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Bakgrund: Direkt självskadebeteende är ett globalt växande problem bland ungdomar och i 
synnerhet bland unga tjejer. Direkt självskadebeteende innebär när en person fysiskt skadar 
sig själv framför allt genom skära sig. Det finns flera bakomliggande faktorer till varför 
ungdomar utför sådana kraftfulla handlingar. I Sverige finns idag bara en begränsad 
kartläggning på hur vanligt detta beteende är och misstankar finns om att mörkertalet är stort. 
Syfte: Att belysa hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av bemötande med ungdomar 
med direkt självskadebeteende inom somatisk vård. Metod: En litteraturstudie baserad på sex 
vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna har tolkats med inspiration av 
Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Hälso- och 
sjukvårdspersonal upplever att de saknar kunskap och tid för att vårda ungdomar med direkt 
självskadebeteende. De utvecklar även negativa attityder och känslor i mötet av denna grupp 
patienter. Slutsats: Hälso- och sjukvårdspersonalens negativa upplevelser gentemot 
ungdomar med självskadebeteende berodde på att de saknade kunskap och utbildning, även 
den pressade tidsramen som uppstod var en bidragande faktor. 

 
Nyckelord: upplevelse, vårdpersonal, bemötande, ungdomar med självskadebeteende.  
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INLEDNING 

De senaste åren har enligt socialstyrelsen (2004b) debatten om ungdomar, i synnerhet unga 
flickor, med självskadebeteende varit omfattande och verkar vara ett problem som är växande. 
Ungdomar som skadar sig genom att skära sig avser vanligen inte att ta sitt liv utan vill uppnå 
snabb, tillfällig lättnad i ett svåruthärdligt tillstånd. 

Många människor tacklar sina problem på ett sätt som är skadligt och innebär risker för dem. 
Vissa dricker eller äter för mycket, röker, kör för fort, spelar eller blir sjuka av för mycket 
arbete eller oro. Det kan vara ett sätt att döva eller sluta tänka på problem eller känslor de inte 
orkar ta itu med, ett sätt att dränka sina sorger (BUP, 2009).   

Bemötandet med självskadebenägna ungdomar i sjukvården kan ibland vara problematiskt. 
Detta kan bero på för lite erfarenheter inom området, brist på resurser då de inte kan bli 
erbjudna den uppmärksamhet som kan krävas. Att bemöta en patient i sjukvården, som 
medvetet har skadat sig själv skiljer sig mycket från bemötandet med patienter som till 
exempel har råkat ut för en ofrivillig åkomma. Detta kan bidra till att sjuksköterskan kan ha 
svårt att förhålla sig och finna sin roll gentemot en patient med självskadebeteende 
(O’Donovan och Gijbels, 2006). 

 

BAKGRUND 

Direkt Självskadebeteende 
Ett direkt självskadebeteende är när en person fysiskt skadar sig själv. Detta kan de göra 
genom att slå sig själv, rispa eller skära sig, slita av sig hår eller bränna sig (Lokensgard, 
2006). Orsaken med att skada sig själva kan vara många, men enligt Wallroth och Åkerlund 
(2002) så är de vanligaste orsakerna: 

• ”Lindra outhärdlig anspänning och ångest.” 
• ”Häva känslomässig stumhet och avstängdhet och återfå kontakten med 

verkligheten.” 
• ”Återfå en känsla av behärskning och självkontroll.” 
• ”Skapa en känsla av säkerhet och att vara speciell.” 
• ”Påverka andra.” 
• ”Få utlopp för självhat.” 
• ”Lyda order från en eller flera av de multipla personligheterna.” 
• ”Förhöja eller slippa ifrån sexuella känslor.” 
• ”Få utlopp för vrede.”  

(Wallroth & Åkerlund, 2002, s 19). 
 

I en studie av McAllister, Creedy, Moyle och Farrugia (2002a) framgår det att 
självskadebeteende är ett dolt hälsoproblem runt hela världen och självskador är ett växande 
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dilemma. I studien framgår det att nästan fyra procent av Australiens befolkning lider av ett 
direkt självskadebenäget beteende och är en av de fem vanligaste orsakerna till kvinnor och 
män söker akutsjukvård (a.a). I Australien uppskattas det att var tionde ungdom, nästan enbart 
tjejer, har ett självskadebeteende, och det befaras att mörkertalet är stort (MaCann, Clark, 
McConnachie & Harvey, 2006). 

I England så uppsöker en halv miljon människor varje år vård på grund av självtillfogade 
skador och är till största del ungdomar.  Enligt studien tros detta antal öka (Cooke & James, 
2009). 

I Sverige finns det ingen statistisk undersökning av hur många ungdomar som lider av ett 
direkt självskadande beteende. Socialstyrelsen har gjort en mycket begränsad kartläggning om 
självskadebeteende och deras bedömning resulterar i att minst en procent av flickor mellan 
13-18 år någon gång har skadat sig själva, framför allt genom att skära sig. Den här uppgiften 
grundar sig på hur många flickor socialtjänsten, ungdomspsykiatrin, skolhälsovården med 
flera känner till, och det är därför högst troligt att mörkertalet är stort inom detta område 
(Socialstyrelsen, 2004a). 
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens attityder 
Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) så innefattar 
hälso- och sjukvårdspersonal huvudsakligen personer som har legitimation eller arbetar under 
skyddad yrkestitel inom vårdyrket. Även de som biträder legitimerad personal innefattar 
hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel undersköterskor.  För att erhålla en legitimation, så 
skall personen avlagt en högskoleutbildning där det har gjorts en praktisk tjänstgöring. Det 
innefattar bland annat personal på sjukhus, som medverkar i hälso- och sjukvård.  

