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Sammanfattning 
 
Bakgrund:  Självskadebeteende är skador mot den egna kroppen genom att skära, 
rispa eller bränna sig utan avsikt att ta sitt liv. Det framkommer att personal känner 
bristande förståelse och frustration för patienter med självskadeproblem och att de 
inte vet hur man ska ta hand om dem. Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor inom 
psykiatrisk heldygnsvård upplever att vårda patienter med självskadebeteende. 
Metod: En kvalitativ metod användes och datainsamling skedde via intervjuer med 
sjuksköterskor inom den psykiatriska heldygnsvården (n=14). Materialet 
transkriberades och analyserades med innehållsanalys. Resultat: Analysen 
resulterade i ett tema, tre kategorier och sex underkategorier. Temat blev ”Vad göra”, 
de tre kategorierna blev ”En patientgrupp i nöd”, ”En patientgrupp som berör” och 
”En behövande profession”. De sex underkategorierna blev ”Dåtidens brister”, ”I 
stridens hetta”, ”Mig som sjuksköterska”, ”Oss i personalgruppen”, ”I behov av stöd 
och vägledning” och ”I kunskapstörst”. Konklusion:  Patienter med 
självskadebeteende berör den enskilda sjuksköterskan men också personalgruppen. 
Upplevelser vittnar om en patientgrupp i nödliknande situation både förr och idag. 
Förhoppningen är att med stöd, ökad kunskap och vägledning till verksamma 
sjuksköterskor förändra upplevelserna av att vårda patienter med självskadebeteende.  
 
Nyckelord: Självskadebeteende, Kvalitativ metod, Omvårdnad, Upplevelser. 
 

  



 
 

 
 

Abstract 
 
Background: Self-harm is damage to the own body and includes cut, scratch or burn 
without intending to take one´s own life. It appears that staff feel lack of 
understanding and frustration for patients who self- harms and that they don´t know 
how to care for them. Aim: To describe nurses experiences of caring for patients 
who self- harm in psychiatric inpatient care. Methods: A qualitative approach was 
used and data collection was done through interviews with nurses in psychiatric 
inpatient care (n = 14). The interviews were transcribed and analyzed by content 
analysis. Results: The analysis resulted in one theme, three categories and six 
subcategories. The theme was "What to do", the three categories were "A population 
in need", "A population who affect" and "A profession in need". The six 
subcategories were "The inadequacies of yesterday”, "In the heat of battle," "Me as a 
nurse," "us in the personnel”, " "In need of support and guidance," and "In thirst for 
knowledge". Conclusion: Patients who self- harm affects the individual nurse but 
also the staff group. Experiences indicate a patient population with a situation in 
needs, both past and present. It is hoped that with the support, increased knowledge 
and guidance to the active nurses changing experiences of caring for patients with 
self-injurious behavior.  
 
Keywords: Self-harm, qualitative methods, nursing care, experience. 
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Inledning 
Sedan romartiden har det funnits skrifter om att människor utsatt sig för 
självskadebeteende. På 1800-talet framkom för första gången i medicinska skrifter 
hur självstympande beteenden beskrivits bland psykiskt sjuka (Favazza, 1998). Det 
har noterats att självskadebeteende ökat bland unga, år 2003 uppmärksammande 
regeringen detta och initierade att Socialstyrelsen skulle kartlägga problemet och de 
bakomliggande orsakerna (Socialstyrelsen, 2004). Trots att det har gått över tio år 
sedan regeringen uppmärksammande detta så är det fortfarande ett aktuellt ämne och 
idag ingår alla Sveriges landsting i ett nationellt självskadeprojekt för att 
uppmärksamma, utveckla och sprida kunskap om självskadebeteende (Nationella 
självskadeprojektet, 2014 ).  
 
Författarnas gemensamma intresse för att utveckla vård har resulterat i att 
föreliggande studie har som intention att handla om upplevelser kring 
självskadebeteende. Det finns en förhoppning att upplevda erfarenheter ska göra 
nytta för sjuksköterskan i rollen som omvårdnadsansvarig samt i mötet med framtida 
patienter. 

Bakgrund 
Bjärehed (2012) anser att det är viktigt att vara tydlig med vad som menas med 
självskadebeteende. Att skilja denna patientgrupp från patienter med suicidal avsikt. 
Tidigare har det inte gjorts skillnad mellan suicidalt självskadebeteende och icke 
suicidalt självskadebeteende utan på senare år har det blivit allt viktigare att särskilja 
dem åt i kliniskt arbetet och i forskning (Bjärehed, 2012). Självskadebeteende har 
som funktion att hantera negativa känslor, tankar och att reglera stämningsläget för 
att må bättre (Konsky & Muehlenkamp, 2007). Ett självskadebeteende är ett 
uttryckssätt för att göra sin omgivning uppmärksam på att man inte mår bra (Paul, 
Tsypes, Eidlitz, Ernhout & Whitlock, 2014). 
 
Definition av självskadebeteende 
Socialstyrelsen (2004) och Bjärehed, Wångby-Lundh och Lundh (2012) beskriver 
självskadebeteende som skador mot den egna kroppen genom att bland annat skära, 
rispa eller bränna sig utan avsikt att suicidera (Socialstyrelsen, 2004; Bjärehed, 
Wångby-Lundh & Lundh, 2012). De vanligaste förfarandena av självskadebeteende 
som framkom i en svensk studie gjort på ungdomar var att skära sig, rispa sig på 
armar, ben eller andra ställen på kroppen. Att bränna sig med cigaretter eller tändare 
samt att bita sig så hårt att huden går sönder framkom också som vanligt (Lundh, 
Karim & Quilisch, 2007).  
Enligt Hamza, Stewart och Willoughby (2012) har det visat sig att de som utför icke 
suicidala handlingar kontinuerligt ligger i riskzonen för att utföra handlingar som kan 
leda till suicid. Skillnader som beskrivs mellan icke suicidalt beteende och suicidalt 
beteende handlar om frekvens, beteende samt dödlighet. Icke suicidalt beteende är 
handlingar som utförs ofta jämfört med suicidalt beteende. Icke suicidalt beteende 
innefattar oftast handlingar med låg dödlighet och suicidalt beteende innefattar 
handlingar med hög dödlighet såsom överdoser och hängningar. 
I DSM 5, Diagnostic and statistical manual of mental disorder (American Psychiatric 
Association, 2013) placerades inte icke suicidalt självskadebeteende som diagnos då 
det fortfarande saknas tillräckligt med forskning innan det kan bli en självständig 
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diagnos. Idag återfinns självskadebeteende som ett kriterium i diagnosen borderline 
personlighetsstörning. I förslagna diagnoskriterier står det att patienten under minst 5 
dagar det senaste året ska ha vållat skada på den egna kroppen utan suicidalt syfte 
men av sådan allvarlig karaktär att den orsakat lidande och nedsatt funktion 
(American Psychiatric Association, 2013).  

