kunde även uppstå då patienten inte ville ha hjälp och omvårdnad 

trots att behovet uppenbarligen fanns. Frustrationen medförde ibland också ett dåligt samvete 

hos sjuksköterskorna.  

 

“man kanske inte vet vad de behöver, men man vill så gärna hjälpa…” (sjuksköterska 
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2) 

 

Det framkom även att känslor av ilska var vanliga hos sjuksköterskorna. De kunde känna sig 

arga på patienternas beteende och bli irriterade när de självskadade. Det kunde grunda sig i 

känslan av otillräcklighet och stress, eller i oförutsägbara situationer där sjuksköterskan 

uppfattar att patienten mår bra men så självskadar de i alla fall. 

 

”Och så blir man besviken på dem som självskadar för att dem inte säger till eller ja, 

man tycker att man fått kontakt och så gör dem sig någonting efter 5 minuter fast man 

tycker att man fått bra kontakt. Helt plötsligt händer det någonting och man fattar 

ingenting” (sjuksköterska 4) 

 

Sjuksköterskorna uppgav också att de ofta kände sig uppgivna när patienterna hade långa 

vårdtider och skadade sig frekvent på avdelningen. Att de kände sig uppgivna hade att göra 

med deras känsla av att inte kunna hjälpa till, de upplevde att vad de än försökte med så 

lyckades de inte häva självskadebeteendet.  

 

”Om det är mer frekvent självskadebeteende, nästan dagligen, då blir det 

tyvärr…nästan det här att man blir less” (sjuksköterska 3) 

Positiva känslor 

Sjuksköterskorna beskrev känslor av glädje när de upplevde att patienterna tog till sig deras 

förslag till att hitta andra strategier för att hantera sin ångest. De blev glada då de kände att 

patienten ville arbeta tillsammans för att göra något åt sin situation. De beskrev också att det 

blev en positiv bekräftelse på deras yrkesroll och kunnande när de lyckades nå fram till 

patienten. Sjuksköterskorna tyckte att arbetet med patienter som självskadar kunde kännas 

roligt de gånger då de fick en ordentlig kontakt med en patient, dock fanns en medvetenhet 

kring att kontakten kunde förändras inom kort på grund av patientens svängningar i måendet. 

  

”När man börjar arbeta tillsammans med patienten så känner man en glädje, glädje 

över att patienten vill förändra sin situation.” (sjuksköterska 2) 

Förmåga att hantera sina egna känslor 

Sjuksköterskorna uppgav att arbetet med patienter som självskadar kunde vara mentalt 

påfrestande på många vis. Enligt sjuksköterskorna kunde denna patientgrupp röra upp mycket 
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blandande känslor och de hade varit med om händelser som genererat svårhanterliga känslor. 

Det sjuksköterskorna beskrev som svårast var när de var missnöjda med sitt eget agerade och 

då klandrade eller skuldbelade sig själva för att de borde ha kunnat göra annorlunda. Ofta 

uppstod dessa känslor i samband med att en patient hade utfört en självskadande handling och 

sjuksköterskan ifrågasatte om hen hade kunnat förutse eller förhindrat händelsen på något vis.  

 

”Vad kunde jag gjort bättre? Jag tror jag tänker så rätt ofta. Man vill ju ändå göra det 

bästa för patienten.” (sjuksköterska 1) 

 

”Sen blir man ju arg på sig själv när man inte hinner se i tid. Jag tror att det är lätt att 

många, även jag, man klandrar sig själv, liksom för att…vad har jag missat, vad har jag 

gjort för fel?” (sjuksköterska 1) 

 

Det framkom även känslor av rädsla vid självskadebeteende, en rädsla som grundar sig i hur 

allvarlig skadan är. Tankar om risker kring bestående skador eller till och med genomfört 

suicid fanns ofta med i uppkomna situationer av självskada. 

 

”Man är väl rädd för att dom ska göra det så..brutalt att dom dör..eller..inte kan 

använda den armen till exempel..så att dom får väldigt allvarliga men efteråt.” 

