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Sammanfattning 
Bakgrund: Fenomenet självskadebeteende har blivit allt vanligare i vårt samhälle och 
väcker många reaktioner hos omgivningen. Sjuksköterskor möter patienter som skadar 
sig själva i flera olika miljöer. Det har dock visat sig att sjuksköterskor själva utrycker 
bristfällig kunskap då de upplever det svårt att bemöta patienter med 
självskadebeteende. 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors 
attityder till patienter med självskadebeteende, samt dess konsekvenser för 
omvårdnaden. 
Metod: En allmän litteraturstudie, där empiriska artiklar publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter har analyserats. Fynd från artiklarna som svarade på syftet har identifierats 
och fyra kategorier skapades.  
Resultat: Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier vilka är: Sjuksköterskors känslor 
och tankar, Sjuksköterskors erfarenhet och genus, Sjuksköterskors arbetsmiljö och 
Sjuksköterskors behov av utbildning.  Detta är faktorer till sjuksköterskors attityder och 
påverkar den omvårdnad som patienterna får. 
Diskussion: Genom att påverka bakomliggande faktorer till sjuksköterskors attityder 
skulle de kunna förändras i en positiv riktning. Då fenomenet självskadebeteende blivit 
allt vanligare i vårt samhälle krävs också vidare forskning och utveckling inom 
området.  
 
Nyckelord: attityder, sjuksköterskor, självskadebeteende, omvårdnad 
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patients with self-injury 
 
Author: Maria Möllerstedt and Amanda Nilsson 
Supervisor: Marina Sjöberg 
Literature review 
Date 2010-01-18 
 
Abstract 
Background: The phenomenon of self-injury has become increasingly common in our 
society and has prompted many reactions in the surroundings. Nurses encounter patients 
who injure themselves in a variety of environments. However, it has been shown that 
nurses express themselves inadequate knowledge since they find it difficult to respond 
to patients with self-injury. 
Aim: The aim of this study was to illuminate factors influencing nurses' attitudes to 
patients with self-injury, and its implications for nursing care. 
Method: A literature review, in which empirical studies published in scientific papers 
have been analyzed. Findings from the articles that responded to the aim has been 
identified and four categories were created.  
Results: The results are presented in four categories which are:  
Nurses' feelings and thoughts, Nurses' experience and gender, Nurses´ work and 
Nurses´ Training needs. These are the underlying factors of nurses’ attitudes which 
affect the care that patients receive. 
Discussion: By affecting the underlying factors for nurses' attitudes, 
they could change in a positive direction. Since the phenomenon of self-injury has 
become increasingly common in our society also requires further  research and 
 development in the area.   
 
Keywords: Attitudes, nurses, self-injury, care  
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BAKGRUND 
Självskadebeteende (1) är ett växande fenomen i vårt samhälle som väcker både 

reaktioner och frågor hos omgivningen. Socialstyrelsen rapporterar om stora 

kunskapsluckor inom denna patientgrupp då det saknas både kännedom och omfattning 

av fenomenet. Även beprövade metoder för att förebygga, upptäcka och behandla 

självskadebeteende saknas (1). För sjuksköterskan (2) kan det vara en stor utmaning att 

möta patienter som medvetet skadat sig själva då rädsla för att säga eller göra något fel 

ofta upplevs. Ett stort ansvar vilar hos sjuksköterskan vad gäller omvårdnad och 

bemötande till patienter, vilket innefattar en humanistisk och professionell attityd (2). 

 
Vid mötet med självskadepatienter är det betydelsefullt att se den unika individen 

bakom beteendet eftersom något specifikt mönster inte finns, det drabbar personer från 

alla samhällsklasser med olika bakgrundsproblematik (3). Fenomenet (1) har tidigare 

uppmärksammats främst hos flickor men har på senare tid även belysts bland pojkar. 

För många börjar beteendet under tonåren, ofta så tidigt som vid 13 års ålder. 

Självskadebeteende hos vuxna har oftast börjat i tonåren och sedan fortsatt eller kommit 

tillbaka. Kartläggning av fenomenets omfattning och karaktär är än sålänge begränsad, 

det finns för stunden ingen tillförlitlig statistik över förekomsten av självskador. 

Nationella och internationella studier visar dock på att förekomsten av 

självskadebeteende hos vuxna, någon gång under livet, uppskattas till 4%. Mörkertalet 

är sannolikt stort då många skäms över sitt beteende och därför väljer att dölja det (1). 

Självskadebeteende (4) kan definieras som en avsiktlig, självdestruktiv handling som 

begås utan avsikt att ta sitt liv, beteendet kan för många vara en metod att uthärda livet 

och orka leva vidare. Att rispa och skära sig på armar och ben tills det börjar blöda är 

den vanligaste typen av självtillfogade skador. Beteendet kan vara en form av 

självmedicinering för att stå ut med svår psykisk smärta då den fysiska smärtan dämpar 

den inre psykiska smärtan och ångesten som inte går att ta på. Flera upplever 

svårigheter att uttrycka känslor genom verkligt tal och vänder sig därför till beteendet 

för att hantera svåra situationer och tuffa känslor (4). Dock behöver inte den som skadar 

sig själv lida av en psykisk störning då självskadebeteende har blivit ett alltmer 

förekommande sätt att hantera även normala svårigheter i livet (5).  
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Tidigare forskning (4) har visat att sjuksköterskor uppfattar självskadebeteende som 

utmanande och komplexa. Detta i kombination med begränsad förståelse för fenomenet 

har lett till många missuppfattningar, orsakat fler skador och hindrat patienters 

tillfrisknande och återhämtning. Det har dessutom bidragit till att patienter med 

självskadebeteende avstått från att söka vård då de förknippar sjukhusvård med negativa 

upplevelser så som oförståelse och misstänksamhet från sjuksköterskans sida (4). Då 

självskadebeteende ofta resulterar i den typ av skador som kräver somatisk vård möter 

allmänsjuksköterskan allt oftare dessa patienter inom primär- och akutsjukvård där 

många sjuksköterskor saknar specifik utbildning inom psykiatrisk omvårdnad (6). Den 

psykiatriska omvårdnaden är en vidareutveckling av kunskaper, attityder och 

färdigheter som erfordras för att behandla och bemöta denna patientgrupp utifrån deras 

behov (7). Det här visar hur viktigt det är att alla sjuksköterskor har kunskap om 

psykiska sjukdomar och omvårdnad som fordras för att bemöta dessa patienter på ett 

professionellt sätt (6).   

