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Sammanfattning 
Bakgrund: Självskadebeteendet betraktas som ett folkhälsoproblem vilket har 
uppmärksammats mer på senare tid. Vårdpersonal möter denna patientgrupp inom olika 
vårdenheter då patienter med självskadebeteende kommer in på akutmottagningar för 
skador de vållat själv. Syftet var att beskriva faktorer som påverkar vårdpersonalens 
attityder gentemot patienter med självskadebeteende. Metod: Studien gjordes som en 
litteraturstudie där datainsamling genomfördes i databaserna Cinahl och PsycINFO. En 
granskning gjordes av sju artiklar som svarade på studiens syfte. Resultat: Betydande 
faktorer visade att vårdpersonalen yttrar olika emotionella uttryck så som frustration 
och medkänsla i kontakt med patienter med ett självskadebeteende, och andra 
avgörande faktorer som påverkar vårdpersonalens attityder, vilket kunde vara brist på 
tid och otillräcklig kompetens. Diskussion: För att kunna förstå denna patientgrupp bör 
underliggande faktorer belysas, vilket kan då påverka vårdpersonalens attityder 
gentemot patienter med självskadebeteende. Slutsats: Det finns ett behov av att 
identifiera faktorer som skapar negativa attityder inom sjukvården. Studier bekräftar att 
vårdpersonalen önskar ökad kompetensutbildning.   
 
Nyckelord: Sjuksköterskors attityder, avsiktigt självtillfogade skador, 
vårdenheter 
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Abstract 
 
Background: Self-injury regarded as a public health problem which has attracted 
attention more recently. Caregivers face this group of patients in different care units 
where patients with self-injury come into the emergency room for injuries they caused 
themselves. Aim: The aim was to describe factors that affect nursing staff attitudes to 
patients with self-injury. Method: The study was done as a literature in which data 
collection was conducted in the databases Cinahl and PsycINFO. An examination was 
made of seven articles that responded to the study purpose. Results: Significant factors 
revealed that caregivers respond different emotional expressions as frustration and 
compassion in contact with patients with a self-injury, and other crucial factors that 
influence health professionals' attitudes, which could be a shortage of time and 
insufficient skills. Discussion: In order to understand this population should be 
highlighted underlying factors, which may then affect the health professionals' attitudes 
towards patients with self-injury. Conclusion: There is a need to identify factors that 
create negative attitudes in health care. Studies confirm that nursing staff would 
increase skills training. 
 
Keywords: Nurses´ attitudes, deliberate self-harm, care units  
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BAKGRUND 

I dagens samhälle har självskadebeteendet uppmärksammats mer än tidigare. Det är i 

första hand tonårsflickor som har ett destruktivt beteende. Det har visat sig vara en av 

de fem främsta orsakerna till inläggning på akutmottagning för kvinnor och män. En 

studie som gjordes i Australien visade att ca fyra % av befolkningen hade ett 

självskadebeteende (McAllister et al., 2002).  Uppmärksamheten av självskadebeteende 

har ökat i länder som Sverige och USA, där forskare i USA anser att självskadebeteende 

idag är ett folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Patienter med självskadebeteende kommer in på akutmottagningar för upprepade skador 

som kan vara att de slår sig själv, rispar sig, sliter av hår eller förorsakar sig yttre eller 

inre skador med hjälp av kemikalier, föremål etc. En studie visade att förgiftning var 

den vanligaste formen av självskadebeteende (Hawton et al., 2000). Vanliga 

självdestruktiva handlingar är ofta hudskärningar eller hudbränning (Socialstyrelsen, 

2004). Många gånger känner dessa patienter sig livlösa, känslolösa, vill skrämmas eller 

dra till sig uppmärksamhet, och framkallar därför smärta genom att skada sig själv för 

att känna att dem lever (Lökensgard, 2008). Att vålla skador på kroppen är inget nytt 

fenomen, i vissa kulturer har detta varit ritualiserat. Att skada sig själv beskrivs som ett 

sätt att visa att personen önskar må bättre (Favazza, 1996). Personer med 

självskadebeteende försöker ofta dölja sitt beteende för sin omgivning då detta kan 

betraktas som en skam för omvärlden. Det är dessutom viktigt att poängtera att det kan 

finnas ett stort mörkertal, då endast en liten del av dessa söker hjälp inom vården. 