(sjuksköterska 1) 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Resultatet beskrivs utifrån fyra kategorier “Att självskada”, “Behov av kompetens”, “Ge 

omvårdnad” och “Känslomässig påverkan”, var och en med egna subkategorier. 

Självskadebeteende är en komplex problematik som uppfattades vara svårt att hantera. Detta 

på grund av bristande kompetens och förutsättningar för omvårdnaden. Sjuksköterskorna 

beskrev personer med självskadebeteende som en grupp som skapade många olika känslor, 

ibland svårhanterliga känslor, dessa sattes ofta i samband med sjuksköterskornas reflektion av 

deras egen insats vid specifika händelser.      
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Resultatdiskussion 

Sandy (2013) har studerat sjuksköterskors tankar kring varför patienter självskadar. 

Sjuksköterskorna i den studien beskrev att patienterna främst självskadade för att hantera 

känslor av stress eller ångest, eller för att återta en känsla av självkontroll. Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie uttalar liknande tankar då de uppgav att den primära orsaken till patienters 

självskadebeteende var ångesthantering. Sjuksköterskorna beskrev att de ser på 

självskadandet som en inadekvat och kortsiktig ångestlindring. Det framkom även i 

intervjuerna en uppfattning hos sjuksköterskorna att patienterna ibland självskadar för att visa 

omgivningen att de mår dåligt. Detta är helt i linje med vad som framhålls i Nationella 

självskadeprojektet, när patienter självskadar för att påvisa sitt dåliga mående skulle det kunna 

missuppfattas av sjuksköterskor och omgivning som att de självskadar i 

uppmärksamhetssyfte, trots att det istället är en önskan att få bli sedd i sitt lidande. Några av 

sjuksköterskorna i föreliggande studie uppgav att de tyckte vissa patienter självskadade för att 

få uppmärksamhet. Sandy (2013) fann i sin studie liknande resultat och diskuterade att en mur 

kan uppstå mellan sjuksköterskor och patienter om sjuksköterskorna uppfattar 

självskadebeteendet som en handling kopplat till uppmärksamhetssökande. Patienterna kan 

känna sig förödmjukade av denna åsikt hos sjuksköterskorna, vilket i sig kan leda till ökat 

självskadebeteende. Det anses därför vara av stor vikt att sjuksköterskor säkerställer en 

korrekt och god kommunikation mellan sig och patienterna för att reda ut patientens egentliga 

motiv och bakomliggande orsak till självskadan. 

 

Sjuksköterskorna var enade om att patienter med självskadebeteende är en svår grupp att möta 

på avdelningarna. De beskriver situationer som är svåra att förutse, snabba svängningar i 

status hos patienter, patienter som har svårt att kommunicera sitt dåliga mående. Allt ställer 

sammantaget stora krav på flexibilitet och bred och hög kompetens hos sjuksköterskorna. De 

lyfter vikten av att kunna förutse händelser, att vara observant och lyhörd samt att se tidiga 

tecken. Detta påtalas även i en studie av Tofthagen, Talseth och Fagerström (2014), där 

sjuksköterskorna berättade att de ställde krav på sig själva att klara dessa uttalat svåra 

situationer. Det är tydligt att sjuksköterskor har önskemål om och behov av mer kompetens, 

kunskap och stöd för att kunna hantera patienter med självskadebeteende. Kunskap medför en 

ökad känsla av trygghet i yrkesrollen och det bidrar även till en ökad förståelse för de känslor 

som uppstår hos dem själva då patienter självskadar. Detta är i linje med Kool et al. (2009) 

som lyfter att stöd och handledning i arbetet är viktigt för att sjuksköterskorna inte ska hamna 

ensamma i svåra situationer, med skuldkänslor och självförebråelse som konsekvens. Genom 
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handledning kan sjuksköterskorna enligt Kool et al. (2009) också få lära sig hur deras egna 

handlingar påverkar patienterna. De intervjuade sjuksköterskorna i föreliggande studie 

beskrev att de ofta upplevde svårigheter i att veta hur de skulle agera, och de uttryckte 

önskemål om mer stöd i detta. Enligt Lindgren och Graneheim (2015) bör sjuksköterskor som 

möter patienter med självskadebeteende få utbildning i dialektisk beteendeterapi (DBT). Detta 

stärker de intervjuade sjuksköterskornas önskan om ytterligare utbildning, för att de på bästa 

sätt ska kunna hjälpa patienterna att manövrera deras smärtsamma känslor. 