 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (8) menar att förståelsen för vad omvårdnad 

innebär kräver förståelse för det som sker mellan patient och sjuksköterska, hur 

interaktionen dem emellan upplevs samt vilka konsekvenser det får för patienten och 

dennes tillstånd. Hon beskriver vidare att omvårdnadens syfte och mål endast kan nås 

om en mellanmänsklig relation utvecklas mellan sjuksköterska och patient. Hon anser 

det vara genom kommunikation som tankar och känslor förmedlas till varandra vilket 

syftar till att sjuksköterskan ska lära känna patienten som en unik individ och därigenom 

kunna tillgodose patientens specifika behov. Sjuksköterskan kan lindra patientens 

lidande genom att förmedla sympati, vilket innebär att visa förståelse och vilja att 

förbättra patientens situation. Genom att visa en attityd eller inställning där 

sjuksköterskan bryr sig om patienten känslor, skulle lidandet kunna minska. Ett centralt 

begrepp i Travelbee`s omvårdnadsteori är empati. Hon definierar empati som en 

förmåga att tränga sig in i och förstå en individs psykologiska tillstånd vilket grundar 

sig på tidigare liknande upplevelser. Sjuksköterskans empatiska förmåga utvecklas 

oupphörligt i takt med ökad livserfarenheten och genom empati kan sjuksköterskan 

dela, känna och förstå patientens inre och därigenom få en djupare relation till patienten 

(8). 
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När sjuksköterskan möter patienter som medvetet skadat sig själv uppstår en mängd 

föreställningar och attityder (9). De kan vara mer eller mindre betydelsefulla för hur 

olika situationer hanteras samt kan påverka sjuksköterskans sätt att närma sig patienten. 

Kärnföreställningar är de mest väsentliga föreställningarna som finns djupast i vårt 

innersta och är förknippade med intensiva känslomässiga reaktioner. Det är viktigt att 

skilja kärnföreställningar från uppfattningar och tankar eftersom dessa är betydligt 

lättare att förändra (9). Attityd kan beskrivas som en synonym till ordet föreställning 

och båda begreppen kan beskrivas som en slags sanning, en subjektiv verklighet som 

kan påverka sjuksköterskans sätt att bemöta patienter (9). Attityder anses formas av 

tidigare erfarenheter och kunskaper vilket kan avspeglas i vårt beteende (10). Vidare 

kan beteendet påverka vårt sätt att kommunicera och bemöta vilket är själva grunden i 

omvårdnaden (11). 

 

SYFTE 
Att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder till patienter med 

självskadebeteende, samt dess konsekvenser för omvårdnaden. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7 



   

METOD 

Design 
Uppsatsen har genomförts som en allmän litteraturstudie, där resultatet i empiriska studier 

samlades in och sammanställdes på ett systematiskt och strukturerat sätt (12). Genomförandet 

följer Polit and Becks flödesschema (Figur 1).  

 

 Förkasta 
olämpliga 

 artiklar 

 
 
 
   
   
 

 

 

  

 

Figur 1. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Polit 

& Beck. 2008:108.  

 

Urval och datainsamling  

Avgränsningar i urvalet av artiklar var att de skulle vara skrivna på engelska alternativt 

svenska, peer-reviewed, linked fulltext samt publicerade mellan åren 2000-2010. Kvalitativa 

och kvantitativa artiklar från olika delar av världen användes. Inklusionskriterier var flickor, 

pojkar, män och kvinnor i alla åldrar. Exklusionskriterier var de artiklar där patienter skadade 

sig på grund av psykotiska upplevelser eller autism. Innan sökningen påbörjades 

identifierades relevanta sökord utifrån litteraturstudiens syfte, vilka var self-harm, self-injury, 

experiences, emergency, deliberate self-harm, nurse, attitude, care, nurses, och accident. 

Sökorden användes i olika kombinationer med den booleska operatern AND mellan orden för 

att begränsa sökningen och ge ett smalare resultat. Trunkering användes för att täcka varianter 

av sökordet (12). Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, Pub Med och PsycInfo (Bilaga 1). 

De artiklar som inte fanns i fulltext söktes vidare i elektroniska tidsskrifter via Kristianstad 
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Högskolas bibliotek. Manuella sökningar gjordes utifrån relevanta artiklars referenslistor och 

resulterade i tre artiklar.  

Undersökningens genomförande och analys 

Studien är baserad på aktuell forskning och bygger på vetenskapliga artiklar. I de tjugo 

artiklar som datainsamlingen resulterade i efter att ha läst Abstract och syfte, urskiljdes tolv 

relevanta artiklar för vidare bearbetning genom att läsa igenom artiklarna i sin helhet. De 

artiklar som använts till resultatet har sammanställts och presenteras i en artikelöversikt 

(Bilaga 2). För att bedöma artiklarnas kvalitet användes Willman och Stoltz 

granskningsmallar för kvantitativ respektive kvalitativ metod (13). Kvalitetsgranskningen 

bestod av frågor med svar i form av ja, nej och vet inte. Frågorna gällde artiklarnas kvalitet 

utifrån etiskt resonemang, urval, metod, giltighet, pålitlighet, användbarhet och 

kommunicerbarhet. Granskningen resulterade i en sammanfattande bedömning av kvaliteten 

och kunde vara BRA, MEDEL eller DÅLIG (13). Nio artiklar bedömdes vara av BRA 

kvalitet, tre artiklar bedömdes vara MEDEL och ingen bedömdes vara DÅLIG. De tolv 

artiklarna översattes till svenska och lästes igenom så förutsättningslöst som möjligt för att 

identifiera nyckelbegrepp som beskrev bakomliggande faktorer till sjuksköterskors attityder. 

Nyckelbegreppen samlades och organiserades i ett nytt dokument där materialet omvandlades 

till mindre, mer hanterbara enheter för att kunna skapa en struktur i materialet. Gemensamt 

identifierades fyra slutgiltiga kategorier som ligger till grund för studiens resultat. De 

kategorier som framkom var; Sjuksköterskors känslor och tankar, Sjuksköterskors erfarenhet 

och genus, Sjuksköterskors arbetsmiljö och Sjuksköterskors behov av utbildning.  

Etiska överväganden  

De artiklar som har valts till studien har genomgått noggranna etiska överväganden (12). 