Prevalens 
År 2013 gjordes en undersökning vid Uppsala universitet på uppdrag av Nationella 
självskadeprojektet om prevalens av självskadebeteende inom både barn- och 
vuxenpsykiatrin i Sverige. I studien ingick 84 enheter i 15 svenska städer och 
resultatet byggde på ett stort antal enkäter. Medelåldern hos deltagarna var 31,8 år, 
68,2% var kvinnor och 23,9% var män (7,9 % hade inte angivit kön). Det framkom 
att det var framförallt unga kvinnor som led av självskadebeteende och att det är 
vanligare att kvinnor upprepar beteendet. Av de kvinnor som var under 18 år hade 
73,8% skadat sig mer än en gång. En tredjedel av deltagarna uppgav att ingen inom 
psykiatrin visste om deras självskadebeteende och bland männen var det mer än 
hälften som uppgav det (Odelius & Ramklint, 2014). I en finsk studie där ungdomar i 
ålder 13-18 fick fylla i ett frågeformulär framkom det att unga tjejer med 
självskadebeteende, skadar sig oftare än unga killar. Den vanligaste orsaken var 
känsloreglering, självbestraffning samt att lindra psykiskt illabefinnande 
(Laukkanen, Rissanen, Tolmunen, Kylmä & Hintikka, 2013). Det framkommer 
skillnader mellan män och kvinnors metoder. Kvinnor skär sig oftare än män och 
män bränner sig och slår sig själv i större utsträckning än kvinnor (Konsky & 
Muehlenkamp, 2007).  
Enligt Socialstyrelsen (2004) finns det ingen säker statistik på hur många som 
använder sig av självskadebeteende utan många utför handlingar i avskildhet och 
därmed misstänks ett stort mörkertal.  

Bakomliggande orsaker  
Att reglera känslor är en av de vanligaste orsakerna till självskadebeteende som 
framkommer, en strategi för att bemästra negativa känslor såsom ilska, frustration 
och ångest. Självskadan har då som syfte att lätta på känslorna och lugna. Att straffa 
sig själv för att känna något, även om det är smärta, tillhör de vanligaste orsakerna 
(Klonsky & Muehlenkamp, 2007; Favazza, 1998). Det har visat sig att traumatiska 
upplevelser under barndomen utgör en riskfaktor för att utveckla ett 
självskadebeteende. Upplevelser av separationer exempelvis från en eller båda 
föräldrarna, psykisk och/eller fysisk misshandel samt sexuellt utnyttjande är exempel 
på traumatiska upplevelser. Patienter som under uppväxten blivit negligerade av en 
eller båda föräldrar eller andra vuxna, inte fått trygghet, bekräftelse, känt sig 
övergivna och/ eller försummade riskerar i större utsträckning att utveckla 
självskadebeteende. Detta visar sig senare i livet då de inte haft möjligheten att 
utveckla färdigheter i att hantera känslor eller svårigheter (Fliege, Lee, Grimm & 
Klapp, 2009).  
Inom vården tar personal ibland för givet att patienter med självskadebeteende har 
erfarenhet av misshandel eller sexuellt utnyttjande som barn. Många patienter med 
självskadebeteende har varit utsatta för trauman men många patienter har det inte 
men har likväl en risk att utveckla självskadebeteende enligt Klonsky och 
Muehlenkamp (2007). Patienter med självskadebeteende har ofta diagnosen 
emotionell instabil personlighetsstörning då det är ett kriterium i och med 
diagnostiseringen. Det är viktigt att genomföra en utredning för att tillgodogöra 
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adekvat behandling då självskadebeteende också kan utgöra symtom från andra 
sjukdomar. Exempel på andra sjukdomar är depression, ångestproblematik, 
ätstörningar, personlighetsstörningar, bipolär sjukdom, ADHD, posttraumatisk stress, 
autismspektrumstörning eller missbruk vilket gör självskadebeteende till ett 
komplext problem (Fliege, Lee, Grimm & Klapp, 2009; Klonsky & Muehlenkamp, 
2007; Favazza & Rosenthal, 1993).  

Behandling 
I studier har det framkommit att patienter med självskadebeteende tycker att det 
viktigaste är att bli lyssnade på och inte bli dömda för sitt handlande, detta för att 
kunna berätta om sina problem när de söker hjälp (Hunter, Chantler, Kapur & 
Cooper, 2013; Mcandrew & Warne, 2014). Personal förstärker självskadebeteenden 
och beteendet har en tendens att öka om patienten bara blir sedd och omhändertagen 
i situationer när patienten är mitt uppe i ett självskadebeteende men inte annars. Att 
bli sedd och behandlad med värdighet upplever patienten som värdefullt då de själva 
får möjlighet att inse sitt värde.  Att ge information och skapa överenskommelser 
mellan behandlare och patient är två viktiga punkter vid behandling av 
självskadebeteende, då patienten ofta upplever bristande bemötande av personal. 
Patientens styrkor, svagheter, livssituation och mål utgör grunden i patientens 
vårdplan (Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004).  
 
En terapiform som visat goda effekter på självskadebeteende är DBT (dialektisk 
beteendeterapi), en terapiform vars syfte är att ändra beteenden och bemästra känslor 
genom en balans av acceptans och förändring. Dialektisk beteendeterapi kombinerar 
individuell terapi och färdighetsträning med möjlighet till telefonkontakt om 
krissituationer uppstår. Behandling pågår under minst ett år (O´Connell & Dowling, 
2014).  
I en studie av Perseius, Öjehagen, Ekdahl, Åsberg och Samuelsson (2003) beskriver 
patienterna att DBT har räddat deras liv. De har fått metoder att bemästra känslor och 
impulser genom DBT-behandling som de inte hade innan. De har lärt sig att 
acceptera sig själva och att livet går upp och ner. De kan bemästra de negativa 
känslorna utan att de behöver självskada. Patienterna beskrev att den psykiatriska 
vården de fått innan DBT-behandling inte hjälpt dem. Behandlingen beskrevs bestå 
av medicinering, förvaring och samtal som inte hjälpte dem att lindra symtomen.  
 

Upplevelser av att vårda 
Saunders, Hawton, Fortune och Farrell (2012) har skrivit om attityder och kunskap 
kring patienter med självskadebeteende. De kommer fram till teman, som bland 
annat beskriver generella attityder, känsla av frustration och behov att träna sig i att 
bemöta dessa patienter. De skriver hur läkare har mer negativa attityder jämfört med 
omvårdnadspersonal, samt att psykiatriska vårdavdelningar har mer positiva attityder 
jämfört med medicinavdelningar. Fenomenen förklaras av att personal som arbetar 
inom psykiatrisk vård har ett större intresse för patientgruppen, samt att 
omvårdnadspersonal har större möjlighet än läkare att bygga upp en relation med 
patienten (Saunders, Hawton, Fortune & Farrell, 2012). 
 
I en studie av Wilstrand, Lindgren, Gilje och Olofsson (2007) uppgav deltagande 
sjuksköterskor i studien att de kände bristande förståelse för patienter med 
självskadeproblem och att de inte visste hur de på bästa sätt tar hand om patienterna. 
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De kände ofta en frustation gentemot patienterna och de ibland skrämmande 
situationer som kan uppkomma. Sjuksköterskorna uppgav att personal tappade 
kontrollen över sina egna känslor genom att skrika åt patienterna, ta tag i dem och 
förödmjuka dem. De uppgav också att det fanns bristande uppbackning från både 
kollegor och ledning. Att personalen inte blev lyssnad på av ledningen. 
Sjuksköterskorna uttryckte att det var en utmaning att arbeta med dessa patienter och 
att det var viktigt att personalen strävade mot samma mål (Wilstrand, Lindgren, Gilje 
& Olofsson, 2007).  
 
”Jag önskar att det fanns en liten enhet för dessa flickor. Några få sängar och med 

bra personal som kan hantera dessa patienters problem”.  
(Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007, s. 75). 