I en studie gjord av O’Donovan och Gijbels (2006) framkom det att psykiatrisjuksköterskor 
har svårt att beskriva sin roll när de kommer i kontakt med patienter som lider av ett direkt 
självskadebeteende. Men det är inte bara inom psykiatrin personalen känner osäkerhet i 
bemötandet med självskadebenägna ungdomar (McAllister et al., 2002a). 

Sjuksköterskor utgör en stor del av arbetskraften på akuten och spelar en viktig roll i det 
första vårdmötet med självskadebenägna ungdomar (MaCann et al., 2006). I samma studie 
framgår det också att många sjuksköterskor har negativa attityder till dessa patienter . 

Vårdpersonal på en akutmottagning är ofta upptagna och arbetar i en konfronterande och 
känslomässig miljö. Patienter bedöms och prioriteras enligt hur allvarliga deras skador är 
(MaCann et al., 2006). McAllister, Creedy, Moyle och Farrugia (2002b) beskriver i sin studie 
att hälso- och sjukvårdspersonalen har en negativ attityd och inställning gentemot ungdomar 
med direkt självskadebeteende, vilket kan bidra till sämre prioritering och vård. 
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Somatisk vård 
Somatisk kommer från det grekiska ordet somatiko och betyder kroppslig. Med somatisk vård 
menas den fysiska vården, det vill säga att man behandlar kroppen (Nationalencyklopedin, 
2010). 

 
Bemötande 
Bemötande innefattar mänsklig kommunikation och att möta krav och förväntningar. Om 
bemötandet skall kunna betraktas som positivt eller negativt beror på hur det upplevs. För att 
ett bemötande skall kunna upplevas som tillfredsställande är det viktigt att kommunikation 
hos de båda parterna uppfyller varandras förväntningar och att bemötandet skall speglas i den 
befintliga situationen (Croona, 2003). 

Inom hälso- och sjukvården anses bemötandet vara av yttersta vikt. Såväl förväntningar som 
krav och ambitioner ligger på en nivå där ett gott bemötande kan betraktas som en 
förutsättning för god och professionell vård.  Det är viktigt att vårdpersonalen lyssnar till 
patienten och tar till sig av patientens upplevelser, men även försöka förstå vad som sägs 
mellan raderna. Att kunna uppfatta vad som sägs mellan raderna är alltid till stor betydelse i 
alla möten, men i ännu högre grad i mötet av känsliga patienter (Croona, 2003). 

 
Teoretisk referensram 
Travelbee (1971) beskriver relationen mellan vårdare och patient som något unikt. Travelbee 
menar att den enskilda människan är unik och skiljer sig från andra människor eftersom vi 
lever våra liv olika och bygger våra egna erfarenheter. Förhållandet mellan sjuksköterska och 
patient är en mellanmänsklig process, där sjuksköterskan har en roll att hjälpa individer att 
förebygga eller övervinna erfarenheter av sjukdom och lidande. Människor som har förlorat 
hoppet kan ha svårigheter att finna möjligheter eller förbättra sin livssituation. Personen kan 
inte längre se hur problemen skall kunna lösas, individen ser inte heller att det finns någon 
väg ut ur de svårigheter hon upplever. I detta fall menar Travelbee att sjuksköterskans roll är 
att hjälpa patienten att bevara hoppet och att få patienten att undvika känslan av hopplöshet. 
Sjuksköterskans har till uppgift att sätta sig in i patientens personliga erfarenheter för att 
kunna inge patienten hopp. Enligt Travelbee är kommunikationen ett centralt begrepp för att 
sjuksköterskan skall kunna vidta de åtgärder som motsvarar individens behov. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av bemötande 
med ungdomar med direkt självskadebeteende inom somatisk vård. 
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METOD 

Metoden som användes var en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ 
ansats. En kvalitativ metod användes för att den bättre lyfter fram mänskliga dimensioner, så 
som vårdpersonalens värderingar, uppfattningar, känslor och erfarenheter (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2006). Eftersom studiens syfte var att belysa vårdpersonalens upplevelse ansågs 
en kvalitativ metod relevant för studien. 

 
Informationssökning och urval 
Databaserna som användes vid litteratursökningen var Cinahl och PsycINFO, som är 
sökmotorer för vetenskaplig litteratur inom omvårdnad, hälso och sjukvård. Sökorden som 
användes var: self-harm, attitudes, self-injury, deliberate, nurses, qualitative. De artiklar som 
valdes ut gjordes genom kombination av dessa sökord (se bilaga 1). 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skall inrikta sig på vårdpersonalens upplevelser och 
de skulle vara skriva från 2000 och framåt. Detta för att få så aktuell information som möjligt. 
Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska och vara vetenskapligt granskade. För 
att säkerställa att artiklarna var vetenskapligt granskade användes funktionen ”peer reviewed” 
i sökmotorerna. Artiklarna skulle innefatta självskadebenägna ungdomar mellan 10-20 år. 
Hälso- och sjukvårdspersonalen skulle innefatta läkare, sjuksköterskor och undersköterskor 
som arbetade inom somatisk vård. I sökandet av artiklar har inga geografiska begränsningar 
gjorts. 