Hänsyn har tagits till de etiska aspekterna, vilka är: Respekt för självbestämmande, respekt 

för värdighet, respekt för integritet och respekt för det sårbara (2). Författarna till denna studie 

har haft som avsikt att vara noggranna och uppriktiga under arbetets gång. Data har studerats 

objektivt och försökt att presenteras med en så neutral inställning som möjligt. Oavsett om 

resultaten var förenliga med varandra eller ej, har de redovisats.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i fyra kategorier; Sjuksköterskors känslor och tankar, Sjuksköterskors 

erfarenhet och genus, Sjuksköterskors arbetsmiljö och Sjuksköterskors behov av utbildning.  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 2. Flödesschema över studiens resultat. Figuren visar olika faktorer som påverkar 

sjuksköterskors attityder till självskadebeteende. Författarnas illustration. 2010.  

 

Sjuksköterskors känslor och tankar  

Sjuksköterskors attityder upplevdes vara både komplexa och flerdimensionella, hur de vidare 

yttrade sig berodde till stor del på hur de kunde hantera de känslor som uppstod i mötet med 

patienter som skadat sig själv (14, 15, 16, 17). Flera studier (14, 15, 18, 19, 20) visar att 

känslor och tankar som sjuksköterskor har kring självskadebeteende ofta är en bakomliggande 

orsak till den attityd som de sedan har gentemot patienter som skadar sig själva. 

Självskadebeteende väcker många känslor och tankar som resulterar i både positiva och 

negativa attityder (14, 15, 18, 19, 20).  

 

 Det visade sig att flera sjuksköterskor undvek att bli för känslosamma och intima med 

patienterna, eftersom de ansåg att deras profession kunde hotas om de blev för personliga och 

lät egna känslor ta över (15, 16). En del sjuksköterskor distanserade sig helt och hållet från 

sina känslor för att upprätthålla sin profession och kunna utföra sitt arbete (17). I en annan 

studie (16) framkom att för mycket känslor, så som ilska, rädsla och frustration var en 
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belastning som påverkade deras profession negativt, vilket även gjorde att deras attityd blev 

negativ. Många kände sig därför tvungna att skärma av sig från sina känslor för att kunna ge 

patienten en god vård, särskilt i det akuta skedet (16).  

 

Bristande självförtroende hos sjuksköterskan (15) upplevdes ofta i samband med 

omvårdnaden av patienten eftersom förmåga att hjälpa saknades. Det här förde med sig att de 

undvek patienten eller kände sig mycket obekväma i situationen (15). Det dåliga 

självförtroendet kunde visa sig i frustration (17) som ofta yttrade sig genom otrevligt 

bemötande till patienten och att de inte visste vad de skulle göra med henne/honom. De kände 

sig ofta hjälplösa och önskade att de kunde förstå patienten (17). 

 

” "We do not know what to do with them, we feel inadequate. 

We are not trained to work with the mentally ill. " (15) 

 

 Sjuksköterskorna upplevde det svårt att förstå patienternas syfte med att skada sig (21) vilket 

gjorde det ännu svårare att ge patienterna rätt vård. Funderingar och tankar på om patienterna 

verkligen ville dö eller om de bara sökte sympati uppstod ofta. De sa däremot att de gav 

samma vård till alla patienter (21).  

 

“It’s not about being unsympathetic or punishing, I may want to say, “For 

God’s sake why are you doing this? I am here to help, all you have to do 

is use it and we can sort things out.” (17) 

 

En del sjuksköterskor (17) kände sig även provocerade av patientens självskadehandling 

vilket i sin tur gjorde att de upplevde patienten som otrevlig och elak. Detta kunde resultera i 

att de skuldbelagde patienterna för vad hon eller han hade gjort. Upplevelser av att patienten 

inte ville ha deras hjälp gjorde att de inte kände sitt arbete som särskilt meningsfullt (17). 

Generellt så uppvisar sjuksköterskor en mer positiv attityd gentemot patienter med 

självskadebeteende om de upplever sitt arbete som meningsfullt (19, 14, 21). Trots att flera 

upplevde känslor som var betungande och negativa i samband med självskadebeteende så 

uttryckte många sjuksköterskor även känslor som hoppfullhet och empati, de var positiva till 

sin förmåga att vårda (22). De kände att de gjorde så gott som de kunde och att det fanns en 
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möjlighet för patienten att bli frisk, därigenom förkastades negativa attityder (21). En studie 

(14) visade att sjuksköterskor på mindre sjukhus hade en mer positiv attityd och en bättre 

förmåga att bemöta patienter som skadar sig själva än de sjuksköterskor som jobbade på 

större sjukhus (14).  

 

Sjuksköterskors erfarenhet och genus  

Flera studier (19, 20, 22) visar att sjuksköterskans erfarenheter, ålder och genus påverkade 

deras attityd, en annan studie (14) visade däremot att attityder som sjuksköterskor har, inte 

beror på erfarenhet och ålder (14). I en annan studie visar det sig att de sjuksköterskor som 

har en längre yrkeserfarenhet uppvisar en bättre attityd och ökad förståelse för patienter med 

självskadebeteende (19).  En studie visar däremot att sjuksköterskor med 16 års erfarenhet 

eller mer, uppvisar en mindre positiv attityd (22). Förutom längre erfarenhet visade det sig 

även att de med högre ålder uppvisade mer förståelse för patienterna än de yngre 

sjuksköterskorna, vilket bidrog till att deras attityd var mer positiv (20). Det framkom att 

sjuksköterskor (19) tyckte att det var viktigt att äldre och mer erfarna sjuksköterskor guidar 

yngre i mötet med patienter med självskadebeteende. De yngre upplevde sig kunna inhämta 

mycket kunskap från den erfarenhet som de äldre besitter (19). 

 

 Manliga sjuksköterskor (20) uttryckte mindre sympati än sina kvinnliga kollegor och 

upplevde samtidigt ökad irritation och frustration. Männen var också mindre optimistiska och 

uttryckte mindre vilja att hjälpa patienten (20). I en annan studie (17) framkom att de manliga 

sjuksköterskorna hade svårt att vårda patienterna då det väckte obehagliga känslor. De blev 

illa berörda och bekymrade av att se patienterna förstöra sina kroppar. En manlig 

sjuksköterska beskrev det såhär:  

 

 

“Seeing the scars, seeing the self-harm, I found it very distressing to see 

it, very incomprehensible and sad.”(17) 
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Sjuksköterskors arbetsmiljö 

Brist på struktur och riktlinjer i sjuksköterskans arbetsmiljö är faktorer som har visat sig 

påverka deras attityder till självskadebeteende (15, 16, 21). Rutiner och vägledning för hur 

patienter med självskadebeteende ska omhändertas saknas eller har sjuksköterskan varit 

omedveten om att de överhuvudtaget finns (16, 21). Bristen på riktlinjer gjorde att personalen 

kände sig osäkra vid omhändertagandet av patienten (16). 