 
Sjuksköterskans profession 
I kompetensbeskrivningen för psykiatrisjuksköterskor (2008) bygger 
omvårdnadsarbetet på att utforma vården efter patientens behov och arbeta utifrån ett 
helhetsperspektiv. Psykiatrisk omvårdnad syftar till att hjälpa patienten hantera sina 
känslor av meningslöshet men även stärka positiva känslor samt ta kontroll och 
utveckla strategier för att hantera sin sjukdom. Oavsett vart fokus på 
omvårdnadsarbetet ligger så krävs det att en relation mellan sjuksköterska och 
patient utvecklas vilket även är en förutsättning för fortsatt god vård.  
Svensk sjuksköterskeförening (2010) framhåller vikten av att arbeta utifrån en etisk 
värdegrund. Vars syfte inom omvårdnad bygger på ett gemensamt förhållningssätt i 
det dagliga arbetet där varje människa ska ses som en egen unik individ och bemötas 
med respekt samt med hänsyn till sina förutsättningar.  
I mötet mellan sjuksköterska och patient ska sjuksköterskan alltid ha hälsa som mål 
och inte frångå att alla människor har lika värde. Sjuksköterskan ska främja hälsa och 
förebygga ohälsa, lindra lidande och verka för att ohälsosamma vanor, illabefinnande 
och obehag bryts för att stärka patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 
 
Omvårdnadsteorier 
Den norska omvårdnadteoretikern Hummelvoll (2004) beskriver 
sjuksköterskeprocessen som en kombination av både förståelse och förklaring i 
förhållande till patientens situation. Att tillsammans kartlägga patientens problem 
och funktionsnedsättningar samt ta fram verktyg att möta problemen med. Det är ett 
samarbete som utgår från patientens perspektiv och önskemål. Vid mötet ska 
sjuksköterskan se hela människan för att få förståelse vilket innebär att mötas på 
samma plan utan att förlora det professionella förhållningssättet. Tillsammans skapas 
en allians som utgår från upplevelsen patienten befinner sig i. Gemensamt finner de 
arbetsredskap som har för avsikt att ge patienten självinsikt och ökad sjukdomsinsikt. 
I slutänden bidrar det till att patienten kan bearbeta och lösa sina problem eller att 
lära sig att leva med dem. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna pendla mellan 
närhet och avstånd samt att stötta och utmana (Hummelvoll, 2004). 
 
Joyce Travelbee (1971) ser omvårdnad som en mellanmänsklig process mellan 
sjuksköterska och patient. Ju mer kännedom sjuksköterskan har om den 
mellanmänskliga relationen desto mer troligt är det att sjuksköterskan ska kunna 
möta patientens behov av omvårdnad. Travelbee´s omvårdnadsteori utgår från att 
sjuksköterskan ska ha en människa till människa relation före sjuksköterska till 
patient relation. Hon menar att sjuksköterskan i varje möte med en patient måste 
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engagera sig känslomässigt och empatiskt. Detta är något som varje sjuksköterska 
bör ta ställning till, men målet bör vara att patienten ska känna en närhet till ”sin 
sjuksköterska”. I mötet bör sjuksköterskan fånga patientens helhetsupplevelse av 
sjukdomen.  
Travelbee anser att det är viktigt att sjuksköterskan får patienten att sätta ord på sin 
upplevelse av sjukdom. Sjuksköterskan bör hjälpa patienten att se en mening med 
sina upplevelser för att öka förståelsen för det tillstånd som patienten befinner sig i. 
Detta utgör grunden för att en förändring kan ske eller åtminstone att patientens 
lidande lindras (Travelbee, 1971). Den sammanställning som Nationella 
självskadeprojektet (2014)  har utarbetat om hur bemötandet av patienter med 
självskadebeteende bör ske samstämmer med det både Hummelvoll (2004) och 
Travelbee (1971) anser god omvårdnad är. Att vikten av att utveckla en 
förtroendefull relation, lyssna på patienten och låta patienten förklara sina problem 
och upplevelser belyses. Även vikten av att involvera patienten i vården för att 
upprätthålla kontinuitet tas upp. Att ha ett icke-dömande förhållningssätt och 
bekräfta patientens lidande bidrar till att patienten känner sig sedd och hörd 
(Nationella självskadeprojektet, 2014). I en studie beskrivs hur kvinnor med 
självskadebeteende som kände sig bekräftade och trygga hade möjlighet att förändra 
sitt beteende (Holm & Severinsson, 2011).  
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Syfte  
Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor inom psykiatrisk heldygnsvård upplever att 
vårda patienter med självskadebeteende. 

Metod 
En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes för att besvara studiens syfte. 
Induktiv ansats innebär att analys av text sker förutsättningslöst baserat på berättelser 
från människors, i detta fall sjuksköterskors, upplevelser (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008). Kvalitativ metod lämpar sig för att fånga upplevelser kring ett 
fenomen Intervjuer valdes som metod för datainsamling. Forskningsintervjun gynnas 
av att intervjuaren skapar en trygg atmosfär så att informanten kan tala öppet och 
fritt. För att uppnå en trygg atmosfär höll författarna uppgjorda tider och samtidigt 
ingavs lugn gentemot sjuksköterskorna så att de kunde avsluta det de höll på med 
och ägna sig åt intervjun utan att känna stress. Intervjuerna skedde i avskilda rum där 
ljusmarkering med ”upptaget” var möjligt. Följdfrågor kan ge en ökad förståelse och 
mer information kring upplevelserna. Vana av att intervjua kan öka skickligheten att 
ställa följdfrågor (Polit & Beck, 2012).   

Tillvägagångssätt 
E-post skickades till de två berörda verksamhetscheferna i början av december 2014. 
En information om studiens syfte samt önskemål om godkännande att genomföra de 
intervjuer som studien innebar. När godkännandet erhölls skickade författarna e-post, 
via de tio avdelningscheferna, till sjuksköterskorna i verksamheterna, i mitten av 
december 2014, med uppmaningen att anmäla sitt intresse under första veckan i 
januari 2015. Bokning av tid och plats för intervju bestämdes i samråd mellan 
intervjuare och informant. 
 
Då de flesta informanterna arbetade inom den allmänpsykiatriska heldygnsvården 
genomfördes intervjuerna av författaren som själv är verksam på orten, 
informanterna från rättspsykiatriska heldygnsvården av den andra författaren. Detta 
med anledning av att verksamheterna ligger i två olika kommuner. 
För att båda författarna skulle bli insatta och bekanta med materialet transkriberades 
intervjuerna av författaren som inte utfört dem.  
 
Insamlad data har förvarats så att ingen obehörig haft tillgång till det. Ljudfiler har 
varit lösenordskyddade och inlåsta. Transkriberade intervjuer han namngetts med 
datum för att lättare komma ihåg intervjusituationen samt för att avkoda identiteten 
på informanten. Danielsson (2012) skriver om forskarens roll vid intervjun, hur den 
ska bli så informationsrik som möjligt.  

Urval 
Samtliga sjuksköterskor i verksamheterna tillfrågades om deltagande, då patienterna 
kunde vara inlagda på samtliga avdelningar. Det var fjorton sjuksköterskor som 
tackade ja till deltagande, som inkluderades och intervjuades. Informanterna var 
fördelade inom både rättspsykiatrisk och allmänpsykiatrisk heldygnsvård. 
Inklusionskriteriet var att ha arbetat med psykiatrisk heldygnsvård minst ett år. Det 
fanns inget inklusionskrav eller begränsning gällande kön, ålder eller 
specialistkompetens.  
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Av fjorton sjuksköterskor, arbetade majoriteten inom allmänpsykiatrin och två inom 
rättspsykiatrin. Åldersspannet varierade mellan 25 till 57 år (md= 31, 5) variationen i 
antal arbetade år mellan två till 20 (md= 3,5). Deltagarna var 11 kvinnor respektive 
tre män. Specialistutbildning var något som sex stycken hade, varav fem inom 
psykiatrisk omvårdnad, den sjätte var utbildad distriktssjuksköterska. 

Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av en frågeguide bestående av 
semistrukturerade frågor för att få deltagarna att berätta om sina upplevelser. Enligt 
Polit och Beck (2012) används semistrukturerade intervjuer för att fånga ett specifikt 
ämne under intervjun. Under intervjun är det intervjuarens uppgift att få informanten 
att prata fritt kring ämnet, att berätta historier och erfarenheter med egna ord. Vid 
sammanställning av frågeguiden kan det vara bra om frågorna går från att vara 
allmänna till specifika (Polit & Beck, 2012). 
 
Författarna skapade en frågeguide bestående av följande öppna frågor, ”Hur upplever 
du att vårda patienter med självskadebeteende”? ”Finns det något karakteristiskt för 
den här patientgruppen”? ”Berätta om ett möte med en patient med 
självskadebeteende som du minns särskilt väl”?  
Intervjuerna avslutades med summering av intervjun och en avslutande fråga om 
informanten hade något mer att tillägga. Enligt Danielsson (2012) är detta ett bra sätt 
att få både informant och intervjuaren nöjda med samtalet. Danielsson skriver också 
om att det är viktigt att intervjuaren tänker på sitt kroppsspråk för att inte påverka 
informanten i sitt berättande.  
 
En testintervju utfördes för att kontrollera att frågeguiden gav svar som 
överensstämde med studiens syfte, att tänkt tidsåtgång höll samt att intervjuaren 
skulle bli bekväm med både förfarandet att intervjua och hantera den tekniska 
utrustningen. Testintervjun transkriberades och genomlästes. Frågorna i frågeguiden 
gav adekvata svar men i kommande intervjuer ställdes mer riktade följdfrågor 
kopplande till de svar som informanterna gav om sina upplevelser av att vårda 
patienter med självskadebeteende. Trots att följdfrågor inte ställdes i samma 
utsträckning i testintervjun, inkluderades den i studien då författarna bedömde att 
skillnaden i utförandet inte blev så stort att det påverkade resultatet.  
 
Intervjuerna varade mellan 15 och 35 minuter (md= 16). De genomfördes med 
inledande demografiska frågor för att fånga variationen hos deltagarna och fortsatte 
sedan med frågor enligt studiens syfte för att fånga upplevelser att vårda patienter 
med självskadebeteende. Författarna bedömer intervjuerna som informationsrika då 
upplevelser delgavs med inlevelse och engagemang. De flesta sjuksköterskorna var 
konkreta i sitt berättande, vilket var den främsta orsaken till att tiden varierade på 
intervjutiderna. Ju mer konkreta de var desto kortare tid tog intervjun. 
 

Dataanalys 
De transkriberade intervjuerna bearbetades och analyserades med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004), se även tabell 1 
nedan. Texterna har lästs upprepade gånger av båda författarna för att erhålla en 
helhetsupplevelse. Stycken som ansågs relevanta och passande mot syftet 
markerades.  
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Dessa stycken benämns meningsbärande enheter och ska metodenligt inte vara för 
korta eller för långa, då det riskerar feltolkning av materialet (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008). 
 
De meningsbärande enheterna blev 183 stycken som sedan kondenserades ner. 
Kondensering innebär att den meningsbärande enheten förkortas utan att innehållet 
eller betydelsen går förlorat. För ytterligare avskalning, abstraktion så skapas koder, 
som blev 21 stycken, vilka fungerar som etiketter för meningens innehåll. Koderna 
sattes samman till underkategorier utifrån dess innehåll, dess skillnader och likheter, 
som i sin tur bildade kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  
 
Graneheim och Lundman (2004) beskriver detta som manifest innehållsanalys, 
medan den latenta innehållsanalysen handlar om att se temat för de skapade 
kategorierna. Att se vad som står mellan raderna, en djupare tolkning av texten.  
 
 
Tabell 1, schematisk bild över analysprocessen. 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

”Man vill veta varför, och de 
har ju sådana helvetes 
bakgrunder, man blir 
mörkrädd”. 
 

Varför, helvetes 
bakgrunder, blir 
mörkrädd.  

Varför, Helvetes 
bakgrunder.  

Dåtidens brister.  
 
 
 
En 
patientgrupp i 
nöd.  

”Svår ångest, så att de måste 
känna smärta, att det gör att 
de känner sig levande eller att 
dom liksom har smärtan i 
huden eller vart dom nu eller 
hur… om de nu dunkar 
huvudet i väggen eller så som 
gör att man ja då får man en 
fysisk smärta som tar bort 
smärtan inombords”. 
 

Ångest, känna smärta för 
att känna sig levande, 
smärta i huden, dunkar 
huvudet i väggen, fysisk 
smärta tar bort smärtan 
inombords.  

Ångest, smärta i 
huden, fysisk 
smärta.  

I stridens hetta. 

”Nej, jag tror att det är så 
mycket djupare, det är ju inte 
bara för att dom vill störa mig 
eller förstöra för mig utan det 
är ju för att de mår dåligt”. 

Mycket djupare, de vill 
inte störa eller förstöra, 
de mår dåligt.  

Djupare, störa 
eller förstöra, 
mår dåligt.  

Mig som 
sjuksköterska 

 
 
 
 
Patientgrupp 
som berör ”Skillnader i arbetsgruppen, 

någon tycker synd om 
patienten, att den mår så 
dåligt att den väljer att skära 
sig och någon annan tycker 
att den kan torka upp efter sig 
själv och plåstra om sig 
själv”. 
 
 

Skillnader i 
personalgruppen, tycker 
synd om patienten, 
plåstra om sig själv.  

Skillnader, 
personalgrupp.  

Oss i 
personalgruppen 

”Det är bra om vi har 
riktlinjer, för vi har ingen 
helhetsbild av omvårdnaden, 
det ska vara solklart för de 
här patienterna så som det är 
när du som 
psykiatrisjuksköterska möter 
patienter med psykos. Vad 
innebär det här? vilken 
behandling? det ska vara 
solklart”. 

Bra om vi har riktlinjer, 
helhetsbild av 
omvårdnaden, vad 
innebär det här, vilken 
behandling, ska vara 
solklart. 

Riktlinjer, 
helhetsbild, 
omvårdnad.  

I behov av stöd 
och vägledning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En behövande 
profession 

”Hur man hanterar 
självskada, jag har aldrig fått 
en utbildning i hur man 
hanterar den 
patientgruppen”. 

Hantera självskada, 
utbildning i hantering av 
patientgruppen. 

Hantera, 
utbildning. 

I kunskapstörst 
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Etiska reflektioner 
I föreliggande studie har de etiska reflektionerna sitt ursprung från 
Helsingforsdeklarationen (2014). I inledande e-post till sjuksköterskorna framgick 
studiens syfte, metod, nyttan med studien samt vilket lärosäte författarna tillhörde.  
I e-post utlovades sekretess, tystnadsplikt och konfidentialitet vilket författarna anser 
viktigt då verksamheten är relativt liten och risk för igenkänning i eventuella citat 
föreligger.  
Information om att deltagande i studien var frivilligt gavs muntligt och skriftligt då 
även en talong fylldes i skriftligt gällande ”informerat samtycke”. 
Författarna anade en möjlighet att sjuksköterskorna kunde påverkas emotionellt av 
ämnet under intervjun varför det ansågs viktigt att ha gott om tid i samband med att 
tid bokades.  
 