 

Att ge omvårdnad innefattar relation, bemötande och förhållningssätt, men även arbetssätt och 

rutiner. Sjuksköterskorna tyckte det var viktigt att möta patienten med respekt, känna empati 

och finnas till hands när hen behövde det. Att inte vara dömande utan försöka skapa en 

förtroendefull relation ansågs kunna ge goda förutsättningar i omvårdnaden, och bemötandet 

utgör även en del av omvårdnaden. Överland (2010) menade att patienter med 

självskadebeteende ofta är lättkränkta och därmed kan tolka sjuksköterskornas reaktioner på 

ett negativt vis. Det understryker därför att sjuksköterskor bör arbeta för att bemöta dessa 

patienter med värdighet och respekt.  

Stress, tidsbrist och överbeläggningar ansågs vara faktorer som kunde hindra möjligheten att 

ge en god omvårdnad. Flera av sjuksköterskorna berättade om de känslor som uppkom i 

samband med stress och tidsbrist. De beskrev en känsla av otillräcklighet som ledde till 

skuldkänslor och därmed en mindre gynnsam miljö för patienterna. Här lyfte sjuksköterskorna 

även fram en önskan om gemensamma rutiner och bättre samarbete, både inom arbetsgruppen 

men också gentemot andra professioner och även vårdgivare för att kunna ta hand om 

patienterna på bästa sätt. Sjuksköterskorna beskrev på flera ställen försök till att upprätthålla 

en personcentrerad vård; ökad delaktighet, individanpassa vården och se personen utifrån ett 

helhetsperspektiv för ökad förståelse. Det fanns en stor medvetenhet om detta, men även 

brister i utförandet. Stress, tidsbrist och överbeläggning lyftes fram som vanliga skäl till det. 

Tid till att vara närvarande för patienterna och uppmärksamma deras mående minskade. Att 

kunna fånga upp i tid, alltså vara observant på förändringar i beteenden som kan vara 

nödvändiga för att bryta ångesten i tid blir nu minimal. Detta har givetvis en negativ påverkan 

på den personcentrerade vården då patienten inte längre hamnar i fokus för sin egen vård. 

Enligt Tofthagen, Talseth och Fagerström (2014) så är närvaro viktigt. Att inte vara närvarade 

kunde fungera som en trigger för patienter med självskadebeteende. I den studien 

uppmärksammades även vikten av relationen mellan patient och sjuksköterska och vikten av 

att främja personcentrerad vård.  Precis som i föreliggande studie är sjuksköterskorna ständigt 

uppmärksamma på förändringar i beteende eller söker av för saker eller situationer som kan 
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trigga ett självskadebeteende. Tofthagen, Talseth och Fagerström (2014) menar på att genom 

att hjälpa patienterna sätta ord på sina känslor, upptäcka saker som kan trigga och hitta andra 

strategier så främjas den personcentrerade vården. 

 

I resultatet framkom att patientgruppen med självskadebeteende skapade en känslomässig 

påverkan hos sjuksköterskorna. Starka negativa känslor som ilska, rädsla och frustration 

beskrevs i situationer när sjuksköterskorna upplevde att de inte nådde fram till patienterna. 

Detta rapporteras även av Kamran et al. (2014), som uppger att sjuksköterskor inom 

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

Sjuksköterskorna i föreliggande studie uttryckte att de ibland kunde känna ilska i situationer 

då de kom på patienterna med att ha självskadat. Det stödjer tidigare rapportering av att 

sjuksköterskor spontant kunde reagera med ilska när de upptäckte att patienter utförde en 

självskadande handling (Sandy, 2013). Sjuksköterskorna i föreliggande studie menade att 

ilskan grundar sig i den ständigt bakomliggande oron över att patienterna ska självskada. 

