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Abstrakt 
Self-harming patients is a problem nurses’ faces in their everyday work. In Sweden 

approximately 7800 people is hospitalised due to self-harm. The aim of this study is to 

examine what factors influences nurses’ attitudes and care towards patient who self-

harm. This study reviewed previous studies on this subject and collected nine articles 

that had relevance towards the aim. The result found that ambivalent feelings, 

education, workplace and colleagues’ attitudes and experience were factors that 

affected the nurses’ attitude and feeling of being able to provide correct care. An 

awareness of how attitude and feelings easily reflected in the nurses’ response to 

treatment and the significance of the patient’s experience and future approach to care 

helps the nurses to make the right priorities and provide good care.  
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Problembeskrivning 

 

Årligen läggs ungefär 4 800 kvinnor och 3000 män in i sluten sjukhusvård  efter att de skadat 

sig själv (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014). Sedan slutet av 1990-talet 

har självskador ökat i samhället, främst bland unga kvinnor där ökningen varit nästan 100%, 

för att på senare år ha minskat något (ibid). En anledning till självskadebeteende är 

ångestreducering. Självskadepatienter kan ses av vårdpersonalen som kontroversiella, 

manipulativa och uppmärksamshetssökande och leder då till stress och irritation hos vissa 

sjuksköterskor (Egan, Sarma och O´Neill, 2012; Lindgren, 2014).  

 

Sjuksköterskor bör vara medvetna om att personliga känslor kan påverka den professionella 

yrkesrollen. Det är viktigt för att kunna reflektera och förhålla sig till sitt eget agerande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Den negativa attityd som sjuksköterskor kan känna 

gentemot patienter med självskadebeteende kan komma att påverka sjuksköterskans 

bemötande och inskränka på den etiska och moraliska kod som styr sjuksköterskans arbete 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2015).   

 

Om sjuksköterskor har en negativ bild av patienter med självskadebeteende finns också en 

risk för missbedömning av vårdbehovet samt försämrade chanser för korrekt prioritering och 

omvårdnad av individen (Egan et al., 2012; Lindgren, 2014; Lindh & Sahlqvist, 2013).  

Negativa vårderfarenheter och ett dåligt bemötande har visat sig påverka patienter till att inte 

vilja söka vård i framtiden för sitt självskadebeteende (SBU, 2015) 
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Bakgrund 

 

Utgångspunkter och perspektiv 

Humanism  

En humanistisk människosyn handlar om att sätta människan i centrum, att varje människa är 

unik och säregen. Humanismen menar att varje människa har ett värde i sig, som inte grundar 

sig i dennes handlingar. Den humanistiska människosynen utgår från det faktum att alla 

människor är lika mycket värda och så även inom sjukvården, där sjuksköterska och patient 

bör ha ett lika värde (Jahren Kristofferssen, Nortvedt & Skaug, 2005). Den humanistiska 

människosynen fastställs även i patientlagen (SFS 2014:821) som anger att det i sjukvården 

ska finnas en respekt för alla människors rätt till frihet, integritet och självbestämmande. 

 

Travelbee (2002) har en humanistisk människosyn i sin teori om omvårdnadens 

mellanmänskliga aspekter. I den förkastar hon stereotyper som hon menar blir generella 

etiketter på människor. Travelbee (2002) skriver att varje människa är unik och oersättlig. 

Vidare menar hon att omvårdnaden är en mellanmänsklig process där sjuksköterskan ska 

hjälpa patienten att, genom sina erfarenheter, hitta en mening med sitt lidande. För att detta 

ska kunna ske måste sjuksköterskan förhålla sig till individens egna upplevelser av dennes 

sjukdom och lidande (ibid).  

 

Lagar och riktlinjer  

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) anger att hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den 

uppfyller kraven på en god vård, vilket bland annat innebär att den ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet och främja goda kontakter mellan patienten och 

hälso- och sjukvården (SFS 1982:763).  Målet för HSL står beskrivet i 1 kap 2§ och är att 

vården ”skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet” (SFS 1982:763). För att detta ska kunna upprätthållas behöver vårdgivaren och den 

enskilda sjuksköterskan reflektera över bemötande (Jahren Kristofferssen, Nortvedt & Skaug, 

2005).  
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Sjuksköterskor kan i sitt arbete ta stöd av riktlinjer för vård och behandling av olika 

hälsotillstånd. Riktlinjerna bygger på evidens och beprövad erfarenhet och är till för att 

vägleda vårdpersonal i handling samt försäkra god och lika vård (Socialstyrelsen, u.å). Ett sätt 

att undvika risker och felbehandling av patienter är att använda sig av standardisering och 

förenklingar. Ett sätt att standardisera är genom behandlingsrekommendationer och riktlinjer. 

Det stabiliserar då arbetsproceduren så att det ska fungera så stabilt och tydligt som möjligt 

(Lindh & Sahlqvist, 2012). Utbildning och riktlinjer för sjuksköterskor om behandling och 

omhändertagande av patienter med självskadebeteende har visat sig öka både självförtroendet 

och empatin i vårdandet av patienterna (Perboell, Hammer, Osestergaard & Konradsen, 

2015).  

 

Sjuksköterskans arbete och attityd 

Ett professionellt bemötande från sjuksköterskan handlar bland annat om att besitta 

yrkeskunskaper och färdigheter som främjar patienten. Det kan handla om att ha kunskaper 

om den direkta sjukdomen eller beteendet, i det här fallet självskada, men också om att förstå 

den mellanmänskliga relationen som är nödvändig mellan patient och sjuksköterska 

(Kristensson Uggla, 2014; Jahren Kristofferssen, Nortvedt & Skaug, 2005). Detta kräver att 

sjuksköterskan är medveten om sin människosyn och dess betydelse för omvårdnaden (ibid). 

För att kunna ge korrekt omvårdnad behöver sjuksköterskan se hela patienten och förstå 

situationen som denna person befinner sig i. Denna process inleds redan i det första mötet 

(Berman & Snyder, 2016). Alla personer i behov av omvårdnad har rätt till ett gott bemötande 

där vårdpersonalen ser till individen i sin helhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Bemötandet från sjuksköterskor grundar sig i dennes attityder, oavsett om det är medvetna 

eller omedvetna attityder. Attityder handlar om hur individer bemöter varandra och ligger till 

grund för vårdkulturen på sjuksköterskans arbetsplats.  Attityderna och vårdkulturen påverkar 

hur omvårdnaden bedrivs (Lilja & Hellzén, 2014; Wolf, Ekman & Dellenborg, 2012). 

Attityder kan exempelvis komma till uttryck i både kommunikation och förhållningssätt. En 

patient som skadar sig själv och känner att hon blir bemött av fientlighet eller negativa 

attityder kan triggas att fortsätta sitt självskadebeteende (Egan, Sarma & O’Neill 2012; SBU, 

2015).    

 

Sjuksköterskan ska jobba utifrån en personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 
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2016). En personcentrerad vård förutsätter att vårdpersonalen har en medveten etik eftersom 

denna ligger till grund för vårdhandlingar och främjar relationen mellan patient och personal 

(Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Patientens egna berättelse om sin situation har en 

avgörande roll och är en av utgångpunkterna i personcentrerad vård (Kristensson Uggla, 

2014). Berättandet kräver att den som lyssnar är lyhörd och har en professionell skicklighet 

för att identifiera och ta fasta på vilja och önskningar i berättelsen (Ekman et al., 2014). Att 

vara lyhörd är en del av det professionella förhållningssättet och erkänner att patienten är 

expert på sin upplevelse och vardag (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  Den 

professionella skickligheten handlar om att försöka bygga en bra relation för att få ta del av 

patientens berättelse (ibid). 