 

Konflikter mellan kollegor (17) bidrog även till att arbetsmiljön försämrades. Då brist på 

struktur och riktlinjer fanns, kritiserade sjuksköterskorna ofta varandra för hur de 

omhändertog patienterna (17). Dömande och likgiltig attityd gentemot självskadepatienter var 

något som sjuksköterskorna ansåg fanns bland kollegor i arbetslaget (15). De negativa 

inställningar (21) som fanns gjorde att kollegor påverkades av varandra vilket i sin tur gav 

upphov till generellt negativa attityder gentemot dessa patienter. En arbetsmiljö med generellt 

nedlåtande uttalande om denna patientgrupp blev helt enkelt en del av vardagen bland 

sjuksköterskorna. Negativa utlåtande förekom framförallt då en patienten gång efter gång 

kom in efter att ha skadat sig själv. Flera sjuksköterskor berättade att de hört kollegor sucka 

och undra varför patienten inte kunde göra det ordentligt och på så vis spara personalen en 

massa tid och problem (21).  En annan studie (15) visar att de patienter som flera gånger sökt 

vård efter att ha skadat sig själv generellt fick sämre vård. Det fanns en större benägenhet hos 

sjuksköterskan att konsultera andra vårdgivare, för mer specialistvård, om det var första 

gången patienten sökte vård eller om det var mycket medicinskt allvarligt. Sjuksköterskorna 

ansåg att huvudansvaret för självskadepatienter var läkarens. De upplevde att de fick för lite 

information om patientens eftervård och uppföljningen av patienten var bristfällig. 

Sjuksköterskor uttryckte därför en önskan om bättre kommunikation yrkesgrupper emellan för 

att åstadkomma en bättre arbetsmiljö (15). 

 

Sjuksköterskors behov av utbildning  

Sjuksköterskor uttryckte överlag ett stort behov av utbildning för att få ökad kunskap om 

självskadebeteende (20, 16, 22, 23, 24, 25). Det framgick tydligt att endast ett fåtal 

sjuksköterskor hade någon specifik utbildning eller fortbildning inom området (14, 15, 16, 18, 

23, 24,25).  
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 Vidare utbildning ansågs bland flera vara en värdefull aspekt för att förbättra vården för 

denna patientkategori (22). Ökad kunskap ansågs även bidra till att sjuksköterskans profession 

förbättrades (21). Bristande förståelse (14) för den situation som patienter med 

självskadebeteende befann sig i gjorde att negativa attityder så som hopplöshet och 

otillräcklig vård uppstod. Den otillräckliga vården innebar ofullständig dokumentation av 

patientens tillstånd, behov, självmordsbenägenhet samt terapeutisk respons. Effekten av den 

bristfälliga vård som patienten fick gjorde att de undvek att åter söka hjälp. Det i sin tur 

genererade till ökad sjuklighet och dödlighet i samband med självskador (14).  

 

De sjuksköterskor som genomgått någon form av specifik utbildning inom området blev 

generellt mer positiva i sin attityd till patienterna (22, 24). En sjuksköterska (17) beskrev hur 

hon kände efter utbildning:  

                    

                    ”It’s more about what I felt I ought to feel like—I used to distance myself 

because they made me feel so useless . . . now I engage in a more helpful 

way so that I don’t have keep such an enormous distance with the patients.” (17) 

 

De flesta sjuksköterskor (22, 24) upplevde en förbättring av omvårdnaden efter utbildning, 

trots att de fortfarande tyckte det var svårt att vårda patienter som medvetet skadar sig själva. 

Genom mer kunskap om problemet ökade däremot deras förståelse för denna patientgrupp 

och de upplevde själva att deras empatiska förmåga ökade (22, 24).  Förutom förståelse (21, 

22, 24) fick de även fler metoder och strategier för hur de skulle kunna bemöta patienterna. 

De vågade nu närma sig patienten och ställa frågor som underlättade omvårdnadsarbetet och 

förbättrade omvårdnaden till patienten (21, 22, 24). 

 

   

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
I litteraturstudien användes totalt tolv artiklar som belyser faktorer till sjuksköterskors 

attityder till patienter med självskadebeteende, vilket bedömdes vara ett bra underlag för 

ett tillräckligt resultat. Sökningar av artiklar gjordes i mer än en databas då de tre olika 
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databaserna som användes täcker olika stora områden. Det kan hända att urvalet hade 

ökat om fler databaser använts. En datamättnad uppstod däremot när samma artiklar 

kom fram i olika sökningar i databaserna och flera artiklar refererade även till varandras 

studier. Det kan innebära att det empiriska underlaget är alltför begränsat. I sökningarna 

användes avgränsningar, inklusions- och exklusionskriterier (12) för att finna relevanta 

artiklar till studiens syfte. Begränsningen linked fulltext användes för att begränsa 

antalet artiklar då sökningar utan den begränsningen inte gav något ytterligare resultat 

som motsvarade litteraturstudiens syfte. Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 

2000-2010 för att få fram så aktuell forskning som möjligt (12). Författarna anser att 

detta ökar trovärdigheten på studien eftersom fenomenet blivit alltmer förekommande 

och fått nya uttrycksformer under senare år (26). Möjligen kan betydelsefull 

information missats genom att utesluta äldre artiklar. Eftersom fenomenet 

självskadebeteende (3) förekommer hos alla individer oavsett ålder och kön, 

inkluderades män och kvinnor i alla åldrar. Inklusionen gjordes även för att få 

tillräckligt med forskning till studien. Om patientgruppen i studien fokuserat på enbart 

vuxna eller barn skulle möjligen resultatet blivit annorlunda. Sju av artiklarna är från 

Australien, vilket kan vara en nackdel då resultatet möjligtvis sett annorlunda ut om 

studier från fler länder använts. Några specifika skillnader mellan artiklar från 

Australien och de övriga länderna England, Irland och Sverige har dock inte 

identifierats. Eftersom studiens kontext främst avsåg att behandla somatisk vård, 

exkluderades artiklar där fokus var psykotiska upplevelser och autism. I studien 

användes fem kvalitativa och sju kvantitativa artiklar. Kvantitativ forskning avser att 

undersöka relationen mellan olika mätbara egenskaper (27), medans kvalitativ forskning 

beskriver individers egna upplevelser och ger enligt författarna en djupare bild av 

fenomenet (27). Den lämpar sig även väl för att beskriva upplevelser och attityder (12). 