Det primära etiska övervägandet är att nyttan med studien ska vara större än 
eventuella risker för informanten. Därför hade vi beredskap för att eventuellt avbryta 
intervjun om den upplevdes jobbig för informanten. Sjuksköterskan hade själv fått 
bestämma om och i så fall när en ny tid skulle bokas in. 
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Resultat 
Den latenta innehållsanalysen resulterade i ett tema ”Vad göra?”. Det manifesta 
resultatet visar sig i 3 kategorier, ”En patientgrupp i nöd”, ”En patientgrupp som 
berör” och ”En behövande profession”. Den första kategorin fick två underkategorier 
”Dåtidens brister” och ”I stridens hetta”, den andra kategorin fick underkategorierna 
”Mig som sjuksköterska” samt ”Oss i personalgruppen”. Kategorin ”En behövande 
profession” fick ”I behov av stöd och vägledning” och ”I kunskapstörst” som 
underkategorier, se figur 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1, visar en hierarkisk struktur över hur studiens tema, följs av tre kategorier som i sin tur följs av 
två underkategorier.  
 
  

Vad göra 

En patientgrupp i nöd 
En behövande 

profession 

I stridens 
hetta 

En patientgrupp som 
berör 

Dåtidens 
brister 

Mig som 
sjuksköterska 

I kunskapstörst I behov av stöd 
och vägledning 

Oss i personal 
gruppen 
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En patientgrupp i nöd  
Resultatet visar på att patienter upplevs ha erfarit en bristande uppväxt som inte 
innehållit en önskvärd trygghet. Resultatet tyder på att patienter med 
självskadebeteende idag i vuxen ålder, saknar viktiga redskap från uppväxten.  
 

Dåtidens brister  
Upplevelser om att det fanns bakomliggande brister till att patienterna utvecklat ett 
självskadebeteende framkom. 

”De har ju såna helvetes bakgrunder… man blir ju mörkrädd” 
 

Exempel på betydelsefulla brister som upplevdes var omsorg, kärlek och bekräftelse 
under uppväxten.  
Sjuksköterskorna upplevde att patienterna saknade trygghet från uppväxtåren. 
Upplevelser delgavs om att hemmiljön i barndomshemmet inte varit så bra socialt 
sett. Det beskrevs också att uppväxten varit socialt stökig med ofullständig skolgång 
och genomgående otrygghet, som resulterat i att patienterna under uppväxten inte fått 
verktyg att hantera känslor med. Det framkom också att de blivit utnyttjade på olika 
sätt.  
 
”det kan vara att de varit utnyttjade… på olika sätt… det kan vara att de har blivit 

misshandlade psykiskt, fysiskt eller sexuellt…” 
 
Detta ledde till att författarna tolkade det som att sjuksköterskorna ansåg att de här 
patienterna befunnit sig i nöd under sin uppväxt.  

 

I stridens hetta  
En sjuksköterska beskrev hur det var att vårda en patient med pågående självskada 
och hur det kunde liknas vid att ropa åt en människa som håller på att drunkna ”ta det 
lugnt och simma till kanten när människan är panikslagen och dessutom oförmögen 
att simma”. Sjuksköterskan upplevde att dessa patienter än idag saknade verktyg att 
hantera sin ångest. Ångest var något som upplevdes att patienterna led av och 
försökte lindra genom självskadebeteende. Sjuksköterskorna berättade om hur de 
upplevde att patienterna hade svåra symtom på ett sätt som de inte kunde hantera på 
annat sätt än att skada sig själva.  
Patienterna upplevdes sköra och oftast som ”unga tjejer med mycket i bagaget”. I 
stridens hetta, under pågående självskada upplevs dessa patienter välja fysisk smärta 
framför psykisk smärta.  
 
”… man skär sig för att ta den fysiska smärtan framför den psykiska… så är det ju i 

varje fall nästan känns det som” 
 
Upplevelserna tolkades som att patienterna var i en nödsituation än idag.  
 

En patientgrupp som berör 
Patienter med självskadebeteende berör på olika sätt. Upplevelser av att vårda dessa 
patienter förknippades med olika känslor i bred skala. Svårigheter, maktlöshet och 
uppgivenhet genomsyrade upplevelserna. Dessa upplevelser berör både den enskilda 
och personalgruppen. 
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Mig som sjuksköterska 
Att vårda patienter med självskadebeteende berör känslomässigt men engagerar och 
väcker en vilja att veta orsaken till beteendet på samma gång. Som enskild 
sjuksköterska lockas det till frågor om varför patienten utvecklat ett 
självskadebeteende.  
 
”… empati och du ska se dem, höra dem men samtidigt vara mycket medveten… till 

exempel jag gillar inte vad du gjort men jag gillar dig i alla fall…” 
 
 

Upplevelser av fascination över hur det ens är möjligt att göra sig själv illa framkom. 
Att vårda de här patienterna gjorde att en del sjuksköterskor upplevde förtvivlan 
medan andra upplevde frustration.   
Förtvivlan kunde upplevas när patienterna är svåra att kommunicera med, när 
sjuksköterskan inte nådde ända fram. Förtvivlan och uppgivenhet beskrevs också när 
det handlade om hur sjuksköterskan vill göra gott, när de gör sitt bästa och det värsta 
ändå händer. Med det värsta menade sjuksköterskorna att självskadebeteende över 
huvudtaget förekommer då det är basalt och tidigt inlärt att inte skada sig. Det 
framkom ingen gradering i vilken självskada som bedömdes värst eller farligast, 
snarare att all självskada var farlig och beskrivdes som något dåligt.  
 
Sjuksköterskorna upplevde en önskan om att patienterna skulle komma till 
personalen och berätta hur de mår. Upplevelser om en önskan om att patienterna ska 
känna ett förtroende till personalen och berätta om sitt lidande. Frustration uppkom 
då patienterna skadade sig trots att man som sjuksköterska fanns nära och tillgänglig 
för stödsamtal vilket beskrevs som en lämplig åtgärd. Situationer där patienter 
skadade sig och därefter tillkallade personal väckte frustration då detta hände trots att 
personal uppmanat till kontakt. Frustration upplevdes i stor utsträckning när 
stämningsläget förändrades fort.  
 

”Man kan tro att de har en bra dag också och helt plötsligt så har de skadat sig, 
skurit sig eller liknande…” 

 
Flera av sjuksköterskorna upplevde detta som en svår patientgrupp, att det är svårt att 
ge omvårdnad. En sjuksköterska upplevde det som att ”ofta gå på helspänn” när 
patienter med självskadebeteende är inneliggande på avdelningen. Sjuksköterskorna 
upplevde att det är svårt att skydda dem på avdelningen då patienter med 
självskadebeteende upplevs som opålitliga och luriga. Några sjuksköterskor hade 
erfarenhet av att patienterna hade smugglat in verktyg för att skada sig med på 
avdelningen. Sjuksköterskorna förstod att det inte var patienternas avsikt att försöka 
lura dem men att det var den känslan de fick.  
 

”man vet aldrig hur de reagerar, de kan missförstå, misstolka så jättemycket och 
man måste hela tiden vara på sin vakt så att de inte skadar sig såklart” 

 
 

En sjuksköterska beskrev ingående hur medveten hon är om hur de här patienterna 
berör henne och upplevde det viktigt att påminna sig själv om att agera 
professionellt. I mötet beskrivs gott tålamod och fingertoppskänsla som 
professionellt. En sjuksköterska upplever det som viktigt att beakta medvetenhet om 
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att patienter med självskadebeteende berör för att inte tappa tålamodet med risk att 
agera oprofessionellt.  
 