 

Självskadebeteende  

Självskada kan definieras som “medveten självdestruktivt beteende som orsakar 

vävnadsskada i syfte att orsaka icke-fatal skada, för att uppnå spänningslindring” (NANDA 

International, 2014, s.545). Den absolut vanligaste typen av självskada är förgiftning, som 

sedan följs av skador där personen har skurit eller stuckit sig själv (MSB, 2014). De 

självskadande patienterna ser ofta självskadebeteende som ett sätt att orka leva. 

Självskadebeteendet kan ha flera olika funktioner, det kan vara att bli lugn, att straffa sig 

själv, att få en känsla av kontroll, att förflytta smärta och att kommunicera (Åkerman, 2009). 

Att börja självskada är något som kan drabba människor oavsett kön, ålder eller sociokulturell 

bakgrund, men är vanligare bland unga kvinnor (Ottosson, 2015). 

 

Det finns många anledningar till att självskadebeteendet uppkommer. Ibland finns det en 

triggande faktor, till exempel sexuellt utnyttjande i barndomen. I andra fall kan det finnas en 

bakomliggande psykisk sårbarhet  exempelvis personlighetsstörningen borderline där 

självskadebeteende är ett kriterium för att få diagnosen (Hodgson, 2016; American 

Psychiatric Association, 2014). Oavsett orsak till självskadebeteende så kan en sjuksköterska 

genom sitt goda bemötande och omvårdnad minska patientens känslor av värdelöshet och 

ångest (Lindley Starr, 2004). 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka vilka faktorer som kan påverka sjuksköterskans attityd 

 gentemot patienter med självskadebeteende. 

 



 

 6 

Metod  

En litteraturstudie är en sammanställning av tidigare forskning inom valt ämnesområde. En 

litteraturstudie syftar till att hämta och kritiskt granska resultat från tidigare studier (Polit & 

Beck, 2010). Eftersom att denna studie ämnar att genom tidigare forskning undersöka och 

sammanställa faktorer som kan påverka sjuksköterskans attityd och bemötande så är en 

litteraturstudie en god design att använda sig av (ibid).  

 

Urval  

Urvalet till den här studien bestod av nio vetenskapliga artiklar, både kvantitativa och 

kvalitativa studier. Databaserna som användes för litteratursökningen var PubMed och Cinahl. 

PubMed är den huvudsakliga källan för biomedicinsk litteratur för vårdpersonal. Cinahl är en 

användbar databas för sjuksköterskor, den omfattar litteratur som har med omvårdnad att 

göra, samt inkluderar även relaterande hälso- och sjukvårdstidskrifter (Polit &  Beck, 2010). 

 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

eftersom att olika faktorer till attityder kan mätas med formulär (kvantitativt) men även i 

samtal (kvalitativt). Enligt Friberg (2012) behöver inte heller en litteraturöversikt avgränsa sig 

till det ena eller andra. Studien ämnade inte undersöka en specifik del av sjukvården därför 

inkluderades olika avdelningar inom sjukvården såsom exempelvis psykiatrin, akuten och 

allmänmedicin. 

 

Exklusionkriterierna var studier som bara innefattade patientgruppen som gjort tydliga 

självmordsförsök. Detta på grund av att studien inte avser att undersöka patienters intentioner.  

Även studier där patientgruppen satt i fängelse eller hade en utvecklingsstörning exkluderades 

Studier där patientgruppen var under 18 år exkluderades eftersom andra lagar gäller för 

minderåriga, till exempel föräldrabalken (SFS 1949:381). Även studier där syftet var att 

undersöka attityder mot patienter med borderline exkluderades eftersom att patientgruppen i 

föreliggande studies syfte inte definierades med en specifik diagnos. Sjuksköterskestudenter 

exkluderades eftersom syftet fokuserar på färdiga sjuksköterskor.  
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Genomförande av datainsamling 

Söktermerna valdes utifrån syfte och blev attitudes, nurs* och self-harm. Detta på grund av 

att nurs* är populationen som används i syftet, attitude eftersom det är fenomenet som ska 

undersökas och self-harm på grund av att det är i det sammanhanget som fenomenet ska 

undersökas. MesH-termer och Cinahl-headings användes delvis för termen self-harm och 

attitude i PubMed och Cinahl som beskrivet i tabell 1 och tabell 2. Detta på grund av att self-

harm kan skrivas på flera olika sätt exempelvis self-injury och self-mutilation. Detsamma 

gällde attitude, där studierna kunde beskriva attityden hos fel populationsgrupp såsom till 

exempel närstående. MesH-termerna och Cinahl-headings ger därför enligt Polit & Beck 

(2010) en mer konsekvent sökning i databaserna.  I sökandet av studier så trunkerades nurs* 

för att få med fler böjningar av ordet och användandet av den booleska sökordet AND var för 

att finna studier som inbegriper alla söktermer (Östlundh, 2012).  

 

 

Tabell 1. Sökning i databas Cinahl 

Sökord Antal 

träffar 
Valda 

titlar 
Valda 

abstract 
Valda 

artiklar 

nurs* 734 628    

Attitude 225 991    

(MH "Injuries, Self-Inflicted") 1806    

Attitude AND nurs* 75 651    

nurs* AND (MH "Injuries, Self-Inflicted") 335    

(MH "Injuries, Self-Inflicted") AND attitude 165    

(MH "Injuries, Self-Inflicted") AND attitude AND 

nurs* 
75 26 15 4 

 

 

Tabell 2. Sökning i databas PubMed 

Sökord Antal 

träffar 
Valda 

titlar 
Valda 

abstract 
Valda 

artiklar 

Nurs* 658869    

"Attitude of Health Personnel"[Mesh] 133916    

self-harm 6903    
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"Attitude of Health Personnel"[Mesh] AND 

Nurs* 
68516    

nurs* AND self-harm 753    

"Attitude of Health Personnel"[Mesh] AND self-

harm 
128    

"Attitude of Health Personnel"[Mesh] 
AND Nurs* AND Self-harm 

95 12 9 5 

 

Första steget i datainsamlingen efter gjord sökning var att systematiskt granska litteraturen i 

flera steg (Kristensson, 2014). Först valdes titlar som angås ha koppling till syftet eftersom de 

hade termer som var relevanta. Sedan lästes abstracten och där föll många av de valda titlarna 

bort eftersom att de inte hade tillräcklig koppling till denna studiens syfte. Abstract som 

valdes bort kunde vara där studien utgick från ett patientperspektiv. Artiklar som innehöll 

abstract som ansågs relevanta för syftet skummades sedan igenom för att få en snabb inblick i 

kvalitét och om resultatet av studierna svarade på syftet. Gallringen skedde enligt Kristensson 

(2014). De artiklar som valdes för att eventuellt ingå i litteraturstudien gick sedan igenom en 

kvalitetsgranskning för att säkerställa att alla artiklar hade tillräckligt hög vetenskaplig 

kvalitet (Friberg, 2012).  