Många som skadar sig själv kan även uppleva en självmordsbenägenhet och kan 

tidigare ha gjort självmordsförsök (Allen, 1995). Enligt socialstyrelsen är 

självskadebeteendet ofta kopplat till diagnosen borderline personlighetsstörning 

(Socialstyrelsen, 2004).  

 

Uttalanden från patienter med denna typ av självskadebeteende förklarar varför de ofta 

möts av starka känslomässiga reaktioner från andra, både familj, omvårdnadspersonal 
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och andra professionella yrken. De starka känslor som patienter förmedlar resulterar att 

de ofta bemöts bristfälligt när de vänder sig till professionell hjälp (Allen, 1995). 

 

"I need to see blood, and for other people to see me bleed. That's my way of showing 

that I'm trying to get rid of the badness in me." "I hate my body, and don't feel as if it 

belongs to me. When one person had finished using it another took over. I hurt my body 

because I hate it." (Allen, 1995. s.1). 

 

Vårdpersonal möter allt oftare patienter med självskadebeteende inom hälso- och 

sjukvårdens olika vårdinrättningar, främst på akutmottagningar (Socialstyrelsen, 2005).  

Arnolds (1994) gjorde en undersökning på kvinnor med självskadebeteende och kom 

fram till att 69 % av dessa kvinnor var missnöjda med akutmottagningens behandling. 

Detta resultat stöds av andra studier (Pembroke et al., 1998, McAllister et al., 2002). 

Patienter med självskadebeteende kan uppleva att vårdpersonal på en akutmottagning 

ofta kan prioritera akuta fall och patienter kan även upplevas som lägre prioriterade 

(McAllister et al., 2002).  Pembroke et al., (1998) och McAllister et al., (2001) 

påpekade att patienter med självskadebeteende som behandlas på akutmottagning kan 

uppleva att de ofta får vänta, blir ignorerade, får fördömande kommentarer och 

personalen kan uppleva dem som påfrestandet (a.a.). Ryan et al.(1998) betonade i sitt 

resultat att patienter med självskadebeteende kan upplevas som störande av 

vårdpersonal på en akutmottagning. Detta kan vara en bidragande faktor till varför det 

finns ett stort mörkertal, då patienter inte vågar söka professionell vård (a.a.). 

 

World Health Organisation (WHO, 2000) utarbetade en kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor. Sjuksköterskan ska enligt den ha en helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt gentemot patienten. Detta innebär bl.a. att sjuksköterskan ska ha en 

värdegrund som är baserad på en humanistisk människosyn, och dessutom kunna 

hantera känsliga uppgifter korrekt enligt författningar och riktlinjer (Hälso- och 

sjukvårdslag, 1982:763). Det är viktigt att som sjuksköterska kunna ta viktiga beslut, 

reflekterar och kunna utöva aktuell forskning gällande omvårdnad, dessutom förstå och 

kunna se den sociala aspekten av sitt vårdyrke (Kim, 2000).  Vårdpersonal har en 
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gemensam uppfattning om att självskadebeteendet har ökat i utsträckning och därmed 

behövs mer kunskap inom detta område (Socialstyrelsen, 2004).   

 

Känslor som kopplades samman med attityder till patienter med självskadebeteende 

kunde vara rädsla, hjälplöshet och frustration.  Det har påvisats att sjuksköterskor kan 

bära på tunga känslor som kan bli en börda för dem (Wilstrand et al., 2007) och dessa 

faktorer kan leda till att sjuksköterskan inte ger patienten den vård som krävs 

(McAllister et al., 2002). 

 

SYFTE 
Syftet var att beskriva faktorer som påverkar vårdpersonalens attityder gentemot 

patienter med självskadebeteende.  

 

METOD 
 

Design 

En litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och PsycINFO. Sökord för 

databassökning som användes var Thesaurustermer. Sökorden var: Attitudes*, attitudes, 

professional, staff, staff perceptions, emergency, self-harm, nurses*, nurse, selfharm 

och experiences. Det gjordes dessutom en manuell sökning av vetenskapliga artiklar 

som gav ytterligare fem artiklar. Artiklar som användes till resultatet redovisas i bifogat 

sökschema, se bilaga1. Samtliga artiklar redovisas i artikelöversikten, se bilaga2.  

Studien var en litteraturstudie som utgick ifrån ett allmänt perspektiv med en kvalitativ 

ansats (Friberg, 2006). Genom denna ansats kommer arbetet att beskriva faktorer som 

påverkar vårdpersonalens attityder gentemot patienter med självskadebeteende.  