”jag känner att jag måste tänka på mitt eget tålamod, så att jag agerar professionellt 

jag har dåligt tålamod med vissa patientgrupper gentemot andra och den här 
gruppen tillhör en av dem, så det måste jag jobba med” 

Oss i personalgruppen 
Sjuksköterskorna upplevde att patienter med självskadebeteende kan separera en 
personalgrupp samt att personalgruppen inte alltid är enad i hur vården ska bedrivas 
kring dessa patienter. Flera sjuksköterskor påtalade att för att lyckas med vården av 
patienter med självskadebeteende ska personal sträva mot samma mål och att 
nyckeln är teamarbete.  
Upplevelserna av att vårda patienter med självskadebeteende påverkar 
personalgruppen på olika sätt. Upplevelser om försök att under ett arbetspass enas 
om ett gemensamt mål kring patienten delgavs, samt hur det oftast efterföljdes av att 
nästkommande skifts personal ansåg och bedömde situationen annorlunda. Detta 
beskrevs skapa förvirring hos både personal och patienter. Sjuksköterskorna 
upplevde att vården kring de här patienterna bör vara tydligt utformad, både för 
patientens och personalens skull.  
 
”svårt i och med att vi är så stor personalgrupp och även om man försöker gå ihop 
på ett arbetspass och jobba på samma sätt så nästa arbetspass kanske inte gör på 
samma sätt så det blir väldigt krångligt för alla vill göra olika. Vilket skapar både 
konfusion i personalgruppen men framförallt för patienterna för då märker dem att 

”ta-da” jag kan spela ut dem mot varandra” 
 
Upplevelser av att en del i personalgruppen kunde bli arga och irriterade framkom. 
Tillika erfors att attityder kunde ändras i negativ riktning i mötet med dessa patienter.  
Sjuksköterskorna upplevde att fördomar och okunskap om denna patientgrupp finns 
och att det är av den anledningen kollegor reagerar olika och främst med irritation 
och ilska.  
 
”svårt att vårda den här patientgruppen eftersom det är ganska oklart hur man ska 
bete sig och hur man ska handla, många av den äldre skolan som har jobbat ett tag 

tycker ju att patienterna ska få ta rätt efter sig själva när de skurit sig…  
ja, nästan sy sig själva och man ska vara kort och hård och nästan arg på dem.” 

 
 
 

Upplevelser om att en del i personalgruppen å andra sidan tyckte synd om 
patienterna och hade lätt att känna empati och medlidande.  
 
”det måste ju ändå betyda någonting mer än att den (patienten) har lust att förstöra 

min fikarast”. 
 

En behövande profession 
I mötet med patienter med självskadebeteende tolkas upplevelserna som att 
sjuksköterskorna tillhör en profession i behov av stöd, vägledning och kunskap. 
Upplevelser om ett behov av att veta hur ett korrekt bemötande och korrekt 
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behandling önskades. Upplevelser om att vara otillräcklig och okunnig framkom som 
förklaring till att vara en behövande profession.  

I behov av stöd och vägledning 
Sjuksköterskor upplevde att patienterna som har den här problematiken behöver tid, 
men att den tiden inte finns att ge. Sjuksköterskorna ville känna stöd i att prioritera 
tid för samtal med de här patienterna och upplevde en alltför låg bemanning för att 
kunna tillgodose det.  
Det sjuksköterskorna också upplevde var avsaknad av tydlig vägledning i det dagliga 
arbetet på avdelningen. Det de önskade sig var tydliga rutiner, riktlinjer, korta 
undervisningstillfällen i ämnet, handledning samt en gemensam 
verksamhetsövergripande och specifik plan för patientgruppen i fråga. 
 
”det är bra om vi har riktlinjer, för vi har ingen helhetsbild av omvårdnaden, det ska 
vara solklart för de här patienterna så som det är när du som psykiatrisjuksköterska 
möter patienter med psykos. Vad innebär det här? Vilken behandling? Det ska vara 

solklart!” 
 
 
En sjuksköterska beskriver hur åsikterna är spridda i personalgruppen, då dessa 
patienter väcker så mycket känslor. Sjuksköterskan upplevde behov av att få stöd i 
att hantera detta. 

 
”jag förstår att det ska vara individuellt och det ska vara personbundet hur man 

vårdar absolut, men vissa riktlinjer bör vi förhålla oss till och det ska vara väldigt 
tydligt…” 

 
 

I kunskapstörst 
Sjuksköterskorna upplever att det är svårt att möta de här patienterna, de upplever att 
det är svårt att hantera och behandla samt samtala med patienter med 
självskadebeteende. Flera av sjuksköterskorna har en specialistexamen i psykiatrisk 
vård, men upplever ändå att kunskap på området är bristfälligt. Under sin utbildning, 
både grundutbildning och i de fall det var aktuellt även specialistutbildning, saknas 
förkovring i självskadebeteende. Studiens resultat tyder på en önskan efter kunskap 
om behandling av patienter med självskadebeteende inom heldygnsvården. En 
informant poängterar erfarenheter från en annan klinik, där ett lyckat scenario 
beskrivs då en avdelningspersonal hade eget schema och kunde tillämpa sin 
terapiutbildning när det kom in patienter med självskadebeteende. Informanten 
efterlyser fler behandlingsalternativ på avdelningsnivå samt kunskap kring både 
sjukdom och bemötande.  
 
”problem att man inte har ett bättre alternativ som de kan välja istället för å gå och 

skada sig själva” 
 

Sjuksköterskorna upplevde att vissa egenskaper var mer framgångsrika än andra i 
mötet med patienter som utvecklat ett självskadebeteende. Att vara lugn, saklig, 
tydlig, att inte döma på förhand, att se och höra dem angavs som viktiga egenskaper. 
Sjuksköterskorna beskriver också upplevelser hur mötet gynnas av att vara öppen 
och att prata mycket med patienterna. Detta är vad de uppger att erfarenheten gett 
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dem eller att kollegor delgett dem. Sjuksköterskorna berättar att erfarenheten kan 
vägleda dem i bemötandet men att de saknar evidensbaserade åtgärder.  
 

”hur man faktiskt bemöter de här patienterna på bästa sätt och vad är bästa sättet 
att möta dem här… är det att vara hård eller ska man vara mjuk det är liksom vad är 

själva… vad är bästa sättet” 
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Diskussion 
Vad göra tolkades som bakomliggande till kategorierna.  Oavsett om 
sjuksköterskorna delgav positiva eller negativa upplevelser av patienter med 
självskadebeteende, låg det något som är svårt att hitta beskrivande ord till, bakom 
deras upplevelser. Likaså upplever författarna att det bakom kategorierna går att 
tolka ”hur göra”, ”what to do”, när patienter med självskadebeteende inkommer till 
heldygnsvården.  

Resultatdiskussion 
Från att uppleva att de här patienterna är i nöd till att det berör upplevde 
sjuksköterskorna även att de saknade samt behövde stöd och vägledning i sitt dagliga 
arbete. Sjuksköterskorna upplevde behov av mer tid och mer personal, en tätare 
bemanning men också behov av rutiner och riktlinjer. Sjuksköterskorna upplevde att 
de behövde mer kunskap samt att de ville få det från verksamheten och gav exempel 
på korta föreläsningar med tips om handfasta råd.  
Sjuksköterskorna erfor svårigheter att bemöta denna patientgrupp och sade rakt ut att 
de saknade kunskap i hur de skulle ”hantera dem rätt”. Författarna ser en möjlighet 
att det finns ett samband i att den genomsnittliga sjuksköterskan i studien var ung 
med kort arbetserfarenhet. Sandy (2013) skriver om hur patienter med 
självskadebeteende själva fortfarande är missförstådda av många sjuksköterskor, 
möjligen kan det relateras till brist på specialistkompetens för att hantera beteendet. 
Orsaken till att självskadebeteende är flera, de som Sandy fångat upp är 
affektreglering, stresshantering, undvika död, återfå kontroll samt sökande efter 
uppmärksamhet. Slutsatsen som Sandy beskriver är att om förståelsen för beteendet 
och dess orsak ökar blir vården av dessa patienter mer effektiv (Sandy, 2013). 
 