 

Genomförande av databearbetning 

Kvalitetsgranskningen utgick ifrån protokollen av Willman et. al (2011) för kvantitativa 

studier och SBU (2014) för kvalitativa studier. Anledningen till att Willman et. al (2011) 

användes för de kvantitativa studierna var för att SBU:s mallar inte passar in på de valda 

kvantitativa studier då SBU:s fokuserar mer på behandlingsstudier, exempelvis observations-, 

randomiserade- och diagnostiska studier, än på mätning av fenomen. Willman et. al (2011) 

har mer överskådliga kriterier. Eftersom att blindning inte var aktuellt i de valda studierna är 

det inte med i kvalitetsgranskningen av de kvantitativa studierna. Mallen för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod  av SBU (2014) passade för de valda 

kvalitativa studierna då det var ett passande stöd i bedömningen.  

 

Kvalitetsgranskningen utfördes genom att artiklarna lästes igenom utifrån kriterierna i 

protokollet. Ett poäng sattes för vardera positiva svar på frågorna i protokollet. Den slutgiltiga 

poängsumman gjordes sedan om till en procentsats (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Målet var att studierna skulle 70 % eller mer för att inkluderas i studiens resultat. En av 
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artiklarna fick 65 %  poäng (på grund av det låga svarsdeltagandet) men inkluderades ändå 

eftersom att det tydligt motiverades varför den fortfarande kunde anses vara av hög kvalitet.  

 

Efter kvalitetsgranskningen valdes nio artiklar ut som hade tillräckligt hög kvalitet samt 

relevans för att ingå i litteraturstudien. Ett sätt att förstå och hitta samband mellan artiklarna 

som ska ingå i litteraturstudien är genom en integrerad analys. Den integrerade analysen 

innebär att finna likheter och skillnader mellan de valda studierna i resultat, metod och syfte. 

Detta görs för att finna kategorier som ska redovisas i resultatet (Friberg, 2012). Författarna 

började med att leta efter kategorier som kunde sammanfatta likheterna i studierna (ibid). En 

tabell gjordes där varje studie gicks igenom efter vardera rubrik. Sedan gjordes en 

artikelöversikt (se bifogad tabell 3) för att snabbt kunde identifiera de olika artiklarna under 

arbetets gång.  Underrubrikerna i resultatet blev ambivalens, utbildning, arbetsplats och 

arbetskultur samt erfarenhet.  

 

Etisk avvägning  

En viktig forskningsetisk aspekt att ta hänsyn till vid en litteraturstudie är att ta ställning till 

om de inkluderade studierna i litteraturstudien går att etiskt försvara eller ej (Kristenssen, 

2014). I Sverige är det den svenska etikprövningslagen som godkänner forskning på/med 

människor (SFS 2003:460). Den svenska etikprövningslagen tar bland annat upp om 

föreslagen forskning innebär ett fysiskt eller psykiskt ingrepp som kan skada de personer som 

ingår i forskningen (ibid).  Vidare anger etikprövningslagen i §7 och 8 att all forskning får 

godkännas endast om den utförs med respekt för människovärdet och att mänskliga rättigheter 

och grundläggande friheter tas i beaktning (SFS 2003:460).  

 

En grundsten i den etiska avvägningen i vårdforskning är Helsingforsdeklarationen, som 

också ligger till grund för den svenska lagstiftningen på området. Helsingforsdeklarationen 

innebär att all forskning som bedrivs på/med människor måste kontrolleras. Forskarna måste 

dessutom främja respekten för individen och dennes rättigheter och hälsa.  Forskningen ska 

också innefatta informerat och frivilligt samtycke från varje deltagare. Varje deltagare ska 

också få informationen att denna har rätt att dra sig ur när som helst under 

forskningsprocessen utan förklaring (World Medical Association, 2013).  

 

Vissa av de studier som valdes ut till litteraturstudiens resultat nämnde själva den etiska 

avvägningen i studien och att de hade godkänts enligt Helsingforsdeklarationen. De studier 
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som inte nämnde den etiska aspekten användes ändå eftersom tidskriften där studierna 

publicerades har egna etiska ramverk för de studier de väljer att publicera.  

 

Resultat 

Av de nio artiklarna som valts ut är 2 kvalitativa och 7 kvantitativa. De kommer ifrån 

England, Irland, Australien och Nya Zealand. 

Funna teman som tas upp i resultatet är sjuksköterskans ambivalens, utbildning, arbetsplats 

och arbetskultur samt erfarenhet 

 

Sjuksköterskans ambivalens 

Flera studier har kommit fram till att sjuksköterskor många gånger har ambivalenta känslor 

gentemot patienter med självskadebeteende, speciellt patienter som regelbundet söker vård för 

självtillfogade skador (Gibb, Beautrais & Surgenor, 2010; McElroy & Sheppard, 1999; 

Friedman et. Al, 2006). Sjuksköterskor uppgav att de många gånger kände sympati samtidigt 

som det fanns en stor frustration och irritation gällande den här patientgruppen (ibid). 

Frustrationen och irritationen över upprepade självskador gjorde att patientgruppen blev 

förbisedd och inte alltid fick hjälp när de sökte kontakt med sjuksköterskor (Holdsworth, 

Belshaw & Murray, 2001; Conlon & O’Tuathail, 2010). McElroy och Sheppard (1999) fann i 

sin kvalitativa studie, där de intervjuat 22 sjuksköterskor angående bedömning och hantering 

av patienter med självskadebeteende på akutavdelning, att de kunde tycka att patienterna tog 

upp värdefull vårdtid och inte använde vårdresurserna på rätt sätt, samt att det inte kändes 

belönande att jobba med patienter med självskadebeteende. Det framkom även viss 

ambivalens i Gibb et. al  (2010) kvantitativa studie, där hälso- och sjukvårdspersonal svarade 

på en enkät angående sina attityder och sitt behov av utbildning gentemot självskadebeteende, 

att vissa sjuksköterskor tyckte om att jobba med den här patientgruppen som samtidigt ansågs 

svår att ge vård till.  

 

I Sidley och Renton (1996) kvantitativa studie där sjuksköterskor i enkätform fick förhålla sig 

till olika påståenden och olika typer av självskadebeteende, var det en stor majoritet av 

sjuksköterskorna som hade en positiv attityd och inte tyckte att dessa patienter ska prioriteras 

lägre i triageringen. De ansåg även att självskadepatienter ska ha samma rättigheter till dyr 

medicinsk behandling. Samma studie visade också att en femtedel av sjuksköterskorna kände 

sig deprimerade av att jobba med självskadande patienter och endast 14 % tyckte det var 
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givande och motiverande att jobba med den här patientgruppen (ibid). I Friedman et al. (2006) 

kvantitativa studie som genom ett graderingsinstrument undersökte akutpersonals attityder 

gentemot personer som inkom med tydliga fysiska vävnadsskador var det bara 1 % av 

sjuksköterskorna som kände sig motiverade i sin omvårdnad av patienter med 

självskadebeteende 

 

I Conlon och O’Tuathail (2010) kvantitativa studie som mätte attityder gentemot patienter 

med självskadebeteende hos sjuksköterskor på irländska akutmottagningar gav vissa 

sjuksköterskor ett negativt svar på påståendet ‘en individ som självskadar har rätt till bästa 

möjliga vård varje gång denna söker vård och behandling’, men visade också på en acceptans 

till individens rätt att självskada. Den negativa attityden stärktes i och med att vissa 

sjuksköterskor tyckte denna patientgrupp var manipulativa och uppmärksamhetssökande 

(ibid). McCann, Clarke, McConnachie och Harvey (2007) formulärstudie med fokus på 

sjuskörskans attityder och utbildning om självskadebeteende, visade att sjuksköterskor hade 

överlag en positiv attityd gentemot patienter med självskadebeteende. Den ambivalensen som 

fanns visade sig som en obestämdhet i attityderna. Sjuksköterskorna var osäkra på flera 

påståenden om självskadebeteende och kunde ha svårt att förhålla sig till patientgruppen 

(ibid). Mackay och Barrowclough (2005) undersökte i sin studie vilka kontrollerbara och 

okontrollerbara faktorer hos personalen och patientens självskadebeteende som påverkade 

personalens attityder. De fann  att kön var en faktor som påverkade attityden hos vårdpersonal 

mot självskadande patienter. Studien påvisade en ambivalens hos både manlig och kvinnlig 

vårdpersonal med sympati och frustration. Däremot kände männen mindre sympati och mer 

frustration och irritation än sina kvinnliga kollegor (Mackay & Barrowclough, 2005). Det 

framkom både en positiv och en negativ korrelation mellan att känna mer sympati respektive 

en frustration och irritation och känslan av att vilja hjälpa dessa patienter (ibid).  