Sjuksköterskorna uttryckte också svårigheter i att veta hur de ska uttrycka sig för att kunna nå 

fram till patienterna. Detta stämmer med vad Överland (2010) rapporterar, om 

sjuksköterskornas oro och funderingar över att göra fel i situationer som ibland kan leda till en 

passivitet gentemot patienten som då inte känner sig sedd.  

Sjuksköterskorna berättade att känslan av att ha uppnått ett visst samförstånd, en 

behandlingsallians, lika snabbt kunde vända och självskadebeteendet var ett faktum. 

Sjuksköterskorna upplevde att trots att de ägnade mycket tid åt patienterna med 

självskadebeteende, så skedde ingen förändring av beteendet. De långa vårdtiderna ansågs av 

sjuksköterskorna inte heller ha någon effekt på det dåliga måendet hos patienterna. 

  

Självskadebeteende gav ofta en negativ reaktion hos sjuksköterskorna, vilket även beskrevs 

av de intervjuade sjuksköterskorna i studien. De uttryckte svårigheter med hur de skulle 

formulera sig i kontakt och samtal med patienterna, och många gånger blev omvårdnaden 

lidande när de kände sig osäkra på hur de skulle bemöta en patient. Flera av sjuksköterskorna 

påtalade dock det viktiga i att trots upprepade självskadehändelser, se och bemöta patienten 

bakom självskadebeteendet. Detta är i linje med vad Kool et al. (2009) rapporterar i sin studie, 

att sjuksköterskans tålamod med att även fortsätta uppmärksamma personen bakom 

självskadebeteendet i längden kan bidra till en förändring av beteendet. 

 

Patienter med självskadebeteende bidrog ibland till positiva känslor hos sjuksköterskorna. De 

upplevde det som glädjefyllt och givande att arbeta med patientgruppen i situationer där 
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patienterna uppvisade små framsteg, där relationen var god och där de kunde se en vilja till 

förändring hos patienten. Karman et al. (2014) rapporterade också liknande resultat då 

sjuksköterskor inom slutenpsykiatrisk vård uppgav känslor av engagemang och hoppfullhet i 

arbetet med självskadande patienter.  

 

En genomgående uppfattning hos alla sjuksköterskor i denna studie var att patienter med 

självskadebeteende är en svår och på flera sätt påfrestande grupp att arbeta med. Dessa 

patienter genererar många olika känslor som inte alltid är lätta att hantera. Det var vanligt att 

de klandrade sig själva, skuldbelade sig för känslor de hade och för händelser de inte kunde 

förutspå. Uppsatsförfattarna anser att det är värt att lyfta fram dessa blandade känslor. Det 

behövs kunskap om och en plan för hur negativa känslor som ilska och skuldkänslor kan 

hanteras. Sjuksköterskan är sitt eget verktyg i arbetet med patienter. Hen bör ges möjlighet till 

optimala förutsättningar att ge patienter en god och säker omvårdnad. 

 

Metoddiskussion 

Studien har en empirisk grund med en kvalitativ, deskriptiv ansats. Detta lämpade sig för att 

söka fördjupad kunskap inom valt ämne som utgick från sjuksköterskornas erfarenheter och 

upplevelser av patienter med självskadebeteende. Uppsatsförfattarna sökte godkännande från 

verksamhetschef och enhetschef i god tid, därefter skickades informationsbrev ut till 

sjuksköterskorna. Sex sjuksköterskor anmälde sig till att delta i studien. Att intervjuerna 

genomfördes i enskildhet där båda uppsatsförfattarna deltog kan ha gett ett övertag till 

uppsatsförfattarna som eventuellt kan ha påverkat intervjusituationen negativt. Vald klinik är 

en tidigare arbetsplats för en av uppsatsförfattarna vilket kan ha påverkat sjuksköterskornas 

val av deltagande både positivt och negativt men också i en förlängning eventuellt vad som 

framkom i resultatet. Sjuksköterskorna kunde tolka vissa av frågorna väldigt olika, vilket gav 

något breda och spretiga svar. Frågorna gav upphov till en stor del negativa svar vilket kan ha 

berott på frågornas karaktär. Uppsatsförfattarna tänker att detta kan grunda sig i ett 

grundläggande problemorienterat synsätt som ofta finns i hälso- och sjukvården, men också 

en önskan att lyfta fram det som är negativt för att se vilka förbättringsområden som finns.  