Fördelen med att använda både kvantitativ och kvalitativ forskning är att fenomenet kan 

belysas ur olika synvinklar (12).  Författarna anser därmed att både djup och bredd finns 

i studiens resultat. Då engelska inte är författarnas modersmål finns en risk att deras 

tolkning styrde översättningen. Mycket tid och noggrannhet lades därför på 

översättningen för att minimera denna risk. Citat som användes i resultatet har inte 

översatts för att undvika att de miste sin riktiga betydelse. Genom att kvalitetsgranska 

(12) alla artiklar som använts i studien ökar trovärdigheten. I de artiklar som var 
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kvantitativa granskades reliabilitet för att se om de var tillförlitliga och användbara, 

även validiteten granskades för att se om de undersökt det som avsåg att undersökas. De 

kvalitativa artiklarna granskades genom att kontrollera hur trovärdiga, rimliga och 

pålitliga de var (12). Artiklar som användes var både av hög och medel kvalitet. De 

artiklar som var av medel kvalitet inkluderades eftersom de ansågs medföra relevant 

information till studien. Genom att författarna försökt vara neutrala och bortse från egna 

värderingar under arbetets gång, har resultatet presenterats på ett så korrekt sätt som 

möjligt. 

 

Resultatdiskussion 
Som resultatet visade finns det många faktorer sjuksköterskors attityder till patienter som 

skadar sig själv. Detta i sin tur påverkar den omvårdnad patienterna får.  

 

I resultatet framkom att självskadebeteende väcker många känslor och tankar hos 

sjuksköterskor (14, 15, 16, 18, 19, 20). Många sjuksköterskor väljer därför att distansera sig 

helt från sina känslor och inte bli för känslosamma och intima med patienterna för att kunna 

upprätthålla sin profession (15, 16). Interaktionen mellan sjuksköterska och patient kan 

påverkas negativt om sjuksköterskan distanserar sig från sina känslor. Det borde vara så att en 

mellanmänsklig relation och en ömsesidig förståelse även bygger på att patienten kan se 

sjuksköterskan som en människa med känslor bakom yrkesrollen. Joyce Travelbee (8) 

förkastar begreppen sjuksköterska och patient då hon anser att människorna får ”etiketter” och 

blir stereotypa, att de reducerar den enskilda individen till något generellt. Hon menar vidare 

att relationen är en process och ett medel för att tillgodose patientens omvårdnadsbehov. 

Relationen måste vara ömsesidig och förutsätter att båda parter ser den andres ”mänsklighet” 

och vågar visa känslor, alltså måste även sjuksköterskans behov tillgodoses i relationen, om 

inte omvårdnaden ska riskera att avhumaniseras. Härigenom är ömsesidig förståelse ett medel 

för att uppnå god omvårdnad (8). Då patienter (7) som skadar sig själv ofta upplevs som 

krävande och svårbehandlade kan det vara svårt för sjuksköterskor att få kontakt och skapa en 

relation till dessa patienter. Løkensgard menar att det är viktigt att kunna skapa en relation 

som tål påfrestningar vilket ofta behövs vid mötet med självskadepatienter (7). Att patienter 

med självskadebeteende väcker känslor såsom rädsla och frustration hos sjuksköterskor är 

naturligt och lätt att förstå eftersom det är svårt att se när en människa skadar sig själv, 
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sjuksköterskans arbetsuppgift är trots allt att lindra lidande och främja hälsa vilket då blir 

motsägelsefullt när skadan är självförvållad och går emot det sjuksköterskan tror på (28). 

Sofia Åkerman (3)  menar att medmänsklighet är viktigt i mötet med patienter som vållat sig 

själv skador, att medmänsklighet kan ses som ett redskap för att skapa en god relation mellan 

sjuksköterska och patient. Även Åkerman (3) lyfter fram vikten av att sjuksköterskan visar 

sina känslor och menar att hon därigenom visar upp sin sårbarhet. Så länge det sker med 

fokus på patienten kan det vara ett bra sätt att skapa en god relation på, att våga visa upp 

känslor som sjuksköterska upplevs ofta som mycket bekräftande för patienten och stärker den 

medmänskliga relationen (3). Om sjuksköterskan har förståelse för patientens inre känsloliv 

och det kaos som ofta upplevs, kan det underlätta för sjuksköterskan att se anledningen till 

självskadebeteendet. Om sjuksköterskan hyser empati till patienten så upplever denne det 

lättare att öppna sig och släppa in sjuksköterskan i sitt känsloliv, därigenom ökar möjligheten 

till en interaktion dem emellan (29). 

 

I resultatet framkom också att erfarenhet har visat sig vara en faktor som kan påverka 

sjuksköterskors attityd till patienter med självskadebeteende (19, 20, 22). 

Sjuksköterskor med mer erfarenhet (19) har generellt en bättre förståelse för denna 

patientgrupp, samtidigt uttryckte yngre sjuksköterskor en vilja att lära av de äldres 

yrkeserfarenhet för att inhämta kunskap om självskadebeteende (19). Att visa kollegor 

förtroende genom att dela med sig av sin erfarenhet och våga lära av varandra, bidrar till 

mer utvecklad och förbättrad omvårdnad till patienten (11). Även Travelbee (8) menar 

att kollegor kan lära av varandras erfarenhet. Om äldre mer erfarna sjuksköterskor 

handleder yngre och därigenom överför en positiv syn och lösningar på problem, i detta 

fall på självskadebeteende, kan det i framtiden generera till en bättre attityd till 

patienterna (8). Likaså ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskriver att medarbetare 

ska samarbeta och hjälpa varandra att uppnå vissa mål för att kunna erbjuda en god 

omvårdnad (30). 

 

Resultatet visade att arbetsmiljön påverkades av konflikter mellan kollegor, även det är en 

faktor som påverkar sjuksköterskors attityder (15, 17). Arbetsmiljön skulle kunna förbättras 

(11) om sjuksköterskor stöttar varandra och vågar visa sina svagheter istället för att kritisera 

varandras sätt att hantera den oftast svåra situation som uppstår i mötet med patienter som 
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medvetet skadat sig själv. Samtal mellan kollegor är ett bra sätt att utveckla arbetsmiljön både 

yrkesmässigt och socialt. Genom att kollegor pratar med varandra kan eventuellt stress och 

utbrändhet förebyggas och framförallt skulle omvårdnaden och kommunikationen till 

patienter kunna förbättras. Goda samtal mellan kollegor kan fylla flera funktioner, bland annat 

att bearbeta känslomässiga reaktioner, diskutera yrkesmässiga problem och prata om sådant 

som upplevs svårt att förhålla sig till, således kan det vara av stor betydelse att sjuksköterskor 

vågar dela med sig av sin osäkerhet till kollegor (11). Det är enligt författarna inte konstigt att 

sjuksköterskor i sitt arbete konfronteras med sådant som kan vara svårt att förhålla sig till, 

detta gäller inte minst problematiken kring självskadebeteende. Enligt ICN:s etiska koder för 

sjuksköterskor bör sjuksköterskor utveckla strukturer på arbetsplatsen som stödjer allmänna, 

professionella och etiska värderingar och förhållningssätt. Sjuksköterskan bör även verka för 

gott samarbete med övrig personal (30). 