 

Utbildning 

Inkluderade studier presenterade att sjuksköterskor har behov av och efterfrågar utbildning 

om självskadebeteende och psykisk ohälsa på olika nivåer (Conlon & O’Tuathail, 2010; 

Holdsworth, Belshaw & Murray, 2001; Gibb et. al, 2010). I Conlon & O’Tuathails (2010) 

studie beskrev sjuksköterskorna på akutavdelningen att de inte kände sig kapabla att handskas 

med den här patientgruppen och problematiken den medför.  De beskrev att bristen på 

utbildning ledde till att de hade svårt att identifiera och förstå självskadande patienters behov 

och lidande. I två studier uttryckte sjuksköterskor att de kände sig dåligt förberedda, att de 
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inte var adekvat tränade att hantera självskadande patienter och att den befintliga vården inte 

var tillräcklig (Gibb, et. al, 2010; Sidley & Rentons, 1996). Bristen på kunskap och träning 

minskade självförtroendet och skapade en känsla av att inte kunna göra ett bra jobb (Gibb, et. 

al, 2010). Detta framkom även i McCarthy och Gijbels (2009) studie där utbildningsnivån 

visade sig ha en tydlig påverkan när det kom till synen på sin egen förmåga att effektivt 

hantera patientgruppen. Med högre och mer teoretisk utbildning hade sjuksköterskor 

positivare attityd gentemot patienter med självskadebeteende (ibid).   

 

I den kvalitativa studien av Holdsworth et al. (2001) fick de deltagande sjuksköterskorna 

medverka på workshop under flera tillfällen med föreläsningar följt av reflektion och 

diskussion. Det framkom att sjuksköterskor hade svårt att uppbåda positiva känslor gentemot  

patientgruppen som skadar sig själv innan de fick utbildning kring detta beteende och därmed 

utökade kunskapen. Kunskap som förvärvades på workshoparna om självskadebeteende samt 

kännedom om sambandet mellan repetitivt självskada och dålig problemlösningsförmåga hos 

individen ökade sjuksköterskornas förmåga att förhålla sig professionellt till patientgruppen 

(ibid). Kunskapsförvärvning var bland anant förståelsen av komplexiteten i att vissa patienter 

söker hjälp hos vården efter att ha skadat sig själv men sen vägrar vård för sina fysiska 

skador. Sjuksköterskor beskrev hur större kunskap och mer kompetens att hantera dessa 

patienter minskade personalens oro och arbetstress (Holdsworth et. al, 2001). 

 

Flera studier visar att det finns ett behov av kontinuerlig support och träning i arbetet med 

berörd patientgrupp för att minska de negativa attityderna och öka det professionella 

bemötandet (Sidley & Rentons. 1996., Gibb et. al, 2010, McCarthy & Gijbels 2009). Gibb et 

al. (2010) fann att utbildning och åtgärder behövde anpassas efter behovet på de olika 

avdelningarna. Till exempel ville personal på de flesta avdelningarna ha mer utbildning men 

allmänmedicin ville också få hjälp med kommunikationen medan personal på psykiatrin inte 

hade det behovet (ibid). Vårdpersonalen menade också att riktlinjer behövdes på varje 

arbetsplats för en god triagering och bedömning av patienter med självskadebeteende 

(McCarthy och Gijbels 2009). Omvårdnadspersonalen kände ett starkare behov av ytterligare 

utbildning av självskadebeteende än sina medicinkollegor (Mackay & Barrowclough, 2005). 

 

Arbetsplats och arbetskultur 

En inflexibel arbetsplats när det kom till omhändertagandet av patienter med 

självskadebeteende ökade stressen och hindrade personalen från att ge adekvat vård 
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(Holdswort et al, 2001; Gibb et. al, 2010; Sidley & Renton, 1996; Conlon & O’Tuathail, 

2010). Holdswort et al (2001) beskriver hur det fanns en irritation hos sjuksköterskorna över 

att de inte kände sig ha något inflytande i hur utfallet av vården blev. Studien visade också att 

arbetsplatsens struktur och upplägg som generar i avsaknad av system för att hjälpa barn som 

är närstående och i tidsbrist ökade sjuksköterskans stress och oro (ibid). Tidsbristen visar sig 

även i McElroy och Sheppard (1999) där sjuksköterskor menade att beroende på tiden de hade 

till sitt förfogande avgjorde hur omfattande vård patienter med självskadebeteende fick. 

 

Sjuksköterskor som befann sig i en arbetssituation där de upplevde sig hårt belastade med en 

hög emotionell utmattning och låg personlig prestation kände sig mer osäkra i sitt arbete med 

patienter med självskadebeteende. Därmed var dessa sjuksköterskor också mer negativa i sin 

attityd (Gibb et al, 2010). 

 

Kulturen på arbetsplatsen kunde vara negativ mot patienter med självskadebeteende. Sidley 

och Renton (1996) fann att hälften av sjuksköterskorna svarade att de hade kollegor som inte 

tyckte om att jobba med patientgruppen men att det inte visade sig i den omvårdnad som 

gavs. Kollegornas attityd kunde också visa sig i uttalanden. En stor majoritet av 

sjuksköterskorna vittnade om hur de hört kollegor säga ”varför kan hon/han inte bara göra rätt 

den här gången, så att vi besparas besväret” när det kom in en patient som självskadat 

(McCann et al, 2007). Dock nekade sjuksköterskorna till att det här skulle påverka vården de 

själva gav till dessa patienter. En liten procent menade till och med att de gav bättre vård än 

de annars hade gjort på grund av sina kollegors negativa attityd (ibid). Conlon och O’Tuathail 

(2010) fann att sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns ett kollegialt stöd och att det 

tillsammans med tidsbristen försvårade arbetet i att ge en god omvårdnad detta påverkade då 

attityden negativt. 

 

En annan studie fann att sjuksköterskor hade en relativt positiv inställning till dennes egen 

förmåga att hantera regleringarna i sjukhussystemet vid omvårdnaden av patienter med 

självskadebeteende (McCarthy & Gijbels, 2009). Däremot fanns det en känsla hos personalen 

av att bli utnyttjad av systemet och att sättet sjukhuset var utformat på hindrade 

sjuksköterskor från att ge en bra vård till patienter med självskadebeteende (ibid). 