 

Genom innehållsanalys har uppsatsförfattarna tagit fasta på det manifesta i innehållet vilket 

borde gett en mer korrekt överföring av vad sjuksköterskorna faktiskt berättade även om en 

viss tolkning blev svår att komma ifrån (Graneheim & Lundman, 2004). Valet av 

intervjustruktur, semistrukturerade intervjuer med öppna frågor, valdes för att ge informanten 
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möjlighet att berätta det hen vill inom området. Detta ledde till varierande svar relaterat till 

sjuksköterskornas egen tolkning av frågan. Dock användes följdfrågor och stödord för att 

fördjupa och behålla riktningen i intervjun. Samtidigt var syftet med studien att just fånga 

variationen i sjuksköterskors upplevelser av att vårda denna grupp patienter. Kvalitativa 

studier kan ibland beskrivas som ett sätt för intervjuare och informant att komma varandra 

nära. Intervjuer är mer intima än enkäter, vilket kan medföra en viss påverkan på informanten 

(Kjellström, 2012). Uppsatsförfattarna hade detta i åtanke vid intervjutillfällena då öppna 

frågor ställdes och sjuksköterskorna fick i möjligaste mån tala fritt utan avbrott. Frågor som 

handlar om ens personliga upplevelser kan vara känsliga för individer vilket 

uppsatsförfattarna värnade om genom att informera sjuksköterskorna att de när som helst fick 

avbryta intervjun om de ville (Kjellström, 2012). 

 

I enlighet med Graneheim och Lundman (2004) bedöms tillförlitligheten i kvalitativa studier 

utifrån trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Uppsatsförfattarna har bearbetat och 

redogjort för alla steg i uppsatsen. Intervjumaterialet bearbetades av båda uppsatsförfattarna, 

både gemensamt och på varsitt håll, vilket stärker trovärdigheten då det innebär en mindre 

risk att något faller bort under analysen. Citat från informanterna finns redovisade i resultatet, 

vilket också förstärker trovärdigheten. Sjuksköterskorna som deltog i studien uppgav 

överensstämmande svar både gentemot varandra och mot den forskning som studerades inför 

genomförandet av studien. Detta tyder på en viss tillförlitlighet till denna studies resultat. 

Under analysprocessen uppkom en svårighet där flertalet av koderna passade in under flera 

subkategorier. Därmed hade uppsatsförfattarna ibland svårt att urskilja vad som var 

huvudinnehållet i en kod. Detta kan ha orsakats av att intervjufrågorna var för breda.  

Informanterna hade viss spridning vad gäller ålder, kön och utbildningsnivå, dock var 

informanterna tillfrågade på samma klinik och endast sex sjuksköterskor valde att delta viket 

minskar överförbarheten till andra situationer och kliniker. Av informanterna var tre stycken 

grundutbildade sjuksköterskor och tre stycken hade en specialistutbildning i psykiatri. Hälften 

av informanterna saknade därmed en adekvat specialistutbildning vilket kan ha gett ett annat 

resultat än om endast specialistutbildade sjuksköterskor hade intervjuats. 

 

Slutsats 

Självskadebeteende skapar många olika känslor hos sjuksköterskorna, både positiva och 

negativa. Sjuksköterskorna upplevde att patienter med självskadebeteende var en svår, men 
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intressant grupp att arbeta med. Tidsbrist, stress och upprepade självskadehandlingar var 

påfrestande och de känslor som uppkom hos sjuksköterskorna var inte alltid lätta för dem att 

hantera. Sjuksköterskorna poängterade vikten av att fånga upp patienter i tid men beskrev 

även svårigheterna i att kunna göra det. Sjuksköterskorna efterfrågade utökat stöd, kunskap 

och bättre resurser för att känna sig trygga i sin yrkesroll samt för att kunna erbjuda patienter 

med självskadebeteende en god och säker omvårdnad. 