Artiklar som var inriktade på ungdomars eller familjemedlemmar upplevelser exkluderades 
eftersom det inte var relevant med syftet. Innehållet i en del av artiklarna som framkom efter 
genomförd sökning har handlat om den psykiatriska vården och har därför valts bort i studien.  

Eftersom studien belyser vårdpersonalens upplevelser, användes kvalitativa artiklar (se bil. 2).   
Anledningen till att kvalitativa artiklar prioriterades var att de bättre kunde belysa upplevelse 
och ge mer personlig och utförlig information. För att kvalitetsgranska artiklarna har Carlsson 
och Eimans (2003) bedömningsmall använts (se bil. 3). Detta gjordes för att säkerställa 
artiklarnas validitet och användbarhet . 

 

Artikelanalys 
Efter att artiklarna blivit kvalitetsgranskade, så analyserades de med inspiration av Graneheim 
och Lundmans (2004) tolkning och beskrivning av innehållsanalys. Innehållsanalysen gjordes 
med en manifest metod. Manifest metod innebär att det som är uppenbart och synligt 
framhålls. Analysen innebär att fokus ligger på att tolka texter. Artiklarna lästes igenom 
upprepade gånger så att en helhetsbild kunde skapas utav materialet. Efter denna 
helhetsgranskning, så delades texten upp i domäner som berördes specifika områden. Efter en 
analys av domänerna, plockades meningsenheter ut. Meningsenheterna utgjorde ord, 
meningar och stycken, som hörde ihop och berörde samma område. Därefter kondenserades 
materialet vilket gjorde att texten blev kortare och mer lätthanterlig och inget väsentligt 
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försvann. När kondenseringen var klar abstraherades den kondenserade texten, som sedan 
kodades och sammanfördes till kategorier. Kategorierna utgjorde grunden för resultatet. 
Artiklarna lästes igenom individuellt upprepade gånger där var och en plockade ut väsentliga 
meningsenheter som berörde vårdpersonalens olika upplevelse av bemötandet av ungdomar 
med direkt självskadebeteende. Efter att artikelgenomgången var utförd, diskuterades alla 
uttagna meningsenheter tillsammans och tolkades. Även kondenseringen, kodningen och 
kategoriseringen diskuterades och gjordes tillsammans (se bil. 4). 

 

RESULTAT 

Resultat utmynnade i tre kategorier: upplevelse av negativa känslor, upplevelse av tidsbrist 
och upplevelse av kunskapsbrist.  

 
Upplevelse av negativa känslor 
Det är inte ovanligt att patienter med självskadebeteende uppsöker vård upprepade gånger.  
Sjuksköterskor på akuten beskriver en känsla av frustration när de behöver gå igenom samma 
process gång efter annan (Hopkins, 2002). Även läkare på akutmottagningen uttrycker att de 
känner sig hjälplösa, frustrerade och förtvivlade när de upprepade gånger kommer i kontakt 
med samma patient som skadar sig själv (Hadfield, Brown, Pembroke & Hayward, 2009). 

“I can’t lie; sometimes it just gets frustrating especially if you have already seen them three 
or four times in the week. It’s like, “Why? What do you want from me?” And it’s just because 
you are doing the same thing over and over and stitching them up although you’ve just 
stitched them up and whatever. . . . It’s more frustrating when they turn up and they don’t, 
they don’t really want to engage in the service” (Hadfield et al., 2009, s. 759). 

Vårdpersonal på akutmottagningen beskriver att det känns frustrerande att många av de 
självskadebenägna ungdomarna vill lämna avdelningen när de är medicinskt behandlade. Det 
tar ofta lång tid innan psykiatrin får tillfälle att komma och göra en bedömning, vilket leder 
till att de övriga patienterna på akutavdelningen inte kan erbjudas den bästa vården, då man 
hela tiden får övervaka dessa patienter (Hopkins, 2002). Några sjuksköterskor nämner att det 
finns brist på struktur när det gäller hantering och uppföljning av självskadebenägna 
ungdomar. Detta leder till ambivalens i hur de ska agera mot patienterna, och ibland 
framkallar en känsla av hjälplöshet och frustration (Slaven & Kisley, 2002). 

Sjuksköterskor beskriver att det känns frustrerande när man förlorar kontrollen över sina 
känslor. De upplever patientens självskador som en kraftfull handling som berör alla personer 
runt en. Vid dessa tillfällen är det lätt att tappa kontrollen genom att ta tag i, skrika på och 
förödmjuka patienten (Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007). 
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“How do you think that we, as staff, feel? Do you think that we experience it as unpleasant, 
and horrible and creepy and frightening to take care of you when you cut yourself all over – 

or when you try to hang yourself or what ever?” (Wilstrand et al, 2007, s. 75). 

Sjuksköterskor och läkare beskriver att det som känns mest frustrerande är att så unga 
människor begår sådana extrema och farliga handlingar. Vårdpersonalen hade svårt att förstå 
varför dessa ungdomar, som hade hela livet framför sig, inte kan se något som är positivt i 
livet (Anderson, Standen och Noon, 2003). 