 

Resultatet visade även att sjuksköterskor som möter patienter med självskadebeteende överlag 

uttrycker ett stort behov av mer utbildning, samt uttryckte bristfällig kunskap då de kände sig 

otillräckliga i sin yrkesroll (14, 16, 20, 22, 23, 24). Kunskap och färdighet i yrket är 

grundläggande för alla professioner (11). Som sjuksköterska är det av stor betydelse att hålla 

sig yrkesmässigt uppdaterad för att känna självförtroende och trygghet i sitt arbete. 

Kompetens medför att man känner sig starkare i situationer som annars kan upplevas som 

belastande. Den snabba kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården, krav på kunskaper 

inom information och kommunikation samt ökade krav på förbättrad kvalitet kräver att 

sjuksköterskeyrket ständigt utvecklas. Detta är nödvändigt för att säkerställa att sjuksköterskan 

har det yrkeskunnande och den kompetens som behövs för att möta dagens såväl som framtidens 

behov (31) Det här gäller framförallt självskadebeteende som är ett växande fenomen i vårt 

samhälle (1). Trots att fenomenet förekommit under lång tid, har det tagit nya former och 

fortfarande behövs ytterligare forskning inom området. Som sjuksköterska finns ett eget 

ansvar att följa den utvecklingen som sker (11).  

 

Utbildning kan leda till nya förutsättningar att vilja förändra och få ny insikt (11) så att 

sjuksköterskor inte behöver ta avstånd från svåra situationer på grund av kunskapsbrist. 

Sjuksköterskor behöver mer kunskap för att bli medvetna om att deras tankar och 

föreställningar faktiskt har en betydande roll för omhändertagandet av patienter, 
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yrkeskunskap är en av de mest grundläggande förutsättningarna för ett professionellt 

bemötande och en god omvårdnad. Det handlar om att sjuksköterskan har färdigheter och 

förmågor som är nödvändiga för att göra ett bra arbete och ge patienten en känsla av att bli väl 

omhändertagen. Kunskap är även en förutsättning för god kommunikation och gott samarbete 

med patienten för att kunna förmedla sin förståelse till patienten (11). Genom utbildning (29) 

kan sjuksköterskors tankar och föreställningar medvetandegöras och utmanas, genom att bli 

medveten om fenomenet och hur egna tankar påverkar patienten, kan omvårdnaden till denna 

patientgrupp förbättras (29). Sjuksköterskor (21, 22, 24) med specifik utbildning inom 

området fick även metoder för hur man bör agera och handla i en sådan situation. Hur 

sjuksköterskan kan ställa frågor på ett främjande sätt och närma sig patienten för att försöka 

finna de underliggande orsakerna till skadan (21, 22, 24). Patienterna känner sig förstådda när 

sjuksköterskan försöker undersöka anledningen till självskadandet, när de frågar hur de mår 

och pratar öppet om fenomenet med patienten och gemensamt överväger andra sätt att 

uttrycka sig än att skada sig själv (32). 

 

Slutsats 
Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors attityd samt  

den omvårdnad som erbjuds. Då fenomenet självskadebeteende blivit allt vanligare i vårt 

samhälle behövs också vidare forskning och utveckling inom området. Sjuksköterskan 

befinner sig i en unik position och fyller en viktig funktion i mötet med patienter som 

medvetet skadar sig själv (26). I och med det behöver faktorer till sjuksköterskans attityder 

belysas och lyftas fram då det kan påverka den omvårdnad som ges till patienten. Genom att 

påverka bakomliggande faktorer till sjuksköterskors attityder skulle vi enligt författarna kunna 

förändra dessa i positiv riktning. Att förändra attityder är troligen en långvarig samhällelig 

process som fordrar inte bara utbildning och handledning utan kanske främst kontinuerlig 

diskussion och debatt. Det är även angeläget att politiker och tjänstemän inom vård och 

omsorg lever upp till Hälso- och sjukvårdslagens intention att ge god omvårdnad till alla 

individer (28). För att förändra de negativa attityder som finns till personer som skadar sig 

själv skulle enligt författarna en total samhällelig attitydförändring behövas. 
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 

Datum Databas Sökord och boolesk 
operator (and, or, not) 

Begränsningar Typ av sökning 
(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

2010-09-
11 
 

Cinahl Attitude AND care AND 
deliberate self-harm 

Peer-Reviewed, Jan 2005-
Jan 2010, Linked full-text 

 3 Ej sjuksköterske 
fokus 

Deliberate self-harm: 
emergency 
departments 
nurses`attitudes, 
triage and care 
intensions. 
 
Accident and 
emergency staff´s 
perceptions of 
deliberate self-harm: 
Attributions, emotions 
and willingness to 
help. 

2010-09-
16 
 

Cinahl Attitude AND care AND 
deliberate self-harm 

Peer-Reviwed, Jan 2000-
Jan 2010, Linked full-text 

 7 Enbart 
patientfokus 

Staff perceptions of 
care for deliberate 
self-harm patients in 
rural western 
Austrailia: A 
qualitative study. 
 
Nurses attitudes 
toward clients who 
self-harm. 
 
 

 



 

2010-09-
10 
 

PubMed Attitudes AND self-harm 
AND nurse 

Peer-reviewed, 2000-
2010, Linked full-text, 
English, Humans, 
Nursing journals, 
Abstarct 

 34 Litteraturstudier, 
endast psykiatri 
fokus 

Being burdened and 
balancing boundaries: 
a qualitative study of 
nurses` experiences 
caring for patients 
who self-harm. 
 
Measuring nurse 
attitudes towards 
deliberate self-harm 
antipathy scale 
(SHAS). 

2010-09-
10 

PubMed 
 
 
 

Accident AND emergency 
nurses AND self-harm 
 
 

Peer-reviewed, 2000-
2010, Linked full-text, 
English, Humans, 
Nursing journals, 
Abstract 
 
 
 

 
 
 
 

5 
 
 
 

Enbart 
patientperspektiv 
 
 
 

Accident and 
emergency nurses` 
attitudes towards 
patients who self-
harm. 