Sjuksköterskorna på akutavdelningen i Conlon och O’Tuathails (2010) studie menade att 

deras arbetsplats inte var en passande miljö för att vårda dessa patienter på eftersom att de 

främst fokuserar på den medicinska och inte på den psykiska aspekten. 
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Erfarenhet 

När det kom till huruvida erfarenhet spelar in i bedömningen, attityderna och omvårdnaden av 

patienter med självskadebeteende skiljer sig studierna åt. Sjuksköterskor som har mer än 2 års 

erfarenhet är mer positiva gentemot dessa patienter och känner sig säkrare i sin bedömning än 

de med färre års erfarenhet, men att efter 16 år så gick attityderna neråt igen och blev mer 

negativa  (McCarthy & Gijbels, 2009). Även i Holdsworh et al. (2001) studie, där 

sjuksköterskor fick identifiera vilka faktorer som kan spela roll i deras triagering och 

beslutsfattande kring patienter med självskadebeteende, identifierades längden av erfarenhet 

som en positiv faktor. Ju längre de hade jobbat desto tryggare var de i sin omvårdnad. 

Sjuksköterskorna menade också att om det fanns erfarenhet från tidigare vårdtillfällen med 

patienten ökade också förståelsen för denna. Det kunde handla om att vara medveten om 

patienten kände motvilja eller vägrade att läggas in på sjukhuset (ibid).  Samband mellan 

ålder och förståelsen för självskadebeteende har rapporterats;  ju äldre vårdpersonalen var 

desto större förståelse hade de också för denna patientgrupp (Mackay och Barrowclough, 

2005). 

 

En studie fann inte någon korrelation mellan erfarenhet och hur attityderna såg ut hos 

sjuksköterskorna, resultatet visar snarare på att det fanns ett samband mellan vilken typ av 

avdelning sjuksköterskan jobbade på och hur positiv denna kände sig i omvårdnaden (Gibb 

et.al, 2010). Psykiatrisjuksköterskor kände högst tro på sin hjälpande förmåga medan 

akutsjuksköterskorna hade lägst tro på sin omvårdnad av patienter med självskadebeteende 

(ibid). McElroy och Sheppard (1999) dementerade en korrelation mellan erfarenhet och 

attityd och beskrev att mycket berodde på patientens psykiska status vid samtal med 

personalen. Självförtroendet och säkerheten i bedömningen varierade mellan personalen och 

det visade sig handla om tid, intuition och personlig fördomsfullhet men inte något om 

erfarenheten hos sjuksköterskan (ibid). Friedman et al. (2001) fann att sjuksköterskor från en 

specifik akutavdelning med lång erfarenhet kände sig argare och mindre sympatiska mot 

patienter som skadade sig själva. Det som var specifikt för dessa sjuksköterskor var att det 

inte hade någon specialistutbildning (ibid). 

 



 

 15 

Diskussion 

Diskussion av vald metod 

Att undersöka vilka faktorer som kan påverka sjuksköterskors attityd gentemot patienter med 

självskadebeteende kan göras både i en kvantitativ och kvalitativ studie. Litteraturstudie 

ämnar att sammanställa och analysera tidigare kunskap för att sedan kunna redovisa tidigare 

studiers resultat och/eller utförande. Föreliggande studie belyste bristen på studier gjorda i 

Sverige. Därmed kan det vara ett bra underlag att ha utfört en litteraturstudie för att kunna 

motivera eventuella framtida empiriska studier genom att påvisa kunskapsluckor och utveckla 

nya forskningsfrågor (Kristenssen 2014). Ingen av de studier som användes i denna 

litteraturstudie kom ifrån Sverige och få var yngre än 10 år. Detta motiverar till att utföra 

forskning om hur sjuksköterskor i Sverige på 2010-talet ser på den här patientgruppen och om 

det skiljer sig från de studier som redan gjorts i andra länder. 

 

I den här studien användes både kvantitativa och kvalitativa studier. Det finns fördelar och 

nackdelar med båda typer av studier. En fördel med kvantitativa studier är möjligheten att nå 

ut till ett större urval (Polit & Beck, 2010). Den kvantitativa enkätstudien är dock mindre 

flexibel än en kvalitativ studie eftersom påståenden måste vara klara i förväg och det är svårt 

att ändra och förtydliga i efterhand (Kristenssen, 2014). De två kvalitativa studierna hade ett 

mindre antal deltagare men hade möjligheten att ställa följdfrågor på de svar som gavs vilket 

gav en djupare förståelse av fenomenet sjuksköterskors attityder (Friberg, 2012). I ett försök 

att täcka upp för respektive typ av studies svagheter användes i föreliggande studie både 

kvalitativa och kvantitativa studier. Nio artiklar svarade mot syftet. Möjligtvis kan det sägas 

att det är ett lågt antal artiklar som inte ger en tillräckligt bred bild över situationen. Kritik 

mot litteraturöversikter är att resultat kan ha en begränsad mängd forskning att grunda sig i 

(Friberg, 2012). På grund av det låga antalet artiklar så går den här studiens resultat inte att 

överföra i sin helhet till kliniska verksamheter och situationer.  Däremot med tanke på att 

SBU så sent som 2015 gjorde en granskning över erfarenheter och upplevelser av bemötande 

och vård bland personer med självskadebeteende så bör den aktuella studien ändå vara 

relevant och tillföra adekvat kunskap. Årtalen som många av artiklarna har vid publicering 

skulle kunna väcka frågor om relevans, men antalet självskadande patienter i Sverige visar att 

det är ett fenomen som har ökat sen 1990-talet fram till 2014 (MSB, 2014). Detta innebär att 

självskadebeteende fortfarande är ett högst aktuellt problem för individen och den svenska 

sjukvården. Sjukvården är i konstant förändring vilket innebär att det är den nyaste 
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forskningen som ska styra omvårdnadsarbetet (Willman et.al. 2011). Under 

litteratursökningen så upptäcktes det att det inte har utförts mycket ny, eller svensk, forskning 

om sjuksköterskors attityder vid självskadebeteende, vilket kan förklara årtalen och den 

geografiska platserna på de funna artiklarna. Under skrivandet av föreliggande studie så 

märktes studiernas geografiska plats genom att det fanns uppenbara skillnader på utformandet 

av sjuksköterskeutbildningen i de olika länderna. Det uppkom även diskussioner om hur 

mycket studiens bakgrund spelade in i vårdverksamhetens utformning. Därmed är det viktigt 

att notera skillnader i sjukvården i olika länder. Dock så finns det ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor som ser likadan ut för många västerländska länder vilket innebär att 

professionen jobbar utifrån likvärdiga etiska förutsättningar (ICN, 2015).  

 

Målet med all forskning är att vara objektiv men den kommer mer eller mindre att färgas av 

bias som forskarna har. Bias kan ha uppstått när författarna till denna studie tolkat de tidigare 

studierna (Polit & Beck, 2010). En bias är att författarna redan hade en uppfattning om hur 

attityderna och bemötandet av patienter med självskadebeteende såg ut. Detta kan omedvetet 

påverka resultatet i ett försök att rättfärdiga den uppfattningen (Friberg, 2012). Ett sätt att 

minska denna bias är genom den gjorda kvalitetsgranskningen, där författarna utgår från 

objektiva frågor i sin bedömning av varje vald studie (SBU, u.å). Ett annat försök till att 

undvika bias var exklusionskriterierna personer som satt i fängelse eller personer som hade 

någon typ av utvecklingsstörning. Detta eftersom det finns flera faktorer såsom fördomar hos 

personal och studieförfattare som kan påverka attityderna och synen på dessa patienter.  