 

Urval och litteratursökning 

Inklusionskriterier: Gällande problemområdet självskadebeteende inkluderades skador 

så som att bränna sig, skära, rispa eller tablettintoxikationer. Artiklarna innefattade 

sjuksköterskans attityder till patienter med självskadebeteende från olika vårdenheter så 
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som psykiatrisk vård och somatisk vård. Patienterna kunde vara barn, ungdomar och 

även vuxna. Artiklar som söktes var publicerade mellan åren 1994-2010.  De var 

skrivna på engelska och var vetenskapliga. Artiklar som hittades om patienter med 

självskadebeteende och patienter som utövat försök till självmord i samband med 

psykotiska upplevelser har dessutom använts i studien.  

Exklusionskriterier: Artiklar valdes bort som inte var vetenskapliga och litteraturstudier. 

Sökordet suicide attempted valdes att exkluderas vid insamling av data. 

 

 

Tillvägagångssätt och analys 

Artiklarna granskades kritiskt och därefter gjordes en artikelöversikt, se bilaga 2.  Till 

resultatet hittades 12 artiklar varav sju användes då det svarade på studiens syfte. En 

kvalitetsbedömning av artiklarna gjordes enligt Fribergs (2006) modell. De artiklarna 

som var relevanta till denna studie valdes att användas och artiklar som hade låg 

validitet och var irrelevanta uteslöts (Forsberg & Wengström, 2003).  Till denna studie 

användes Polit och Becks (2006) modell för analys av studiens valda vetenskapliga 

artiklar. Modellen kan användas som grund för ett kritiskt synsätt gällande val av 

artiklar. Utifrån modellens konstruktion analyserade båda författarna artiklarna enskilt 

och därefter gjordes en sammanfattning av valda artiklar. Författarnas motivering till 

val av modell var för att kunna utveckla praktisk användning av aktuell forskning. 

Metodbeskrivningen som valdes hade en utförlig design av litteraturöversikten på så vis 

att data omvandlas till mindre och mer användbara enheter, som enligt Polit och Beck 

ska ge en överblick och även skapa struktur över insamlad data (Polit & Beck, 2006).  
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RESULTAT 
Författarna fick fram fyra faktorer som påverkade vårdpersonalens attityder.   

 

 
 
I figur 1 presenteras en översikt av resultatet om vilka faktorer som påverkar vårdpersonalens attityder gentemot 
patienter med självskadebeteende 

 

Medkänsla en faktor som påverkar attityder hos vårdpersonalen  
Vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter som försökt begå självmord kan 

känna sorg för dessa personer (McCann et al., 2007). I en studie bland vårdgivare till 

ungdomar som avsiktligt skär sig själva visade att ca 20 % av vårdgivarna i 

undersökningen rapporterade att de var oroliga för sina patienter (Crawford et al., 

1998). Enligt Anderson (2003) visade sjuksköterskor och läkare förståelse för att detta 

kan vara ett sätt att uttrycka känslor hos en del unga människor och att 

självskadebeteende har varit ett sätt att hantera sina problem (Anderson et al., 2003). En 

studie som gjordes på en psykiatrisk mottagning visade sig ha en mer positiv attityd till 

att arbeta med denna patientgrupp, vilket i sin tur ger engagemang på en vårdnivå där 

oordning och särskilda svårigheter är mer accepterat (Treloar & Lewis, 2008).  
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Frustration en faktor som påverkar attityder hos vårdpersonalen 
När patienterna befinner sig vid en akutmottagning upplever vårdpersonalen känslor 

som frustration i form av: Ilska, rädsla och hjälplöshet (Anderson, 2003 & McCann et 

al., 2007). Vårdpersonalen kan även uttrycka negativa attityder p.g.a. att det kan 

upplevas som svårt att hantera dessa patienter och brist på emotionellt stöd som kan ge 

upphov till känslor som skuld, skam och misslyckande (McCann et al., 2007). 

Vårdpersonal som arbetar på akutmottagningar träffar många gånger patienter med 

självskadebeteende och där personalen kan känna osäkerhet, missnöje eller frustration i 

kontakt med dessa patienter (Treloar & Lewis, 2008). I en studie beskriver en 

sjuksköterska sin frustration i arbetet med unga personer med självskadebeteende. 

 

“I think it is more a feeling inside which you see and just mull over and then 

not worry about it but at the time it’s like well I have done this and that is all I 

can do. I can’t do anymore. It is also on their part—you get frustrated. 