Kool, Meijel, Koekkoek, Bijl och Kerkhof (2014) har gjort en studie där personal 
fick gå en utbildning för att öka sina kommunikationsverktyg vid vård av patienter 
med självskadebeteende. Det framkom att efter avslutad utbildning ansåg de att deras 
inställning hade ändrats, de kände mer empati för patienter och uppfattade sig fått 
ökad kunskap i att göra bedömningar och ta hand om patienter med 
självskadebeteende. De rapporterade också att de kände sig mindre maktlösa i mötet 
då de fått en ökad förståelse för både patienten men också deras eget beteende. De 
uppgav även insikt i vad de underliggande problemen kunde vara och hur de skulle 
kommunicera med patienterna (Kool, Meijel, Koekkoek, Bijl och Kerkhof, 2014). 
 
I en finsk studie gjord av Laukkanen, Rissanen, Tolmunen, Kylmä och Hintikka 
(2013) där ungdomar i ålder 13-18 fick fylla i ett frågeformulär framkom det att unga 
tjejer med självskadebeteende skadar sig oftare än unga killar och att den vanligaste 
orsaken var känsloreglering, självbestraffning och lindra psykiskt illabefinnande 
(Laukkanen, Rissanen, Tolmunen, Kylmä & Hintikka, 2013). Det visar på att om de 
använder sig av självskadebeteende i unga år för att reglera sitt illabefinnande så är 
det stor risk att de gör det även i vuxen ålder. McAllister (2003) skriver om hur barn 
som känslomässigt ignoreras lär sig att det är fel att kommunicera känslor. Det kan 
göra att barnet senare i vuxen ålder använder självskadebeteende som tyst 
kommunikation för att vittna om tidigare trauma.  
Sjuksköterskorna upplevde att patienter med självskadebeteende ofta växt upp i 
familjer som ”inte haft det så bra socialt”, som en sjuksköterska uttryckte sig. Det 
kunde bestå av missbruksproblematik eller misshandel som kunde vara av både 
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fysisk och psykisk karaktär. När sjuksköterskorna berättade om sina upplevelser från 
idag, gjorde de det på ett sätt att författarna tolkade det som att patienterna befinner 
sig i ett tillstånd som liknas med en nödsituation. Sammantaget beskrevs det hur 
dessa patienter var i nöd både under uppväxten men även än idag. 
 
I en studie gjord av Lindgren och Hällgren Graneheim (2014) beskrivs det att 
patienterna saknar verktyg för att hantera svårigheter i livet och att de aldrig fått 
möjligheten att få några. Liknelsen som en sjuksköterska gör med en människa som 
håller på att drunkna, kändes för författarna talande. Detta framkommer även i 
Lindgren och Hällgren Graneheims (2014) studie. I studien beskrivs att personal inte 
kan säga till en patient med självskadebeteende att de ska lära sig att inte använda sig 
av självskadebeteende när svårigheter uppkommer utan att personal måste visa dem, 
stötta dem och finnas där när det blir svårt. Viktigt är också att visa dem att det går 
att hantera svårigheter utan att självskada. Detta beskriver Travelbee (1971), just att 
få patienten att se en mening med sin sjukdom för att ta sig ur den eller landa i den.  
 
Många sjuksköterskor blev begeistrade och tagna under intervjuerna. De delgav sina 
upplevelser av att vårda patienter med självskadebeteende med personliga 
erfarenheter själva mycket närgånget och personligt. Alla sjuksköterskor kunde 
berätta en eller flera historier, erfarenheter och upplevelser de varit med om. Det 
visade sig att patienter med självskadebeteende berör den enskilda sjuksköterskan 
emotionellt i ett mycket brett spektrum. De beskrivna upplevelserna tolkades från 
nyfikenhet, förundran, fascination till frustration och nästintill ilska. Författarna har 
ställt sig frågan varför en patientgrupp väcker så mycket som just patienter med 
självskadebeteende och svaret verkar komplext då det inte finns något egentligt svar. 
Författarna tolkar detta som att människoöden påverkar och berör oss på olika sätt. I 
studien av Lindgren och Hällgren Graneheim (2014) förklarades att känslor såsom 
frustation och överväldigande är vanliga hos personal som vårdar patienter med 
självskadebeteende och en av förklaringar kan vara att de personliga berättelserna 
påverkar personalen och speciellt berättelser där patienterna varit utsatta för trauman.  
 
Sjuksköterskorna beskrev hur dessa patienter påverkade och berörde inte bara dem 
själva utan också hela personalgruppen.  
Upplevelser om att just det att man påverkas på så olika sätt gör att det händer något 
med och inom personalgruppen. Det i sin tur beskrevs som en risk för ytterligare 
förvirring bland personalen och att det kunde leda till oenighet i gruppen. 
Upplevelserna kring detta beskrevs riskera att påverka patienten negativt med 
ytterligare självskada som faktum. Författarna undrar om det kan finnas ett samband 
mellan hur personalen mår och hur patienten mår, om det kan vara så att patienter är 
mindre aktiva i sitt självskadebeteende i en personalgrupp som upplevs trygg och 
enig av patienten. 
 
I kompetensbeskrivningen för psykiatrisjuksköterskor (2008) beskrivs hur till 
skillnad från de grundutbildade sjuksköterskorna, de dessutom ska svara för ett 
övergripande ansvar för utvecklingen av vården för patienterna. Det beskrivs också 
ett ansvarstagande gällande undervisning och handledning till patient, deras 
närstående samt personal och studenter. Det står som en särskild punkt att som 
sjuksköterska med specialisering i psykiatrisk omvårdnad ”kunna handleda 
sjuksköterskor som saknar specialisering inom psykiatrisk vård” (2008). Författarna 
föreslår att det som framkom i resultatet gällande önskemål om rutiner, riktlinjer och 
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föreläsningar skulle kunna tillgodoses av de specialistutbildade sjuksköterskorna 
med längre erfarenhet. En annan punkt i kompetensbeskrivningen för 
psykiatrisjuksköterskor (2008) handlar om att initiera, bedriva samt leda men också 
förmedla resultaten av utvecklingsarbeten till berörda parter.  

Omvårdnadsteoretikern Hummelvoll (2004) skriver, att sjuksköterskan ska se hela 
människan och tillsammans med patienten göra en kartläggning av befintliga behov 
samt upprätta en tydlig planering för hur vården ska se ut. Förhoppningen är att 
psykiatrisjuksköterskor med stöd av kompetensbeskrivningen (2008) och tydliga 
riktlinjer från verksamheten i framtiden kan komma förändra upplevelserna av att 
vårda patienter med självskadebeteende. Det hela blir ytterligare intressant då denna 
studie är utförd inom heldygnsvården och samtligt material som ingår om 
behandlingar är beskrivet i öppnare vårdformer. Dialektisk beteende terapi som 
behandlingsmetod ger patienter en struktur att hantera svårigheter i vardagen, stödet 
som terapeuten utgör främjar att patienten håller sig från självskada (Lindgren och 
Hällgren Graneheim, 2014). Hur hade resultatet blivit om samma frågor ställts till 
sjuksköterskor verksamma i öppenvård där metoder för behandling finns. Detta 
stärker på ett sätt dock resultatet i och med att det tydliggör frågan som författarna 
tolkar bakom kategorierna, vad göra? Frågan är ju faktiskt ställd vid ett tillfälle då 
man vårdar och möter patienter med självskadebeteende inom heldygnsvården.  