Studiens kliniska betydelse 

Sjuksköterskorna mötte ofta patienter med självskadebeteende inom slutenvården. Det ansågs 

vara en svår patientgrupp som skapade många olika känslor hos sjuksköterskorna. Bristande 

kompetens, stress och överbeläggningar ansågs försvåra omvårdnaden runt dessa patienter.  

Sjuksköterskorna behöver stöd och handledning i sin roll på avdelningen för att kunna hantera 

uppkomna situationer men även för att kunna förstå sina egna känslor. De behöver även 

vägledning för att kunna anpassa omvårdnaden och bedriva denna utifrån en personcentrerad 

inriktning.  

Med rätt kompetens och resurser har sjuksköterskorna möjlighet att känna sig stärkta i sin roll 

vid mötet med självskadande patienter. Det tror uppsatsförfattarna i sin tur kommer leda till 

ökad förståelse för problematiken, verktyg att kunna hantera uppkomna situationer och en 

stärkt yrkesroll. Det borde resultera i ett bättre omhändertagande och potentiellt även färre 

och kortare vårdtider för patienterna.  

För att öka förståelsen för självskadebeteende även inom andra områden än inom 

slutenvårdspsykiatrin är det viktigt att ämnet lyfts och diskuteras. Det bör uppmärksammas 

både i primärvård och i öppenvårdspsykiatri, för att tidigt kunna fånga upp dessa patienter och 

säkerställa att de erbjuds rätt vård. Finns tydliga riktlinjer vid dessa instanser så blir vården 

mer tids- och kostnadseffektiv vilket leder till en vinst ur ett samhällsperspektiv. 

Förslag till vidare forskning 

Självskadebeteende är en komplex problematik och mer forskning behövs, både ur ett patient- 

och ett sjuksköterskeperspektiv. Sjuksköterskorna beskriver svårigheterna i att vårda 

patientgruppen både utifrån de känslor som väcks hos dem själva men också utifrån brist på 

kompetens och resurser.  

Uppsatsförfattarna finner det intressant att undersöka om det föreligger skillnader i hur 

sjuksköterskor med och utan specialistutbildning upplever att vårda patienter med 

självskadebeteende samt vad det ger för konsekvenser på vårdkvalitet att grundutbildade 

sjuksköterskor arbetar på en avdelning för specialistpsykiatrisk vård. Det kan även vara 
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intressant att då studera sjuksköterskors arbetstillfredsställelse och nöjdhet utifrån 

utbildningsbakgrund. Vidare hade det varit intressant att undersöka det positiva i 

sjuksköterskornas upplevelser, detta då det framkom att sjuksköterskorna trots att det var 

påfrestande, tyckte om att arbeta med dessa patienter. 

Vidare forskning ur ett patientperspektiv är värdefullt för att skapa ökad förståelse för 

individer med denna problematik, samt för att kunna utforma och individanpassa 

omvårdnaden. 
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                                                                                            Bilaga 1 (2) 
 
 
 
 
 
 
 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
 
 
När ett uppsatsarbete som involverar människor genomförs är det av vikt att det sker under 
etiskt godtagbara former. Vid Högskolan Dalarna finns det därför en Forskningsetisk nämnd 
(FEN), som ska se till att uppsatser på grundnivå och avancerad nivå sker i enlighet med 
grundläggande principer och krav.  
 

De forskningsetiska principerna och kraven som gäller vid Högskolan kan din handledare 
upplysa dig om. De finns också presenterade i en inspelad föreläsning som du kan ladda ner 
från FEN:s hemsida (se www.du.se/forskningsetik) 
 
Om du och/eller din handledare bedömer din undersökning som etiskt problematisk, eller tror 
att den kan innehålla en etisk problematik, ska den etikprövas. Detta innebär att du lämnar in 
en ansökan till Forskningsetiska nämnden, som granskar studien, och avgör huruvida den får 
genomföras eller inte, samt vad som krävs för att den ska få genomföras.  
 