 

Diskussion av framtaget resultat 

Syftet är att undersöka vilka faktorer som kan påverka sjuksköterskans attityd gentemot 

patienter med självskadebeteende. Det viktigaste fynden som resultatet visade var 

sjuksköterskans ambivalenta känslorna, arbetsplatsens utformning och kultur på arbetsplatsen 

samt utbildning, eller snarare bristen på utbildning hos sjuksköterskorna.  

 

I resultatet framgår sjuksköterskornas ambivalenta känslor gentemot patienter med 

självskadebeteende tydligt. Detta bekräftas av Karman, Koom, Poslawsky och Van Meijel 

(2015) som även de gjorde en litteraturstudie. De fann precis som i föreliggande studie att 

sjuksköterskor hade både positiva och negativa attityder gentemot patienter med 

självskadebeteende. De var känslorna i form av sympati, förståelse, frustration och oro/ångest 

som utmärkte sig hos sjuksköterskorna.  Däremot fann Saunders, Hawton, Fortune och Farell 
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(2012) i sin litteraturstudie att vårdpersonal i majoriteten av studierna hade negativa känslor 

gentemot patienter med självskador. De fann inte ambivalenta känslor, även om de fann i 

vissa studier att sjuksköterskor hade positiva känslor. En förklaring till detta kan vara att att 

mängden studier var betydligt högre i Saunders et. al (2012) än i Karman et. al (2015) och i 

föreliggande studie.  

 

Faktorerna som fann påverka sjuksköterskans attityd gentemot patienter med 

självskadebeteende kan tyckas ha ett  samband mellan varandra. Ett exempel på det är 

sjuksköterskans ambivalenta känslor och arbetsplatsen/arbetskulturen där Ekman et al (2014) 

beskriver att omvårdnad och att bry sig om andra är en förutsättning för den egna självkänslan 

och att personen utvecklas i samspelet med andra människor. Om det här samspelet i vården 

påverkas av en inflexibel arbetsplats och tidsbrist som hindrar personalen från att ge adekvat 

vård så ökar sjuksköterskans stress och oro som beskrivet i McElroy och Sheppard (1999) och 

Holdsworth et. al (2001). En arbetssituation som ökar känslan av utbrändhet och emotionell 

utmattning samt låg personlig prestation skapar i sin tur en osäkerhet. Osäkerheten gör 

sjuksköterskan mer negativ i sin attityd, bemötande och omvårdnad (Gibb et al., 2010). Åhlin 

et al. (2013) beskriver att människans djupaste värderingar kan upplevas som individens 

samvete. Det dåliga samvetet uppkommer när människan går emot det som samvetet 

förbjuder vilket kan leda till en ökad stress som har samband med graden av utbrändhet (ibid). 

Det går då att tänka sig att ambivalensen i attityder och kollegornas negativa attityder skulle 

påverka samvetet vilket påverkar stressen och risken för utbrändhet hos vårdpersonalen. 

 

Arbetskulturen och arbetsplatsen visade sig genom  kollegornas negativa attityder. Dock 

vittnade sjuksköterskorna i de granskade studierna  också om att detta inte påverkade den 

omvårdnad och bemötande som patienter med självskadebeteende fick (Sidley & Renton, 

1996; McCann et. al, 2007) Detta ifrågasätts av Wolf, Ekman och Dellenborg  (2012) som 

menar att både personal och patienter har ett samspel med den miljö som de befinner sig i. 

Därför kan de negativa attityder som kollegorna har, påverka den psykosociala miljön som 

personalen befinner sig i. Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2012) gjorde en studie 

gällande den psykosociala miljön på en avdelning, visserligen för patienter med demens men 

det finns fortfarande resultat som kan appliceras på andra typer av miljöer. Bland annat fann 

de att de värderingar som finns på vårdenheten speglar sig i personalens förhållningssätt 

gentemot patienter och att patienter är väldigt snabba på att fånga upp den kultur och 

stämning som råder (ibid). Detta skulle innebära att de negativa attityder som kan finnas hos 
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vårdpersonal mot de patienter som självskadar snabbt skulle uppfattas av patienterna och leda 

till en spänd och negativ relation. Sjuksköterskans arbete innebär att undvika skada, lindra 

lidande och trösta (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Den irritation och stress som 

sjuksköterskan känner vid kontakt med patienter som självskadar skulle kunna sätta stopp för 

den mellanmänskliga relationen mellan de två parterna, något som Travelbee  (2001) menar är 

en av grundstenarna i omvårdnaden och en förutsättning för att kunna lindra patientens 

lidande. 

   

Det framkom tydligt att bristen på kunskap och kompetens påverkande attityden hos 

sjuksköterskorna gentemot patienter med självskadebeteende. Det bekräftas av Karman et. al 

(2015) samt Martin och Chapman (2013) som i sina studier som också fann att sjuksköterskor 

hade ett behov av ytterligare utbildning och vägledning vid omhändertagande av patienter 

med självskadebeteende. Karman et. al (2015) beskrev att bristen på utbildning gjorde att 

sjuksköterskorna kände ökad stress, oro och ångest vid omvårdnaden av denna patientgrupp. 

Attityderna blev också mer positiva hos sjuksköterskor som hade fått ytterligare träning. Detta 

visade sig i ökat självförtroende samt i minskad ångest, irritation och hjälplöshet (ibid). I 

Sverige kan bristen på utbildning och låg självkänsla vid omhändertagande av patienter med 

psykisk ohälsa visa sig i att många sjuksköterskor ser det som krävande och stressfullt. 

Stressen kan i sin tur sedan påverka relationen mellan vårdpersonal och patient negativt, 

vilket ska undvikas i allra möjligaste mån (Lilja & Hellzen, 2014). Att kunna jobba med 

psykisk ohälsa och självskadebeteende är nödvändigt för sjuksköterskan eftersom att 

problemet med självskadebeteende är något som har växt genom åren vilket innebär att det är 

ett problem som den svenska hälso-och sjukvården ställs inför dagligen (MSB, 2014). 

Eftersom att humanismen och den svenska lagstiftningen menar att alla människor har ett lika 

värde och ska få korrekt utförd vård med respekt för individen och dennes kontext så innebär 

det att omvårdnaden sjuksköterskan ger, utan undantag, ska följa detta  (SFS 1982:763; 

Jahren Kristofferssen, Nortvedt & Skaug, 2005; Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  Det 

finns därför ingen plats för sjuksköterskans eventuella negativa känslor och syn på patienter 

med självskadebeteende inom den svenska hälso- och sjukvården (ibid).  

 

Detta kan också kopplas till Travelbee (2001) som skulle förkasta det faktum att 

sjukvårdspersonal har EN specifik bild och negativa känslor av en stor grupp av individer 

eftersom att hon menar att varje människa är unik och ska behandlas därefter. Den 

personcentrerade vården kräver en medveten etik och ett sätt att uppnå detta på är att ha 
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reflektionstillfällen under arbetstid, både i grupp men också ensam (Ekman, et al, 2014; 

Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Den eventuella negativa attityden, det dåliga 

självförtroendet och osäkerheten som finns i att behandla patienter med självskadebeteende 

skulle kunna förbättras, precis som sjuksköterskorna i studierna önskat, med hjälp av 

utbildning och handledning, men också av konsultering och reflektion med kunniga kollegor 

(Dwaber, 2013).  Ett problem med detta kan vara den höga omsättningen av sjuksköterskor på 

svenska sjukhus eftersom att de då aldrig kommer få erfarenheter eller kollegor med 

erfarenhet av denna patientgrupp vilket gör att omvårdnaden brister (Sveriges Radio, 2013) 

 

Frågan kring tillfälle för reflektion är också något som skulle kunna behöva undersökas och 

även om det är behövligt med ytterligare utbildning och fördjupning i psykiatriska problem 

patienterna kan ha. Detta eftersom att patienterna själva har vittnat om att de känner att det 

finns en okunskap om både självskadebeteende men också om psykiatriska besvär bland 

vårdpersonalen (SBU, 2015). 