2010-09-
10 
 

PsycInfo Self-harm* AND nurse* 
AND attitude* 

Peer-reviewed, 2000-
2010, english 

AB 9  litteraturstudie,  
patientperspektiv 

Use of a think-aloud 
procedure to explore 
the relationship 
between clinical 
reasoning and 
solution-focused 
trainging in self-harm 
for emergancy nurses. 
 
 

2010-11-
15 
 

Cinahl Self-injury And nurses And 
experiences 

Peer-reviewed,English, 
Linked fulltext 

 2 Annat fokus The language of 
cutting, initial 
reflection on a study 
of the experiences of 

 



 

self-injury in a group 
of women and nurses 

2010-11-
15 
 

Manuell sökning      An examination of 
emergency 
department 
nurses`attitudes 
towards deliberate 
self-harm in an Irish 
teaching hospital 

2010-11-
15 
 

Manuell sökning      Study of Queensland 
emergency 
department 
nurses`actions and 
formal and informal 
procedures for clients 
who self-har 
 

2010-11-
15 

Manuell sökning      I can actually talk to 
them now”: 
qualitative results of 
an educational 
intervention for 
emergency nurses 
caring for clients who 
self-harm 

        

 
 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Artikelöversikt      

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Judith 
Reece, 
Storbritanni
en, 2005. 
 
 
 
 
 

The language 
of cutting, 
initial 
reflection on a 
study of the 
experiences of 
self-injury in a 
group of 
women and 
nurses. 

Beskriva hur 
sjuksköterskor 
tolkar och 
förstår 
självskadebete
ende. 

Kvalitativ metod. 
Analys av 
ostrukturerade 
intervjuer med 14 
sjuksköterskor.  

En tematisk analys användes för 
att koda och sammanställa data 
från intervjuerna. Resultatet 
redovisas under tre huvudteman. 

Sjuksköterskor har svårt att 
förstå och vårda kvinnor med 
självskadebeteende 

BRA 

C. 
Wilstrand, 
B-M. 
Lindgren, F. 
Gilje, B. 
Olofsson, 
Sverige, 
2007. 
 
 
 
 

Being 
burdened and 
balancing 
boundaries: a 
qualitative 
study 
of nurses’ 
experiences 
caring 
for patients 
who self-harm 

Vad är 
sjuksköterskor
nas 
upplevelser av 
att vårada 
patienter med 
självskadebete
ende. 

Narrativa intervjuer 
med 6 sjuksköterskor 
från Sverige.  

Texterna från intervjuerna 
analyserades med en kvalitativ 
innehållsanalys. 
Tolkningsprocessen fokuserade 
på att hitta skillnader och 
likheter som sedan samlades 
under kategorier. Slutligen 
återstod två huvudteman. 

Sjuksköterskor upplevde känslor 
som frustration och övergivenhet 
vilket belastade dem i deras 
arbete och påverkade deras 
attityd. Det finns ett stort behov 
av mer utbildning inom området. 

BRA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

T. McCann, 
E. Clark, S, 
McConnach
ie, I. 
Harvey. 
Australien, 
2007. 
 
 
 
 
 

Deliberate self-
harm: 
emergency 
department 
nurses’ 
attitudes, triage 
and care 
intentions 

Att undersöka 
attityder hos 
sjuksköterskor 
på en 
akutmottagnin
g till patienter 
med 
självskadebete
ende. 

Kvantitativ 
frågeformulär. 43 
sjuksköterskor från en 
akutmottagning i 
Australien deltog. 

Frågeformulär ”Suicide 
Opinion Questionnaire” 
med 29 tema och 
”Australasian Triage Scale”. 
Resultatet sammanställdes sedan 
genom att poängsätta 
svarsalternativen och räkna ut 
medelvärde och 
standardutvikelser. 

Sjuksköterskorna hade ingen 
förberedande utbildning för hur 
de skulle ta hand om patienter 
som skadat sig själva. Flera 
sjuksköterskor uttryckte en 
saknad av riktlinjer för hur de 
skulle hantera 
självskadebeteende. Generellt 
hade sjuksköterskorna en positiv 
attityd gentemot patienterna   

BRA 

M. 
McAllister, 
W. Moyle, 
S. Billett, 
M. Zimmer-
Gembeck. 
Australien, 
2009. 
 
 
 
 
 

”I can actuallt 
talk to them 
now”: 
qualitative 
results of an 
educational 
intervention 
for emergency 
nurses caring 
for clients who 
self-injure. 

Att utvärdera 
effekten av 
den 
lösningsfokuse
rande 
utbildningen 
för att förbättra 
vården till 
personer med 
självskadebete
ende. 

36 sjuksköterskor 
intervjuades efter 
utbildning. 

Intervjuerna analyserades genom 
innehållsanalys. Innehållet från 
intervjuerna destillerades ner till 
koder som sedan jämfördes och 
tillsammans bildade teman.  

Resultatet visade att kunskap 
och förståelsen för patienter med 
självskadebeteende ökade efter 
utbildning. Sjuksköterskorna 
fick även mer självförtroende 
och kände att de kunde bemöta 
patienterna på ett bättre sätt 

BRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

      

M.McAlliste
r, 
D.Creedy,W
.Moyle, 
C.Farrugia. 
Australien 
2002. 

Study of 
Queensland 
emergency 
department 
nurses` actions 
and formal and 
informal 
procedures for 
clients who 
self-harm. 

Att undersöka 
om det finns 
några riktlinjer 
och om de 
isåfall följs vid 
mötet med 
självskadepatie
nter. De 
undersökte 
även hur 
sjuksköterskan 
reagerade i 
mötet med 
patienten. 

352 sjuksköterskor  
besvarade ett 
frågeformulär, 
kvantitativ. 

1008 frågeformulär sändes till 
sjuksköterskor på 23 statliga och 
14 privata sjukhus i Queensland, 
Australien. Totalt kunde 352 
formulär användas i studien. 

Majoriteten av sjuksköterskorna 
hade ingen specifik kunskap i att 
hantera självskadebeteende. 
Flertalet rapporterade att inga 
fasta rutiner för att bemöta 
patienten fanns. Nästintill ingen 
av deltagarna i studien hade 
någon spesiell utbildning eller 
träning inom området. 

BRA 

P. Patterson, 
R. 
Whittington, 
J. Bogg. 
Storbritanni
en, 2007. 
 
 
 
 
 

Measuring 
nurse attitudes 
towards 
deliberate self-
harm: 
the Self-Harm 
Antipathy 
Scale 
(SHAS) 

Att utveckla 
ett instrument 
för att ta reda 
på och 
undersöka 
sjuksköterskor
s attityd till 
självskadebete
ende. 