För att underlätta bedömningen över huruvida du behöver lämna in en etisk ansökan eller inte 
finner du nedan en blankett för etisk egengranskning. Om någon av frågorna 1-7 besvarats 
”Ja” eller ”Tveksamt” måste du diskutera med din handledare huruvida du behöver göra en 
etisk ansökan eller inte.  
 
Om det är något som du undrar över och som din handledare inte kan svara på kontaktar du 
nämndens ordförande. 
  
Ansökningsblankett och ansökningsanvisningar finner du på nämndens hemsida se 
www.du.se/forskningsetik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.du.se/forskningsetik
http://www.du.se/forskningsetik
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
 
 
Projekttitel:  
Student/studenter: 
Handledare:      

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)?  
 

   

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer 
att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få 
full information om undersökningen och/eller möjlighet att 
avsäga sig ett deltagande)?   
 

   

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

   

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 
psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

   

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

   

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller 
är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)?  
 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 
 

   

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i en 
struktur (till exempel ett register)? 
  

   

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
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Bilaga 2 (1) 
 

Namn: 

Ålder: 

Utbildningsnivå: 

Klinisk erfarenhet: 

 

1. Vilka erfarenheter har du av självskadebeteende? 

2. Vad är din upplevelse av att vårda personer med självskadebeteende? 

3. Vilket förhållningssätt tror du är viktigt för att på bästa sätt hjälpa personen? 

4. Bedrivs omvårdnaden utifrån personens perspektiv? Respekteras personens 

tolkning av ohälsa och sjukdom. 

5. I vilken omfattning anser du att personcentrerad vård bedrivs på din 

arbetsplats? 

6. Finns det något du vill tillägga utifrån dina egna upplevelser? 
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Bilaga 3 (2) 
 
 
Information om en studie av sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda 

patienter med självskadebeteende.. 

Som verksamhetschef för allmänpsykiatriska kliniken i Falun/Säter ber vi om ditt 

godkännande för att genomföra en studie på er klinik i Säter.  

Syftet är att belysa sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter med 

självskadebeteende.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Genom strategiskt urval riktar vi in oss på sjuksköterskor 

(5-7) inom slutenvårdspsykiatrin.  

Dessa sjuksköterskor är vår viktiga informationskälla för att kunna identifiera 

kunskapsområdet självskadebeteende samt vilka utvecklingsbehov som finns. 

Inklusionskriterierna är att informanterna förutom att vara legitimerade sjuksköterskor även 

ska ha varit anställda på berörd arbetsplats under minst ett år.     

 

Efter ett godkännande skickas ett informationsbrev ut till enhetschefen som lämnas till alla 

aktuella sjuksköterskor.  

Datumet för de kvalitativa intervjuerna med öppna frågor kommer vi överens om med 

deltagarna och enhetschefen för avdelningen. Det är viktigt att deltagaren får avsatt tid (1 

timme) och möjlighet att gå ifrån sina ordinarie skyldigheter på avdelningen för att delta i 

studien. De som kommer ha tillgång till innehållet i de inspelade intervjuerna är endast 

uppsatsförfattarna samt eventuellt handledaren som är involverad i studien. De enskilda 

svaren kommer att avidentifieras och hanteras konfidentiellt och materialet kommer sedan 

förstöras efter att uppsatsen examinerats. Studien beräknas vara klar i juni 2016. 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Deltagarna kan när som helst avbryta sitt deltagande 

utan närmare motivering. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Om 

intresse finns kan vi efter avslutad studie sända uppsatsen till er. 