Vid akuta situationer måste vårdpersonalen stänga av vissa känslor för att kunna agera. De 
beskriver att de har svårigheter att hantera känslor när de vårdar själskadebenägna ungdomar. 
Det medför att personalen stänger av sina känslor och använder skämt och ironi för att känna 
sig bekväm i situationen (Wilstrand et al., 2007). 

“I can feel cold in a way . . . Emotionally you have to cut off some part otherwise it can be 
very, very hard. In an acute situation you have to act first” (Wilstrand et al., 2007, s. 75). 

En del av vårdpersonalen anser att självskadebeteende strider mot deras värderingar och 
känner svårigheter att vårda dessa ungdomar, samtidigt som personalen försöker ta hand om 
de patienter som har råkat ut för en ofrivillig åkomma (Slaven & Kisley, 2002). 
Vårdpersonalen beskriver att det ofta väcker ilska när man behandlar självskadebenägna 
ungdomar. De framhåller ett behov att spendera så lite tid som möjligt med dessa patienter på 
grund av de intensiva känslor som väcks och leder till rädsla av att inte kunna agera på ett 
professionellt sätt (Hadfield et al., 2009). 

“I’m intensely irritated by people who do it purely for manipulative reasons, and I become 
very angry, very, very quickly, although I don’t believe I show this outwardly. But I, although 

I hope I offer the same service, I do tend to spend less time with the people that I find 
manipulative and on rare occasions, I do actually ask other health care professionals to see it 
after me because I do find it difficult to make an objective assessment of a patient that I find 

manipulative.” (Hadfield et al., 2009, s. 760). 

Att endast fokusera på de fysiska skadorna, behandla ungdomarna i tysthet och att ta avstånd 
från patienten utgör ett skydd för vårdpersonalen från att känna maktlöshet, rädsla och förlora 
förnuftet. Att arbeta på detta vis gör att vårdpersonalen känner sig mer självsäkra i mötet med 
ungdomar som skadar sig själva (Hadfield et al., 2009). 

Att arbeta med ungdomar som har skadat sig själva väcker ofta intensiva känslor (Hadfield et 
al., 2009). Personalen känner brist på debriefing i arbetsteamet, både med kollegor, och 
personal från högre instanser. Det finns tillfällen då några i vårdpersonalen till och med har 
sjukskrivit sig på grund av att känslorna har blivit överväldigande och lett till utmattning 
(Wilstrand et al., 2007).  
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Upplevelse av tidsbrist 
Sjukvårdpersonalen beskriver att de i första hand fokuserar på de självskadebenägna 
ungdomarnas fysiska skador och deras psykiska problem kommer i andra hand. Det på grund 
av den pressade tidsram som vårdpersonalen arbetar under. Tidspressen hindrar de 
terapeutiska inslag som behövs för att prata med ungdomarna om deras problem (Anderson et 
al., 2003). 

”Sometimes it can be frustrating if it is busy because you feel you can’t give patients the time 
that is needed and you feel you are forever saying ‘just a moment’, ‘I’ll get back to you in a 

moment’ and hours later you realize you haven’t . . . and you find you are apologisin” 
(Hopkins, 2002, s. 150). 

Personalen uttrycker också brist på tid och resurser, vilken typ av specialist som skall 
kontaktas och samtidigt vårda andra patienter, med andra problem, skapar interaktioner i 
vårdandet med självskadebenägna ungdomar (McConnachie & Harvey, 2005). 

” 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 priorities else where—you don’t give 
that child justice and an opportunity to talk” (Anderson et al., 2003, s. 591). 

Vårdpersonalen på en medicinsk akutavdelning ser ungdomar med direkt självskadebeteende 
som ett hinder som blockerar upp systemet. Först om främst skiljer de sig från andra patienter 
på grund av att de måste träffa psykiatriker. Det gör att de inte kan skickas hem fast än de är 
medicinskt färdiga, vilket medför att de tar upp plats och resurser under tiden de väntar på en 
psykiatriker (Hopkins, 2002). 

Det är inte alltid dessa ungdomar vill träffa en psykiatriker utan istället bara lämna avdelning, 
vilket leder till att vårdpersonalen känner ett ansvar. Eftersom de inte alla gånger blir 
utskrivna så kan det hända att patienterna tappar tålamod och till och med kan bli aggressiva 
och våldsamma. Det gör att de tar upp ännu mer tid och resurser. Ibland kan de till och med 
gå så långt att vakter behövs tillkallas. Dessa patienter blir uppmärksammade av avdelningen 
eftersom de skapar obalans i arbetsrytmen och kräver mer resurser utav personalen (Hopkins, 
2002). 

 
Upplevelse av kunskapsbrist 
När vårdpersonalen bemöter patienterna för första gången vet de inte riktigt hur de ska 
hantera situationen eftersom de saknar specialist utbildning, vilket medför att de känner sig 
bittra och hjälplösa. Det bidrar till att vårdpersonalen ofta undviker kontakt med dessa 
ungdomar (Hopkins, 2002). 