Because they just don’t take your help when you’re offering it—and you think 

well, ‘‘listen to me I am trying to help you I am trying to give you these 

opportunities but you don’t want them’’ (Anderson et al., 2003. s. 5) 

 

 

Anderson (2003) visade i sin undersökning att vårdpersonalen i vissa fall kunde låta 

patienter med självskadebeteende vänta längre på behandling än nödvändigt. Personalen 

kunde även uttrycka tydliga känslor som frustration, ilska, rädsla och hjälplöshet. I en 

studie beskrevs att vårdpersonalen ansåg att arbetet med ungdomar som skadade sig 

själva, var en av de mest frustrerande delar av deras arbete som vårdpersonal. Det 

berodde på att de ansåg att dessa unga människor hade hela livet framför sig och att det 

måste finnas något i deras liv som var positivt. Sjuksköterskor som arbetade med 

psykisk hälsa intervjuades och de skrev att det fanns en frustration i arbetet med unga 

personer som hade ett självskadebeteende, och att detta upprörde personal på enheten. 

Resultatet i studien visade att sjuksköterskorna ansåg att självskadebeteendet var ett 

allvarligt problem och de var medvetna om att detta kunde leda till självmord. Samtliga 

respondenter i studien visade även osäkerhet vad gällde självskadebeteende, särskilt då 
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självmordsförsök som ett medel för att få sympati (McCann et al., 2007).  En annan 

studie som gjordes i Australien visade liknande resultat (Slaven & Kisely 2002). Treloar 

och Lewis (2008) ansåg att vårdpersonal som arbetade med patienter med ett 

självskadebeteende kunde visa känslor som frustration på deras oförmåga att bota 

patienten, eftersom dessa patienter ofta återkom med liknande skador trots 

medicinskbehandling. I en studie fann man att 80 % av de äldre sjuksköterskorna och 78 

% av de yngre sjuksköterskorna hade hört påstående från vårdpersonal om patienter 

med självskadebeteende. Ett av dem lyder: 

 

“'Why does he never do it right and save us a lot of trouble” (Mc Laughlin 

1994, s. 5) 

 

Brist på tid och resurser, faktorer som påverkar vårdpersonalens attityd 
McLaughlin gjorde en studie i Storbritannien och visade i sitt resultat att läkare och 

sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräckligt med tid och resurser för att förbättra 

sina relationer med ungdomar som hade ett självskadebeteende. I Mc Laughlins (1994) 

studie rapporterade personalen nedsättande kommentarer om att patienter med 

självskadebeteende kräver mer ekonomiska insatser och mer tid. Anderson et al., (2003) 

intervjuade sjuksköterskor som arbetade med psykisk hälsa där de uttryckte problemet 

med att inte kunna erbjuda lämplig vård.  

 

“In all settings, from family college settings whatever setting they are in lack 

of understanding lack of time lack of communication I know it’s quite an 

adolescent choice...but you are losing that quality time”(a.a, s.5 ) 

 

I samma studie uttrycker en annan sjuksköterska:  

 

“This department isn’t conducive to being able to talk to them (young people) 

in private. Nowhere is very private to talk and because you are very busy— 

there is very limited nurses. You haven’t got time, you have got different 
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priorities elsewhere—you don’t give that child justice and an opportunity to 

talk” (a.a, s .5) 

 

Avsaknad av tillräcklig kompetens en faktor som påverkar attityder hos 

vårdpersonalen 

Enligt McCanns studie påvisades att flera av vårdpersonalen som arbetade på en 

akutmottagning inte alltid har utbildning att vårda patienter med självskadebeteende. 

Vårdpersonalen kunde uppleva att interaktionen mellan vårdpersonal och patienter med 

självskadebeteende kunde betraktas som svåra och missförstådda. Många ansåg sig inte 

vara förbereda för att bedöma patienter med psykiska problem som i detta fall patienter 

med självskadebeteende (McCann et al., 2007). I en studie förklarade en av 

sjuksköterskorna att hon arbetar med pediatrisk vård, och ansåg inte att unga människor 

med ett självskadebeteende var lämpliga som patienter på en medicinsk vårdavdelning, 

eftersom personalen på avdelningen inte var utbildade för att kunna hjälpa barn som 

befann sig i denna typ av situation (Anderson et al., 2003). 42 % av vårdpersonalen i en 

undersökning ville ha utbildning om självskadebeteende Bland ungdomar. Många 

konstaterade att de inte hade någon eller mycket lite utbildning om självskador bland 

ungdomar. Slutenvårdsenhet och icke-psykiatrisk personal definierade 

utbildningsbehovet i form av: Akut omhändertagande av instabila situationer, och 

kommunikation med patienter med ett självskadebeteende (Crawford et al., 1998). 