 

Slutsats och kliniska implikation/studiens betydelse 

Självskadebeteende har under många år ökat i Sverige och är ett problem som sjuksköterskor 

kommer att ställas inför i sin yrkesroll. Attityder kan komma att påverka den vård som 

patienter med självskadebeteende får. Sjuksköterskor har ambivalenta känslor med sympati 

och frustration och irritation som leder till osäkerhet i sin yrkesutövning. De känner även att 

en eventuellt inflexibel arbetsplats påverkar vården av patienter med självskadebeteende 

negativt. Bristen på utbildning och mängden år av erfarenhet är också två faktorer som kan 

spela in i sjuksköterskans attityd och bemötande.  

 

Förhoppningsvis kan studien leda till reflektion bland sjuksköterskor om sitt bemötande och 

sina tankar och känslor som uppkommer när det kommer in en patient med 

självskadebeteende.  Studien kan ge sjuksköterskor förståelse för hur deras attityder och 

bemötande påverkar den vård som ges och att det har en betydelse för patienten. En ökad 

förståelse kan också leda till en bättre kultur på arbetsplatsen där respekten för individen 

genomsyrar alla vårdhandlingar. Genom att vårdpersonalen blir mer medvetna om sig själva 

och hur olika faktorer kan påverka den personliga attityden så kommer vården av patienter 

förbättras och framförallt ges såsom lagen säger; lika vård för alla människor. Det är upp till 

alla arbetsgivare och arbetsledare att se till att det finns kontinuerlig fortbildning och 

kompetensutveckling att tillgå som sjuksköterska. Dessutom ska arbetsgivaren se till att 
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kulturen på arbetsplatsen är positiv och främjar patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 

2013).  

 

Arbetsfördelning 

Studieförfattarna har läst alla artiklarna, suttit tillsammans varje arbetsdag och skrivit all text 

tillsammans. 
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Bilaga 1 (2) 

Tabell 3. Artikelöversikt 

 Syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel: Developing A&E nursing 

responses to people who 

deliberately self-harm: provision 

and responses and evaluation of 

a series of reflective work-shops 

Författare Holdsworth, 

Belshaw & Murray 

Tidskrift Journal of Psychiatric 

and Mental Health Nursing 

Årtal 2001 

Huvudsakliga syftet var att 

förbättra bedömningen hos 

sjuksköterskor gällande om 

patienten hade risk för 

självmord eller självskada, 

samt att förbättra deltagarnas 

förmåga att ge effektiv vård 

under kort behandlingstid 

bland annat genom att 

identifiera stress och lidande 

13 deltagare och 5 workshops som 

delades upp med två veckors jobb-

mellanrum. Vad workshopsen skulle 

innehålla bestämde till stor del 

deltagarna. Både föreläsningar, 

diskussioner och erfarenheter 

behandlades. Deltagarna fick 

utvärdera efter  workshop hur 

tillfällena hade utvecklat dem som 

sjuksköterskor (OM de hade 

utvecklats). 

Negativa attityder innan workshopen. 

Utbildningen ledde till förståelse och en 

djupare insikt i patientens 

sjukdomstillstånd. Upprepade 

självskador ledde till frustration och det 

fanns en oro för barn med föräldrar som 

självskadade. Större självförtroende och 

mindre stress 

Förbättrad attityd är startpunkten för en 

bättre vård av patienter med 

självskadebeteende och det fanns en vilja 

hos sjuksköterska att delta vilket innebär 

en hög motivation 

Titel Health-care staff attitudes 

towards self-harm patients 

Författare Gibb, Beautrais & 

Surgenor 

Tidskrift Australian and New 

Zealand Journal of Psychiatry  

Årtal 2010 

Undersöka attityder gentemot 

självskadande patienter och 

behovet av träning/utbildning 

om självskada bland 

vårdpersonal i Christchurch, 

New Zealand 

Vårdpersonal på somatiskt 

sjukhus och psykiatrisk klinik fick 

svara på formulär om attityder 

och behovet av mer utbildning. 

Analyserades via SAS 9.1  och 

flera samband försökte studien 

finna. 64,4 % svarsdeltagande 

Ambivalens när det kom till attityder. 

Svåra att jobba med. Lågt 

självförtroende  i sin hantering och 

kände sig inte adekvat utbildade. Inget 

egentligt samband mellan jobbdrag och 

attityder.  

Stämmer överens med tidigare studier när 

det kommer till ambivalensen, dock inte 

iom ingen korrelation mellan 

jobbegenskaper och egenskaper. Lite 

unikt var det att graden av utbrändhet 

spelade in i attityderna och 

självförtroendet 

Titel The assessment and 

managament  of self-harming 

patients in an Accident and 

Undersöka nuvarande 

attityder och kunskap kring 

självskadande patienter för att 

22 st sjuksköterskor deltog i 

individuella intervjuer som handlade 

om 4 st patientfall med 

Sättet personalen närmade sig dessa 

patienter berodde inte på erfarenhet utan på 

tid, personlig bias, intuition. Patienten 

Multiprofessionell konsultgrupp att vända sig 

till och etablera policys på avdelningen. Även 

standardiserade formulär och intervjufrågor att 



 

 

Emergency department: an 

action research project 

Författare McElroy & 

Sheppard 

Tidskrift Journal of Clinical 

Nursing 

Årtal 1999 

sedan kunna utveckla riktlinjer 

och policys när det kommer 

till omhändertagandet av 

dessa patienter 

självskadebeteende. Intervjuerna var 

runt 45 min långa. Detta för att 

forskarna menade att självskada och 

vården inte är något man bara kan 

titta på en aspekt av. Transkribering 

som skickades ut till deltagarna där 

de fick kommentera och ändra. 

Forskarna ville inte kvantifiera datan. 

psykiska hälsa vid intervju om ev. 

självmordsförsk försvårade processen 

eftersom det inte gick att förbereda sig. 

Attityderna var mixade och berodde mer på 

personlighet än på professionell erfarenhet.  

Borde vara sjuksköterskan som gör 

bedömning eftersom de är de som möter 

patienten mest 

använda sig av när personalen ska ta reda på 

patientens intention.  

 

Utbildningsprogram för att höja säkerheten och 

självförtroendet hos vårdpersonalen. Även ett 

system för att få reda på hur det gick för 

patienten skulle utvecklas.  

Titel General nurses’ attitudes 

towards  patient who self-harm 

Författare Sidley & Renton 

Tidskrift Nursing standard 

Årtal 1996 

Undersöka allmän-

sjuksköterskors attityder 

gentemot patienter som 

självskadar och undersöka vad 

som är känt sen tidigare när 

det kommer till 

riskbedömning av dessa 

patiener  

lokal studie med audit för att se 

hur många patienter som kom in 

och formulär där sjuksköterskor 

fick förhålla sig till påståenden 

(107 st/37 % svarade). 