Vårdpersonalen redogör för att de har bristande kunskap av att vårda ungdomar med direkt 
självskadebeteende. Antingen undviker de dessa ungdomar eller så känner de sig obekväma 
med att arbeta med dem (Slaven & Kisley (2002). I annan studie av Hadfield (2009) beskriver 
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vårdpersonalen liknande att de känner sig hjälplösa inför de emotionella aspekterna av 
självtillfogade skador eftersom det inte ligger inom deras kompetens. 

” The nursing staff don’t know what to do with them, you feel inadequate. We aren’t trained 
to deal with Mental Health issues“ (Slaven & Kisley, 2002, s. 235).   

En del av vårdpersonalen ansåg att det inte känns bekvämt med att försöka samtala med 
ungdomar som skadar sig själva, under dessa omständigheter, eftersom de anser att de inte har 
kunskap eller erfarenhet av att gå vidare med den information de fått under samtalen 
(Anderson et al., 2003). 

Sjuksköterskor beskrev sig själva som personer med förutfattade meningar och brist på 
självförtroende inför ungdomar som skadar sig själv. Även att de inte känner någon empati 
inför ungdomarna. Det på grund av att sjuksköterskorna kände att de saknade kunskap och 
utbildning av bemötande med självskadebenägna ungdomar (McAllister, Creedy, Moyle, 
Billet & Zimmer-Gembeck, 2009).  Både läkare och sjuksköterskor beskrev att de saknar den 
specialist kompetens som behövs för att vårda självskadebenägna ungdomar. Vårdpersonal 
med lång arbetserfarenhet tenderade dock ha lättare till att få kontakt med självskadebenägna 
ungdomar och de kunde i större utsträckning känna empati för dessa patienter (Anderson et 
al., 2003).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av bemötande 
med ungdomar med direkt självskadebeteende inom somatisk vård. Enligt Willman et al. 
(2006) belyser en kvalitativ ansats bättre mänskliga dimensioner, såsom upplevelser, känslor 
och erfarenhet, samt att metoden strävar efter att beskriva, förstå och förklara vad deltagarna i 
studien delger. I denna litteraturstudie valdes därför en kvalitativ metod för att kunna bygga 
upp ett resultat som var passande till syftet. Olsson & Sörensen (2007) beskriver att en 
kvantitativ ansats har forskaren sällan någon kontakt med deltagarna, undersökaren är 
objektiv och har strukturerade frågeställningar som har formulerats i förväg. Resultatet 
grundar sig på många deltagare och blir ofta entydiga och generella. En sådan ansats gör det 
därför svårt att belysa upplevelse.  

Efter att ha förstått att det fanns svårigheter i bemötandet med självskadebenägna ungdomar, 
påbörjades en grundlig artikelsökning där sökmotorerna Cinahl och PsycINFO användes. 
Eftersom enbart dessa två databaser utnyttjades kan det finnas brister i resultatet då inte flera 
databaser inkluderats. Detta kan medföra att relevanta artiklar till studiens syfte missats. För 
att få fram engelska sökord användes verktyget MeSH- termer. Det för att säkerställa att 
korrekta termer används i sökmotorerna. Först användes ett sökord men antalet funna artiklar 
blev för stort. Därför användes sökord i kombination för att kunna begränsa antalet träffar och 
få fram fler relevanta artiklar som passade bättre till studiens syfte. Att kombinera sökorden 
gav positivt resultat och bidrog till att färre artiklar presenterades i sökmotorn, vilket var en 
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fördel eftersom det sparade tid för författarna. Nackdelen med att kombinera sökorden var att 
det fanns en risk att relevanta artiklar kunde falla bort, som hade varit värdefulla för studien. 
Denna risk ansågs dock liten. Efter en noggrann genomförd artikelsökning framkom sex 
kvalitativa artiklar som ansågs givande och var ”peer-reviewed”, vilket innebär att de är 
vetenskapligt granskade. Att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade var en 
förutsättning och ingick i inklusionskriterierna. Referenslistor från respektive artiklar gicks 
igenom i förhoppningar om att kunna finna fler användbara kvalitativa artiklar till studien, 
dock utan framgång. I stället påträffades ett stort antal kvantitativa artiklar som uteslöts 
eftersom de ansågs inte vara användbara för studien och inte var passande till syftet. Även en 
manuell sökning gjordes i sökmotorerna med nya sökord, också detta utan resultat. Eftersom 
artiklarna skulle vara gjorda från år 2000 eller framåt, kontrollerades också detta. En sökning 
gjordes också för att se om det fanns kvalitativa artiklar som var gjorda innan år 2000, men 
även det utan framgång. Därmed ansågs det att exklusionskriterierna var korrekta. Geografiskt 
sätt fanns inga begränsningar men artiklarna som hittades var gjorda i länder med liknande 
samhälleliga förutsättningar, det vill säga Sverige, Storbritannien och Australien. Att 
artiklarna endast var gjorda från tre olika länder kan ha varit en fördel för studien då vi tror att 
det hade blivit större skillnader, och svårare att sammansätta resultatet, om artiklarna hade 
varit gjorda i många olika länder med skiljande ekonomiska, sociala och religiösa 
förutsättningar och differenser. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska för att 
tolkningen av studierna skulle bli så korrekt och trovärdig som möjligt. Det bör understrykas 
att ingen utav författarna har engelska som modersmål vilket kan medföra en liten risk för viss 
feltolkning. En engelsk-svensk ordbok har använts vid vissa tillfällen för att översättningen 
och tolkningen ska bli så tillitlig som möjligt.  