Urvalet bestod av 153 
personer som jobbar 
inom hälso och-
sjukvården. Främst 
psykiatri och 
allmänsjuksköterskor.d
e fick svara på 30 
påståenden om patienter 
som skadar sig själva 

Data analyserades sedan genom 
beskrivande statistik där 6 
faktorer identifierades. 

Sjuksköterskors attityder är ofta 
komplexa men kan identifieras 
och fastställas genom detta 
mätinstrument. 

MEDEL 

       

 



 

M. 
McAllister, 
S. Billett, 
W. Moyle, 
M. Zimmer-
Gembeck. 
Australien 
2009. 
 
 
 
 
 

Use of a think-
aloud 
procedure to 
explore the 
relationship 
between 
clinical 
reasoning and 
solution-
focused 
training in 
self-harm for 
emergency 
nurses 

Att öka 
förståelsen och 
andvändbara 
metoder för 
akutsjuksköter
skor att ta 
hand om 
patienter som 
skadat sig 
själva. 

28 akutsjuksköterskor 
deltog i studien. 

Deltagarna fick lyssna på riktiga 
patientfall och fick sedan tänka 
högt för vilka planer och 
åtgärder de hade vidtagit i den 
situationen. Resultatet 
sammanställdes sedan i tabeller 

Resultatet visade en betydande 
förbättring efter inventionen. De 
fick ett större sammanhang och 
en ökad förståelse för 
patienterna vilket förbättrade 
deras självförtroende och attityd. 

MEDEL 

L.McCarthy,
H.Gijbels. 
Irland 2009. 
 
 
 
       
 

An 
examination of 
emergency 
department 
nurses`attitude
s towards 
deliberate self-
harm in an 
Irish teaching 
hosp 

Att undersöka 
sjuksköterskor
s attityder 
gentemot 
patienter som 
söker vård 
pågrund av 
självskada 
samt 
undersöka 
eventuella 
samband hos 
sjuksköterskor 
och attityder. 

80 sjuksköterskor på en 
akutmottagning fick 
besvara formuläret 
varav 68 gick att 
använda 

En kvantitativ, deskriptiv och 
korrelationsdesign användes för 
att söka  förståelse för 
sjuksköterskors attityder. 
Sjuksköterskorna fick anonymnt 
besvara frågeformulären och 
därefter posta dem i en förseglad 
postlåda på avdelningen. 

Generellt fanns en positiv attityd 
till  självskadepatienter. Dock 
hade äldre sjuksköterskor något 
sämre attityder. Ålder och 
erfarenhet skapade en trend till 
att öka attitydernas positivitet för 
att sedan bli något sämre efter 
lång tid. 

BRA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

M.McAlliste
r, D.Creedy, 
W.Moyle, 
C.Farrugia. 
Australien 
2002.  
 
 
 
 
 

Nurses`attitude
s towards 
clients who 
self-harm 

Att utveckla 
och sedan 
pröva ett test 
för att 
identifiera 
olika 
dimensioner 
av 
sjuksköterskor
s attityder till 
självskadepatie
nter. 

1008 frågeforfulär 
skickades till 
sjuksköterskor i 
Queensland-Australien 
varav 352 användes till 
studien. 

Fokusgrupper skapades för att ta 
fram ett frågeformulär som 
sedan skulle användas till att 
undersöka sjuksköterskors 
attityder. Kvantitativ och 
deskriptiv presentation. 

Det framkom att en generellt 
negativ attityd fanns gentemot 
självskadepatienter. Samband 
mellan yrkeserfarenhet och 
empatisk förmåga upptäcktes. 

BRA 

T.McCann, 
E.Clark, 
S.McConnac
hie, 
I.Harvey. 
Australien 
2005. 

Accident and 
emergency 
nurses` 
attitudes 
towards 
patients who 
self-harm. 

Att undersöka 
om 
sjuksköterskor 
har en positiv 
eller negativ 
attityd mot 
patienter med 
självskadebete
ende samt om 
ålder, 
yrkeserfarenhe
t  och  antal år 
i yrket har ett 
samband med 
attityderna. 

43 sjuksköterskor på ett 
centralsjukhus i 
Astralien besvarade ett 
frågeformulär. 

I frågeformuläret fanns flera 
olika påståenden där 
sjuksköterskorna fick gradera 
sina svar från ett till fem 
beroende om de styrkte eller ej, 
en hypotesprövning gjordes och 
presenterades. 

Det fanns inget signifikant 
samband mellan attityder och de 
olika faktorerna som prövades. 
Sjuksköterskor som fått någon 
form av utbildning uppvisade en 
bättre attityd mot patienten. 
Även äldre och mer erfarna 
sjuksköterskor hade en bättre 
attityd än sina kollegor. 

MEDEL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

N.Mackay, 
C.Barrowclo
ugh. 
England 
2005. 

Accident and 
emergency 
staff`s 
perceptions of 
deliberate self-
harm: 
Attributions, 
emotions and 
willingness to 
help. 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskor
s bemötande 
och 
omvårdnad till 
självskadepatie
nter. 

180 sjuksköterskor som 
arbetade på en 
akutmottagning i 
Manchester fick svara 
på ett frågeformulär, 
endast 89 användes i 
studien. 

En hypotesprövning gjordes på 
sjuksköterskors subjektiva samt 
kontexta faktorer relaterade till 
självskadepatienters omvårdad.  

Männen upplevde mer irritation 
och frustration samt mindre 
sympati gentemot patienter med 
självskadeproblematik. Männen 
upplevde även mindre optimism 
och vilja att hjälpa patienten. 
Äldre sjuksköterskor visade mer 
förståelse för patienter med 
dessa problem. 

BRA 

J.Slaven, 
S.Kisely. 
Australien 
2002. 
 

Staff  
perceptions of 
care for 
deliberate self-
harm patients 
in rural 
western 
Australia: a 
qualitative 
study. 

Att undersöka 
sjuksköterskor
s syn på 
vården och 
bemötandet till 
självskadepatie
nter. 

13 sjuksköterskor från 
tre olika sjukhus i 
Australien blev 
intervjuade enskilt. 

Semistrukturerade intervjuer. Alla intervjuade upplevde en 
brist på rutiner i samband med 
patienter som skadat sig själv. 
Detta genererade frustration och 
känslor såsom hjälplöshet. De 
upplevde också att uppföljningen 
av patienten oftast var bristfällig. 
Flera av sjuksköterskorna kände 
också brist på självförtroende i 
mötet med patienten. 

BRA 
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