Författarna vittnar också om en profession med höga och goda ambitioner att 
leverera god omvårdnad till patienter med självskadebeteende.  
 

 

 



 
 

19 
 

Metoddiskussion 
Författarna valde att studera sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 
självskadebeteende. Vid genomgång av befintlig forskning framkom att föreliggande 
studie samstämmer och bekräftar redan befintlig forskning. Hade författarna valt en 
litteraturstudie hade analysmaterialet blivit större men då författarna ville få en 
djupare förståelse av fenomenet och inte gå miste om de personliga mötena med 
verksamma sjuksköterskor valdes i stället en kvalitativ metod. En kvalitativ ansats 
för att fånga upplevda erfarenheter kring ett fenomen som också stämde överens med 
syftet. Henricson och Billhult (2012) bekräftar detta och skriver också om hur 
författare av en studie innan den påbörjas ska vända sig dit där fenomenet finns och 
upplevs. Författarnas önskan var att sjuksköterskorna skulle berätta om sina 
upplevelser på ett djupare plan. Henricson och Billhult (2012) skriver också om hur 
datainsamling vid kvalitativ metod kommer bestå av ord och inte siffror. Författarna 
har varit mer intresserade av olika nyanser av upplevelser än graderingar i en 
sifferskala.  
 
Ett annorlunda resultat kan anas om urvalet av deltagande sjuksköterskor varit 
strategiskt så att inklusionskriteriet var att ha jobbat längre tid inom psykiatrisk 
heldygnvård eller att de intervjuade samtliga haft specialistutbildning. Författarna 
anser att Helsingforsdeklarationens (2008) etiska ställningstagande om att deltagande 
i studien ska vara frivillig, ligger till grund för det urval som gjordes då samtliga 
sjuksköterskor anses lämpliga att ingå i studien då patienterna kan vårdas på samtliga 
avdelningar. Det finns ett avtal mellan allmänpsykiatrin och rättspsykiatrin, som 
innebär att svårbehandlade patienter (inte bara patienter med självskadebeteende) 
efter läkarbedömning och överenskommelse kan komma att fortsätta sin vård vid 
rättspsykiatrin om det bedöms gynna patientens vårdförlopp. Tillfrågan om 
deltagande gjordes därför även till sjuksköterskor vid rättspsykiatrin, där två tackade 
ja till deltagande. Ytterligare anledning till att författarna valde att inkludera 
sjuksköterskor från hela verksamheten det vill säga både allmänpsykiatrisk- och 
rättspsykiatrisk heldygnsvård, var att erhålla så stor variation och bredd av 
erfarenheter och upplevelser som möjligt men också fånga upplevelser från olika 
vårdkulturer.  
Även om det inte ingår i studiens syfte att jämföra dessa två verksamheter så var 
fördelning så pass ojämn att ingen slutsats är möjlig att fatta. Citat har använts från 
samtliga informanter för att stärka studiens trovärdighet (Graneheim och Lundman, 
2004). Författarna har medvetet undvikit att skriva ut exempelvis ”informant 1” 
under respektive citat. Detta för att risken finns att sjuksköterskans identitet avslöjas 
i och med att verksamheten är relativt liten. Sjuksköterskorna fick i utskickat 
informationsbrev läsa att deras identitet inte skulle kunna spåras varför det varit 
viktigt för författarna att beakta detta. 
 
Intervjuerna genomfördes i alla fall utom två av en och samma författare, vilket 
upplevts framgångsrikt. Sjuksköterskorna har delgivit sina upplevelser mycket 
personligt och målande, med gester och liknelser. Detta hänför vi till hur både Polit 
och Beck (2012) och Danielsson (2012) beskriver att en forskningsintervju ska gå 
till, samt vana av att intervjua gör det lättare att ha ett avslappnat kroppsspråk. Urval 
och datainsamling är beskriven så tydligt som det går enligt författarna varvid 
bekräftelsebarheten bedöms god. 
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Författarna har haft målsättningen att studiens kvalité ska vara så hög som möjligt, 
dock med insikt om att de är nybörjare på området varför handledning gjort att 
tillförlitligheten i studien stärkts. Att författarna i övrigt genomfört samtliga delar av 
studien gemensamt samt diskuterat och analyserat materialet för att säkerställa att all 
data ingår i kategorierna anses också stärka tillförlitligheten (Graneheim och 
Lundman, 2004).  Att författarna har genomfört analysprocessen i enlighet med 
Graneheim och Lundmans (2004) metodologiska steg samt beskrivit analysprocessen 
så utförligt som möjligt både i skrift och i tabellform för att läsaren ska kunna följa 
processen fram till resultatet stärker tillförlitligheten (Polit & Beck, 2012). 
Resultatmässigt vittnar författarna att mycket är forskat på området både nationellt 
och internationellt. Särskilt intressant blir det i och med det nationella 
självskadeprojektet, som Sveriges samtliga landsting deltar eller ska delta i.  
 
Överförbarheten bedömer författarna vara god i föreliggande studie sett till 
metodologiskt förfarande men bör bedöms av läsaren (Graneheim och Lundman, 
2004) författarna kan bara föreslå och rekommendera resultatets användande i andra 
kontexter. 
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Kliniska implikationer 
Nationella självskadeprojektet pågår, men författarna har inte hört talas om detta i 
hemlandstinget. Därför föreslås att föreliggande studie sprids inom verksamheten för 
att belysa fenomenet och ligga till grund för diskussioner vid sjuksköterskemöten 
eller arbetsplatsträffar.  
 
Författarna har en förhoppning om att resultatet i föreliggande studie ska göra att 
sjuksköterskorna känner en trygghet och gemenskap i att inte vara ensamma om att 
uppleva att det är svårt att vårda patienter med självskadebeteende inom 
heldygnsvården.  
 
För att svara på studiens tema, vad göra, lyfter sjuksköterskorna faktiskt fram i 
resultatet att stödsamtal, gott tålamod, fingertoppskänsla, en strävan mot 
gemensamma mål, teamarbete, tydlighet, att avsätta tid för samtal och god 
bemanning är framgångsrika åtgärder. Andra egenskaper som upplevs effektiva vid 
vård av patienter med självskadebeteende inom heldygnsvården är att vara lugn, 
saklig, tydlig, att inte döma, att se och höra patienten, vara öppen samt att samtala 
mycket. 

Framtida forskning 
 
Tack vare föreliggande studie har intresse för framtida forskning väckts.  
Förslagsvis jämförande studier mellan olika vårdkontexter. Det vore även intressant 
att jämföra upplevelser mellan sjuksköterskor med kort < 5 år respektive lång 
erfarenhet, >trettio år.  
Allt för att möjliggöra så gott stöd och kunskapsutveckling som möjligt till de 
verksamma sjuksköterskor som vårdar patienter med självskadebeteende. Ensam är 
inte stark men tillsammans är förhoppingen att vi kan hjälpa och stötta de här 
patienterna ur deras nödliknande situation.  
 
Genom att ta till vara på att de berör oss samt med hjälp av utbildning och 
vägledning kanske det går att svara på Vad göra. 
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