 

Vid frågor, kontakta uppsatsförfattarna: 

Frida Lindholm E-post: h14frili@du.se, Telefon: 076-2325019 

Sara-Mira Salminen E-post: h13smsal@du.se, Telefon: 070-2123993 FALUN/ 151127 

Intyg om genomförande av studie 

Här med intygas att magisterstudenterna Frida Lindholm och Sara-Mira Salminen är 
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berättigade att genomföra studien ”Sjuksköterskans upplevelser av personcentrerad 

omvårdnad relaterat till patienter med självskadebeteende på en slutenpsykiatrisk avdelning” 

vid Allmänpsykiatriska kliniken Falun/Säter under våren 2016.    

Delgivande av verksamhetschef att utföra intervjuerna inom er verksamhet med 

sjuksköterskor under arbetstid. 

 

 

_______________________________ 

Namn 

Verksamhetschef för Allmänpsykiatriska kliniken Falun/Säter 

 

_______________________________ 

Ort/Datum 

 

Vänligen skicka underskriven bilaga i ett cirkulationsbrev via internposten. 

 

Tack på förhand! 

 

Frida Lindholm avdelning 93 Allmänpsykiatriska kliniken, Säter  

Sara-Mira Salminen Psykiatriska öppenvårdsmottagningen, Borlänge 
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Bilaga 4 (2) 
 
Information om en studie av sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att vårda 

patienter med självskadebeteende. 

 

Du som sjuksköterska på allmänpsykiatriska kliniken Falun/Säter, tillfrågas här med om 

deltagande i denna kvalitativa studie som utgår från Högskolan Dalarna, Falun. Syftet är att 

belysa sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter med 

självskadebeteende. Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser i mötet med personer med 

självskadebeteende är ett ämne som bör belysas, detta då patientgruppen ofta väcker starka 

känslor och patienterna anses på många håll vara svårbehandlade och krävande. Detta för att i 

framtiden kunna kartlägga hur sjuksköterskor bör utforma omvårdanden av dessa patienter 

och samtidigt sörja för en kvalitetssäker och god vård. 

Via semistrukturerade intervjuer används en viss struktur i form av färdiga frågor 

motsvarande syftet, men dessa behöver inte tas i ordning utan kan anpassas efter varje 

situation. Underlaget utgörs av en så kallad intervjuguide. 

Du som deltar ska vara legitimerad sjuksköterska och ska ha varit verksam inom 

allmänpsykiatrisk slutenvård i minst ett år. Deltagande sjuksköterskor får sedan fylla i 

medföljande formulär (se bilaga) om godkännande till deltagande samt anmäla sitt intresse till 

enhetschefen.  

 

Studien kommer genomföras under våren 2016 med start i början av året. Datumet för 

intervjuerna kommer att planeras in med dig som deltar samt enhetschefen för avdelningen 

och genomföras i ett avskilt rum. Undersökningen kommer att genomföras i intervjuform och 

tar cirka 30 minuter. Vi kommer att använda ett antal förbestämda öppna frågor där du får 

beskriva dina erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter med självskadebeteende. 

Sjuksköterskorna kommer att bli informerade i god tid innan uppstart, för att i lugn och ro 

kunna läsa igenom och lämna ett skriftligt godkännande. Detta bygger på ett frivilligt 

deltagande där sjuksköterskorna när som helst kan avsluta sitt deltagande. Intervjuerna 

kommer att bandas, för att författarna ska kunna göra en tydlig och korrekt transkribering 

efteråt. Vid redovisning av resultatet kommer informanternas sekretess att bevaras, läsaren 

skall inte kunna spåra texten till enskild informant. Allt material behandlas konfidentiellt och 

efter att studien är godkänd så kasseras banden. De som kommer ha tillgång till innehållet i de 

inspelade intervjuerna är endast uppsatsförfattarna samt eventuellt handledaren som är 

involverad i studien. Studien beräknas vara klar i juni 2016. 
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Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Uppsatsen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. Om intresse finns kan vi efter avslutad studie sända uppsatsen till er via brev. 

 

Vid frågor, kontakta uppsatsförfattarna: 

Frida Lindholm E-post: h14frili@du.se, Telefon: 076-2325019 

Sara-Mira Salminen E-post: h13smsal@du.se, Telefon: 070-2123993 

 

FALUN/ 151127 
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