Vårdpersonalen kunde känna brist på komptentens och senare känslor av att inte ”räcka 

till” för dessa ungdomar (Anderson et al., 2003). Enligt Patterson et al., (2007) kunde 

sjuksköterskor uppleva att de hade blandade känslor för patienter med 

självskadebeteende så som empati, maktlöshet och frustration. Det påpekades även att 

attityder till patienter som har ett självskadebeteende inte alltid behöver vara enbart 

positiva eller negativa, snarare att det kan variera från person till person (a.a.). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Motivering till denna litteraturstudie var att författarna hade ett intresse för ämnet och 

ville då fördjupa sig ytterligare. Efter insamlad data hittades ett flertal studier som 

visade att vårdpersonal tenderar till att ofta ha en mer negativ inställning till patienter 

med självskadebeteende. Författarna till denna studie valde då att analysera ett flertal 

artiklar som svarade på studiens syfte kring olika faktorer som inverkar på 

vårdpersonalens attityder till denna patientgrupp. Sökord på svenska letades upp och 

översattes till engelska MeSH-termer.  Dessa engelska sökord användes på två olika 

databaser för att hitta data som var relevant till studien. Några av artiklarna som 

användes till studiens resultat var återkommande i databaser men endast den första 

sökningen skrevs in i sökschema och artikelöversikt. Vid sökning i databaser 

avgränsades sökning; artiklarna skulle vara vetenskapliga, endast skrivna på engelska 

och mellan åren 1994- 2010. Anledningen till att flera artiklar mellan åren 1994-1999 

användes som insamlad data var för att de ansågs relevanta till studien genom att de då 

svarade på syftet. Genom denna avgränsning kunde författarna precisera sökningen.  

Vid sökning av data gjordes en avgränsning och på så vis kunde sökningen preciseras. 

De engelska sökorden användes på två olika databaser för att hitta data som var relevant 

för studien. Efter insamlad data analyserades de valda artiklarna enskilt av författarna 

och därefter gjordes en sammanfattning av analyserad data.  

Detta för att öka trovärdigheten i studien, minska feltolkningar och minska influering av 

författarnas förförståelse. Artiklarna kunde både vara kvantitativa och kvalitativa, och 

var från länder så som Nord Irland, Australien och Storbritannien. Studiens resultat kan 

ha feltolkats då engelska inte är författarnas förstaspråk. Enligt författarna kunde flera 

sökord på engelska ha kombinerats annorlunda för att hitta ytterligare användbara 

artiklar som svarade på studiens syfte. Författarna anser att flera artiklar kunde ha 

använts från fler länder. Detta för att kunna ge ett större helhetsperspektiv och på så vis 

öka överförbarheten av denna studie.  
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Resultatdiskussion  
Syftet var att beskriva faktorer som påverkar vårdpersonalens attityder gentemot 

patienter med självskadebeteende. Våra centrala fynd var medkänsla -, frustration -, 

brist på tid och resurser; faktorer som påverkar attityder hos vårdpersonal. Författarna 

till denna studie valde att diskutera två av fynden: Känslor -, och avsaknad av tillräcklig 

kompetens - faktorer som påverkar vårdpersonalens attityder till patienter med 

självskadebeteende.  

 

Relativt få studier har utförts för att ta reda på faktorer som påverkar vårdpersonalens 

attityder gentemot personer med självskadebeteende.  Det bör tas upp hur viktigt 

problemet är och hur lätt missuppfattningar uppstår om patienter med 

självskadebeteende, särskilt när det kommer till dem som försöker ta självmord 

upprepade gånger (Crawford et al., 2002). 

 

Malone (1996) ansåg att vårdpersonalen ofta tenderade att känna att det inte gjorde 

annat än bara behandlade symtomen hos patienter med självskadebeteende. Dower et 

al., (2000) menar att särskilda åtgärder måste införas på akutmottagningar så som att 

förstärka utbildningsberedskapen för att motverka osäkerhet hos vårdpersonal. Smith 

belyser att vårdpersonalen ansåg att patienter med självskadebeteende hade olösliga 

problem vilket gjorde att de valde att distansera sig från patienten (Smith, 2002). Det är 

viktigt att vårdpersonalen har en mer fokuserad yrkesutbildning och djupare förståelse 

av komplexiteten med självvållande skador och mer terapeutisk kunskap vid 

nödsituationer med patienter som skadar sig själv. Detta kan då leda till minskade 

emotionella uttryck så som frustration och medkänsla. Genom att vårdpersonalen är mer 

medvetna om sina känslor och försöker hålla mötet med patienten professionellt. Detta 

kan i sin tur ge mer tid åt varje patient med självskadebeteende och därmed minska de 

faktorer som påverkar att negativa attityder förekomma på en akutmottagning.  