 
Artiklar som uppfyllde inklusion- och exklusionskriterierna bedömdes sedan efter Carlsson 
och Eimans (2003) bedömningsmall (se bil. 2). Mallen var baserad på ett antal frågor som låg 
till grund för att säkra artikelns kvalité (a.a). Det finns en möjlighet att bedömningsresultatet 
hade blivit något annorlunda om en annan bedömningsmall hade använts. Det ansågs dock 
inte nödvändigt att lägga ytterligare tid på att sätta sig in i andra modeller eftersom alla 
artiklar fick hög validitet i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys användes eftersom den var lätt 
att förstå och använda. Därför beslutades det att inte lägga ner ytterligare tid på att finna andra 
analysmetoder.  Att andra analysmetoder uteslöts kan ha påverkat studiens resultat och 
utformning. Efter att ha samlat in data gicks artiklarna igenom grundligt flera gånger där var 
och en med markeringspenna strök under väsentligheter som var relevant till syftet med 
studien. Anledningen till att artiklarna gicks igenom individuellt och sedan tillsammans var att 
inget väsentligt skulle falla bort och att var och en fick bilda en egen uppfattning av det 
insamlade materialet vilket ansågs resultera i högre validitet. Enligt Willman et al., (2006) blir 
tolkningen mer tillförlitlig när granskningen sker av två oberoende parter. Efter att alla sex 
artiklar hade gåtts igenom jämfördes den utvalda informationen med varandra för att sedan 
gemensamt kunna fastställa vilken information som verkligen var relevant till studiens syfte. 
Därefter togs meningsenheter ut som översattes och kondenserades tillsammans. Det för att få 
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en så tillförlitlig tolkning som möjligt. Den kondenserade texten kodades, som sedan 
mynnade ut i kategorier. Först uppkom tre kategorier varav en kategori fick två 
underkategorier. Efter att ha diskuterat en längre tid gällande de två underkategorierna beslöts 
det till slut att de två underkategorierna skulle tas bort och resultatet skulle mynna ut i en enda 
kategori. Anledningen var att en del av informationen i underkategorierna i så stor 
utsträckning gick in i varandra att det blev bättre att sammansluta dem till en gemensam, 
nydöpt kategori. 

 
Resultatdiskussion 

I kategorin Upplevelse av negativa känslor var frustration en återkommande känsla som 
upplevdes av all vårdpersonal och det fanns flera faktorer som var en bidragande orsak till 
varför denna känsla uppkom. Både läkare som sjuksköterskor kände sig förtvivlade och 
frustrerade över att behöva komma i kontakt med samma patient flera gånger vid olika 
tillfällen, men av samma orsak, och behöva gå igenom samma process gång efter annan. De 
återkommande besöken kan därför vara en bidragande orsak till sämre vård och prioritering 
för självskadebenägna ungdomar. Frustrationen behöver inte nödvändigtvis vara riktad mot 
ungdomarna. McAllister et al. (2002a) bekräftar i sin studie att patienter med självförvållade 
skador inte får samma vård och prioritering som övriga patienter när de besöker 
akutmottagningar för sina skador, på grund av att det väcker starka känslor som frustration 
och ilska hos vårdpersonalen. Resultatet visar på att vårdpersonalen upplever det frustrerande 
att det inte finns riktiga strukturer av hanteringen med självskadebenägna ungdomar. Att det 
finns stora brister i uppföljningen, och att samarbetet kan fungera dåligt mellan olika instanser 
är också en bidragande faktor till frustration hos vårdpersonalen. Det gör i sin tur att 
vårdpersonalens känslor går ut över patienten. Samarbete och uppföljning kan säkert vara 
något som skiljer sig från olika sjukhus, eftersom varje sjukhus har olika ekonomiska 
förutsättningar, samt olika rutiner vid uppföljning av patienter.  

I resultatet framgår det att många utav sjukvårdspersonalen har svårt att hantera sina känslor 
och är ibland till och med nödvändigt att stänga av dem, i arbetet med självskadebenägna 
ungdomar. Det kan bero på att det strider mot deras värderingar, att personalen anser 
ungdomarnas handlingar extrema och kraftfulla och att patienter med direkt 
självskadebeteende skiljer sig så mycket från andra patienter eftersom deras åkomma är 
medvetet självtillfogade. Personalens emotionella svårigheter kan leda till att patienter med 
självtillfogade skador behandlas i tysthet och att vårdpersonalen fokuserar på den fysiska 
skadan och inte den bakomliggande orsaken. Det fanns ingen forskning som framhävde 
kommunikationens betydelse av vårdandet med självskadebenägna ungdomar, men Travelbee 
(1971) anser att kommunikationen är ett centralt begrepp för att sjuksköterskan skall kunna 
vidta åtgärder som motsvarar individens behov. Sjuksköterskan har en roll att hjälpa och 
stödja patienten, samt att kunna hjälpa patienten att bevara hoppet och att få patienten att 
undvika känslan av hopplöshet. Enligt Croona (2003) är det viktigt att man tar till sig 
patientens upplevelse vilket man gör igenom kommunikation. Det är därför viktigt att 
sjuksköterskan försöker hantera sina känslor, för en dialog med patienten och gör ett försök 
med att läsa mellan raderna för att få en bättre kontakt och förståelse för patientens situation. 
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Resultatet visar på att vårdpersonalen har stora svårigheter i att hantera känslor i vårdandet av 
självskadebenägna ungdomar. Känslor som frustration, rädsla, svårigheter att känna empati, 
hopplöshet och ilska återkommer frekvent i artiklarna och vi anser att det är fullt naturligt 
eftersom självtillfogade skador är mer än bara en fysisk skada och är ofta en oförstålig och 
extrem handling som personalen känner rädsla för att diskutera och ta upp med patienten. 
Personalen verkar inte våga ta reda på bakomliggande orsaker för att de känner rädsla för att 
inte sedan kunna hantera situationen. 