Analyserades i tabell och i %-

form  

Negativa och positiva attityder, tycker 

de ska behandlas likvärdigt. Kollegor 

ogillade att jobba med dessa patienter. 

Viktigt med riktlinjer och psykiatrisk 

konsult. Den nuvarande vården var inte 

tillräcklig.  

Sjuksköterskor kan hjälpa till i arbetet att 

minska självmord och självskada eftersom 

de träffar dessa patienter direkt efter 

handlingen och kan bemöta och prata 

med patienten, men då måste attityder 

vara icke-dömande 

Titel An examination of 

emergency department nurses’ 

attitudes towards deliberate 

self-harm in an Irish teaching 

hospital 

Författare McCarthy & 

Gijbels 

Tidskrift International 

Emergency Hospital 

Årtal 2009 

Undersöka 

akutsjuksköterskors attityder 

mot patienter som 

självskadar, inklusive 

korrelation mellan attityder 

och faktorer såsom ålder, nivå 

av utbildning, hur lång 

erfarenhet och utbildning om 

självskada 

Kvantitativ och deskriptiv och 

korrelations studie. 

Frågeformuläret fick ett 

svarsdeltagande på 85 %. SPSS 

användes för analys 

Positiva attityder, med högre grad av 

positivism ju högre utbildning 

deltagaren hade. Positivare attityd ju 

längre men jobbat men åldern mellan 

51-60 hade sämre attityd än de mellan 

41-50. De med 1-2 års erfarenhet var de 

som kände sig mest osäkra i sitt arbete 

gällande patienter med 

självskadebeteend 

Få studier som diskuterad åldersfaktorn i 

attityder vilket gör att det är svårt att dra 

en slutsats. Poängterar vikten av att 

integrera somatiken och psykiatrin i 

omhändertagandet av dessa patienter 



 

 

Titel Deliberate self-harm: 

emergency department nurses’ 

attitudes, triage and care 

intentions  

Författare McCann, Clark, 

McConnachie & Harvey 

Tidskrift Journal of Clinical 

Nursing 

Årtal 2005 

Undersöka 

akutsjuksköterskors attityder 

gentemot självskadande 

patienter och hur triagering 

och vårdbeslut ser ut kring 

dessa patienter.  

43 sjuksköterskor svarade på ett 

formulär och datan analyserades 

med hjälp av SPSS. 5 graders 

skala. 

Ambivalenta attityder, endast 24 % hade 

fått någon utbildning om ämnet. Vissa 

menade att det inte fanns några 

riktlinjer, andra visste att de fanns men 

använde dem inte och några följde dem. 

88 % hade kollegor som sade negativa 

kommentarer om patienter med 

självskada.  

Viktigt att undersöka attityder eftersom 

att påverkar viljan att hjälpa dessa 

patienter. Diskriminerar inte i 

triageringen. Hög omsättning av personal 

Titel Predictors of A&E staff 

attitudes to self-harm patients 

who use self-laceration: 

influence of previous training 

and experience 

Författare Friedman et al.  

Tidskrift Journal of 

Psychosomatic Research 

Årtal 2006 

Undersöka akutpersonals 

attityder gentemot patienter 

som inkommer till akuten 

med självtillfogade fysiska 

vävnadsskador.  

Utvecklade ett 

värdering/graderingsinstrument 

och använde det som 

undersökningmaterial på 

multiprofessionell vårdpersonal 

för att undersöka.  Instrumentet 

framarbetades genom 

fokusgrupper för att säkerställa 

relevans. Och nytta. Sedan 

delades den ut till 117 

akutpersonal på en 

akutavdelning i England under en 

3-månaders period. 53 % svar.  

53,8% av personalen svarade. De ansåg att 

självskador var ett viktigt problem men kände 

sig okvalificerade att hantera patienter. Fanns 

en osäkerhet i förhållandet mellan 

självskador, psykisk sjukdom och risk för 

självmord. Personal med mindre utbildning 

och tidsmässig mindre erfarenhet korrelerade 

med högre nivåer av ilska gentemot patienter 

och hade tendenser att inte se patienter som 

psykiskt sjuka. Man fann en  angelägenhet för 

vidareutbildning men ville också placera en 

större del av patienterna inom specialiserad 

psykiatri avdelning.  

Denna studie belyser behovet av större 

personalutbildning. Trots betydande erfarenhet 

inom området, fanns det ohjälpsama attityder 

bland personal. Särskilt hos personal utan 

utbildning i området. Negativ attityd hos 

vårdpersonal har sannolikt en negativt påverkan 

på kvaliteten av klinisk vård som ges 

patientgruppen. 

Titel Measuring emergency 

department nurses’ attitudes 

towards deliberate self-harm 

Mäta attityder gentemot 

avsiktlig självskada hos 

sjuksköterskor på 

akutmottagningar. 

Antipathy scale, en validerad 

enkät, gavs till ett slumpmässigt 

urval av sjuksköterskor på fyra 

akutmottagningar i Irland. 

87% svarsfrekvens. Resultaten visar 

svagt negativ attityd, en övergripande 

positiv attityd, till självskadande 

patienter. Attityder var signifikant olika i 

Bevis indikerar att det finns behov av att 

förbättra utbildning, handledning och stöd 

av sjuksköterskor som vårdar patienter 

med självskadebeteende och att praktiska 



 

 

using the self-harm antipathy 

scale 

Författare Conlon & 

O’Tuathail 

Tidskrift International 

Emergency Nursing  

Årtal 2012 

 Sammanlagt 87 frågeformulär 

åter. 

enlighet med sjuksköterskans ålder, 

utbildning och social bedömning.  

strategier bör genomföras för att hantera 

problematiken. 

Titel Accident & Emergency 

staff’s perception of deliberate 

self-harm: attributions, 

emotions and willingness to help 

Författare  Mackay  & 

Barrowclough 

Tidskrift  British Journal of 

Clinical Nursing 

Årtal 2005 

Testa Weiners modell om 

hjälpande beteenden och 

drag för självskadebeteende 

på akutpersonal som har 

kontakt med patienter som 

självskadar.  

Deltagarna var 89 A & E 

läkare och sjuksköterskor på 

fyra akutavdelningar i 

Manchester, England. 

Formulär där deltagarna fick 

rangordna hypotetiska 

scenarion med antingen 

kontrollerbara eller 

okontrollerbara faktorer som 

låg bakom 

självskadebeteendet hos 

patienten. Scenarion var 

antingen första eller sjätte 

gången inkomna patienter till 

akuten. För att få fram 

scenarion intervjuade de 

vårdpersonal. 

 

Resultaten överensstämde med Weiners 

attributional modell för att hjälpa. Ju större 

styrbarhet av självskada, desto större negativ 

attityd hos personalen och en mindre 

benägenhet att hjälpa. Manlig personal och 

medicinsk personal hade mer negativa 

attityder och medicinsk personal såg mindre 

behov av ytterligare utbildning. 

 

Som väntat så påverkade tidigare vårderfarenhet 

och anledningen till självskadebeteendet hur 

sjuksköterskan såg på patienten. Och även att 

kön och ålder på personalen spelade roll i 

attityderna. Menar att resultatet inte kan ses som 

generaliserbart men menar att det finns viktig 

information som bör spridas; såsom att när 

personalen anser att patienten inte har rätt att 

befinna sig i denna situation så minskar viljan 

att hjälpa och frustrationen ökar. Annat viktigt 

resultat var att kön spelade in i attityderna och 

att medicinpersonalen hade högre negativ 

attityd.  
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