Vårdpersonalen kan lättare förhålla sig professionellt genom att vara medveten om sin 

attityd till en viss patientgrupp och vilka faktorer en attityd påverkas av. Att 

vårdpersonal har negativa attityder gentemot patienter med självskadebeteende kan ha 

flera grundläggande orsaker. En orsak kan vara att vårdpersonalen kunde känna rädsla 

för denna patientgrupp då de oftast tyckte att de saknade tillräcklig kompetens.  
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Detta förstärker vårdpersonalens osäkerhet av att kunna ge den vård som patientgruppen 

kräver.   

 

Vårdpersonalen beskrev att patienter med självskadebeteende krävde specialvård av 

experter som ska kunna prata, lyssna och motivera till upprättande i mötet (Anderson et 

al., 2003). En studie visade att vid nödsituationer kunde avdelningens sjuksköterskor 

anse att patienter som kommer in med skador på kroppen som de orsakats på egen hand, 

bör tas hand av ett psykiskt hälsoteam för att de ansåg sig ha mindre kunskap om denna 

patient grupp. I samma studie ansåg det psykiskt hälsoteamet att de var dåligt rustade 

för att arbeta i akutmottagningar med patienter med självskadebeteende (Multicultural 

Mental Health Australia, 2000). Korta pedagogiska föreläsningar kan dessutom göra 

nytta vid kontakt med denna patientgrupp Crawford et al., (1998) fann att vårdpersonal 

redan efter en timmes pedagogisk undervisning var mer benägna att göra korrekta 

bedömningar. En studie visade att en mer stödjande attityd fanns hos sjuksköterskor 

som hade en utbildning i självskadebeteende (McCann et al., 2007). Det är viktigt att 

vårdpersonalen är utbildade för att utföra en grundlig riskbedömning och nödåtgärder 

vid kontakt med patienter som skadar sig själv. Det visade att behovet fanns till att 

utbilda alla personalgrupper med särskild vikt på att kunna ge tillräckligt stöd, 

regelbunden övervakning och bättre förbindelser mellan patienterna och de psykiatriska 

tjänsterna. Återigen bekräftas av en annan studie behovet att ge akutpersonal tillgång till 

högre utbildning och förbättra insatser och terapeutisk kompetens. Utbildning gjorde att 

de negativa attityderna minskade (Morgan et al., 1996, Samuelsson & Åsberg, 2002), 

vilket kunde leda till en förbättrad standard på den psykosociala bedömningen av 

patienter med självskadebeteende på en akutmottagning (Crawford et al., 1998, 

McDonough et al., 2003). 

 

Slutsats 
Författarna till denna litteraturstudie anser att det tydligt finns behov av att identifiera 

faktorer som påverkar vårdpersonalens attityder till patienter med självskadebeteende 

p.g.a. otillräcklig forskning. I nuvarande studie rekommenderas av några författare att 

en läroplan ska finnas tillängligt för vårdpersonal, som innehåller uppgifter och 
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riktlinjer som guidar till att utveckla ett förtroende, skapa med patienter med 

självskadebeteende och även öka kännedom om rättsliga och bestämmelser, som kan 

användas för att förbättra vård och minska faktorer som påverkar negativa attityder hos 

vårdpersonal (Deiter och Pearlman 1998). Även ny forskning kan behövas för att 

utveckla vårdpersonalens kompetens och ytterligare studier som belyser faktorer som 

skapar negativa attityder till patienter med självskadebeteende. Genom att 

vårdpersonalen är medvetna om faktorer som påverkar deras attityder kan en ökad 

förståelse uppnås, och en förbättrad interaktion mellan patienter och vårdpersonal.Att 

använda sig av en läroplan med bestämda riktlinjer kan innebära att vårdpersonal sparar 

tid samt resurser, och därmed kan patienter med självskadebeteende få en bättre vård 

och ett trevligare bemötande av vårdpersonal.   
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