I kategorin upplevelse av tidsbrist framgår det att det inte nödvändigtvis bara är de 
emotionella faktorerna som bidrar till att vårdpersonalen fokuserar på de fysiska skadorna. 
Resultatet visar att personalen ofta arbetar under pressade tidsramar vilket bidrar till att det 
inte finns tid för terapeutiska inslag. Det framgår klart att vårdpersonalen upplever patienter 
med självtillfogade skador som tidskrävande vilket skapar negativa attityder i den 
tidspressade miljö som ofta råder på en avdelning. På grund av att de självskadebenägna 
ungdomarna upplevs som tidskrävande skapar de en tidsmässig obalans på avdelningarna. Det 
kan sätta en negativ prägel på vårdpersonalens bemötande av denna kategori patienter och att 
det är lätt att lägga skulden för tidsbristen på dem. Att ha känslan av att inte kunna erbjuda en 
säker och professionell vård för alla patienter tror vi kan bidra till att känna hopplöshet och 
sänka självförtroendet i sin yrkesroll. Detta bekräftar McAllister et al. (2002b) i sin studie, där 
det framgår att vårdpersonalen anser att vårdande av självskadebenägna ungdomar är 
olönsamt och tidkrävande och framkallar negativa attityder. 

I kategorin upplevelse av kunskapsbrist framgår det klart och tydlig att vårdpersonalen inte 
anser sig ha den kunskap och utbildning som behövs för att kunna vårda och bemöta 
självskadebenägna ungdomar på ett professionellt sätt. Att bli tilldelad arbetsuppgifter som 
sträcker sig längre än vad ens kompetens klarar av måste vara skrämmande för vilken 
yrkeskategori som helst, men kanske framför allt för vårdpersonal som arbetar med 
människor. Därför tror vi det är viktigt att personalen regelbundet har debriefing både med 
arbetsteamet och med personal från högre instanser, som till exempel avdelningschefer. Att 
kontinuerligt föra en dialog med medarbetare är viktigt för att kunna förbättra både 
personalens arbetssituation och vården för patienterna. 

 I McAllister et al. (2009) studie fick 29 sjuksköterskor gå en kurs i lösningsfokuserad 
omvårdnad, vilket gav väldigt positiva resultat. Efter kursen beskrev deltagarna att de såg 
självtillfogade skador ur ett större och mer komplext perspektiv. Vidare i studien beskrev 
deltagarna att de inte längre ”skyllde” på patienten, för något som de tidigare har sett som 
självförvållat, utan såg det nu som en mekanism eller behov som hjälpte patienten att dämpa 
sin ångest. Deltagarna berättar också att det egentligen inte krävs så mycket tid med dessa 
patienter. Tiden är inte alltid det avgörande för ett bra möte utan det har större betydelse att de 
känner att de är betydelsefulla och man är till för dem (a.a). Den här artikeln visar att mer 
utbildning och kunskap inom bemötandet med självskadebenägna ungdomar är en 
förutsättning för att hälso- och sjukvården vården ska kunna utvecklas och erbjuda optimal 
och professionell vård åt alla.  
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SLUTSATS 

Resultatet på studien visar på att hälso- och sjukvårdspersonalen känner att de inte har 
tillräcklig kompetens för att kunna ge en god vård till självskadebenägna ungdomar. Det 
medför att vårdpersonalens attityder och självförtroende gentemot ungdomar med 
självförvållade skador försämras. Vårdpersonalen utvecklar ofta negativa känslor som ilska, 
hopplöshet, rädsla och känner sig ofta frustrerade i bemötandet med denna kategori patienter. 
Att vårdpersonalen känner sig frustrerade beror på att de anser självskadebenägna ungdomar 
som tidkrävande och att de skapar obalans på avdelningen. Vårdpersonalen har också svårt att 
känna empati och förståelse för deras extrema handlingar. Det beror på att hälso- och 
sjukvårdspersonalen saknar erfarenhet, ordentliga riktlinjer och utbildning för att kunna 
erbjuda självskadebenägna ungdomar en professionell vård. 

Ytterligare forskning behövs för att belysa vilken betydelse erfarenhet har i bemötandet med 
självskadebenägna ungdomar, samt vad vårdpersonalen behöver för att förändra de negativa 
attityderna. 
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Bilaga 1: Databassökning 

Cinahl 

Sökning Sökord Antal träffar Valda artiklar 
1# Self-harm 812 0 
2# 1# + attitudes 73 0 
3# 2# + qualitative 14 2 
4# Self-injury 226 0 
5# 4# + nurses  13 1 
6# Deliberate + 1# 194 0 
7#  6# + nurses 23 1 
8# 1# + nurses + qualitative 18 0 
 

Psycinfo 

Sökning Sökord Antal träffar Valda artiklar 
1# Self-harm 4290 0 
2# 1# + attitudes 932 0 
3# 2# + qualitative 216 1 
4# Self-injury 3007 0 
5# 4# + nurses  127 1 
6# Deliberate + 1# 2547 0 
7#  6# + nurses 199 0 
8# 1# + nurses + qualitative 139 1 
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Slaven, Janine., 
Kisley, Stephen. 
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Staff Perceptions 
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qualitative study. 
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Att 
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barriärer för 
att vårda 
patienter 
med 
självskadebet
eende och 
hur det kan 
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varav 13 var 
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gentemot 
patienter med 
självskadebetee
nde. 
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Hadfield, Jo., 
Brown, Dora., 
Pembroke, Louise., 
Hayward, Mark. 
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2009) 

Analysis of 
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emergency 
doctors’ 
responses to 
treating people 
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Qualitative 
Health Research  
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doktorer 
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en upplever 
att behandla 
patienter 
med 
självskadebet
eende 

Kvalitativ 
(Intervjustudie 
med fem 
läkare, varav 
två är män och 
tre är kvinnor) 

Doktorerna 
valde att 
fokusera på 
deras fysiska 
skador och 
undvek deras 
psykiska ohälsa. 

Grad 1 
(89 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2: Presentation av artiklar 

 

Författare/Land Titel/Tidsskrift Syfte Metod Resultat Kvalitets- 
bedömning 

Anderson, Martin., 
Standen, Penny., 
Noon, Joe. 
(Storbritannien, 
2003)  

Nurses’ and 
doctors 
perceptions of 
young people 
engage in suicidal 
behavior: a 
contemporary 
grounded theory 
analysis 
International 
Journal of 
Nursing Studies 

Att utforska 
sjuksköterskor 
och doktorers 
uppfattningar 
om ungdomar 
med suicidalt 
beteende 

Kvalitativ 
(intervjustudie 
med 45 
deltagare, varav 
28 är 
sjuksköterskor 
och 17 är läkare) 

Vårdpersonal
en känner 
frustration 
och 
uppgivenhet 
samtidigt 
som de 
känner en 
bristande 
kunskap 
gentemot 
patienter 
med 
självskadebet
eende. 

Grad 1  
(82 %) 

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

Being burdened 
and balancing 
boundaries: a 
qualitative study 
of nurses’ 
experiences 
caring for patients 
who self-harm. 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 

Sjuksköterskor
nas 
beskrivning 
och 
erfarenheter av 
att vårda 
psykiatriska 
patienter med 
självskadebete
ende. 

Kvalitativ 
(Intervjustudie 
med sex 
sjuksköterskor, 
varav tre 
kvinnor och tre 
män. Intervjun 
baserades på två 
frågor) 

Sjukskötersk
orna kände 
rädsla 
patienterna 
livshotande 
handlingar 
och brist på 
stöttning från 
medarbetare 

Grad 1 
(81 %) 

Hopkins, Clare. 
(Storbritannien, 
2002) 

’But what about 
the really ill, 
poorly people?’ 
(An ethnographic 
study into what it 
means to nurses 
on medical 
admissions units 
to have people 
who have harmed 
themselves as 
their patients). 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 

Få ökad 
förståelse för 
sjuksköterskor 
på 
medicinavdeln
ing som vårdar 
patienter med 
självskadebete
ende 

Kvalitativ 
(Intervjustudie 
med fyra 
sjuksköterskor) 

Sjukskötersk
orna 
upplever att 
de har 
tidsbrist och 
patienter 
med 
självskadebet
eende är mer 
tidskrävande. 

Grad 2 
(78 %) 

 

 

 



 
 

Bilaga 3: Kvalitetsbedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003) 

 



 
 

Bilaga 4: Exempel på artikelanalys 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 
A sense of frustration was 
expressed when the same 
patients were admitted and 
the nurses go through the 
process of caring for a 
patient ‘time after time’. 
 

Frustation uppstod när 
samma patient sökte vård 
gång efter gång 

Frustration 

Upplevelse av 
negativa känslor 

Emotionally you have to 
cut off some part otherwise 
it can be very, very hard. In 
an acute situation you have 
to act first 

Vid akuta situationer 
måste man stänga av vissa 
känslor för att kunna 
agera 

Stänga ute känslor 

They become high-profile 
patients and have a 
significant effect on the 
functioning of the ward – 
they speed it up, slow it 
down, divert resources and 
require much 
attention to be focussed 
upon them to bring the 
system back into 
equilibrium. 

Dessa patienter blir 
uppmärksammade av 
avdelningen eftersom de 
skapar obalans i 
arbetsrytmen och kräver 
mer resurser utav 
personalen 

Upptar tid och 
resurser av 
personalen 

Upplevelse av 
tidsbrist 

Participants acknowledged 
their lack of understanding 
of the patients problems 
and not knowing how to 
care for the patients endless 
problems 

Vårdpersonalen känner 
brist på förståelse inför 
patientens situation och 
problem 

Avsaknad av 
kunskap och 
förståelse Upplevelse av 

kunskapsbrist 
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