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Sammanfattning  

Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i hela världen och således även 

självskadebeteende. Självskadebeteende kan definieras som att handlingen är 

avsiktlig och har ett syfte att skada kroppen utan att ta sitt liv. Sjuksköterskors 

attityder påverkas av vilka personer de är och visar sig genom deras handlingar 

och beteende. Detta påverkar i sin tur sjuksköterskors omvårdnad som ska utgå 

ifrån ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att lyssna på 

patientberättelsen och skapa ett partnerskap. Syfte: Syftet var att beskriva vad 

som påverkar sjuksköterskors attityder gentemot personer med 

självskadebeteende inom somatisk vård. Metod: Litteraturstudie med systematiskt 

tillvägagångssätt som baseras på sju kvalitativa och fem kvantitativa studier. 

Studierna inhämtades från Cinahl, Pubmed, Google Scholar och PsycInfo med 

publikationsår 2013-2021. Analysen genomfördes först på egen hand sedan 

sammanställde författarna detta tillsammans för att få fram huvudkategorier och 

subkategorier. Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre huvudkategorier och det 

är: Sjuksköterskors inställningar och känslor, sjuksköterskors kompetens samt 

vårdens organisation. Sjuksköterskors inställningar och känslor handlar om deras 

fördomar, känslor och att personer med självskadebeteende bör infinna sig i en 

annan kontext. Sjuksköterskors kompetens beskrivs utifrån vilken nivå av 

utbildning och erfarenhet de har. Slutligen handlar vårdens organisation om 

ledningen, ledarskap samt brist på tid och personal. Diskussion: Till 

resultatdiskussionen valdes tre centrala fynd ut:  hur sjuksköterskors fördomar, 

känslor och utbildning påverkar deras attityder. Slutsats: Attityder påverkas av 

sjuksköterskors kompetens, inställningar, känslor och vårdens organisation.  
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Abstract 

Background: Mental illness and self-harming behavior are both increasing 

worldwide. Self-harming behavior is an intentional action which has the purpose to 

harm the body without committing suicide. Nurses' attitudes are influenced by their 

persona and appear through their actions and behaviors. This affects the nurse's care 

of the patient, which should be based on a person-centered approach. That includes 

listening to the patient and creating a partnership. Aim: The aim of this study was 

to describe what influenced nurses' attitudes towards people with self-harming 

behavior. Method: A literature study based on seven qualitative and five 

quantitative articles. The articles were obtained from Cinahl, Pubmed, Google 

Scholar and PsycInfo from 2013-2021. The analysis was first carried out on its own, 

furthermore the authors compiled all information to acquire main-categories and 

subcategories. Results: The three main categories of the results are: Nurses' 

attitudes and feelings, nurses competence and the organization of care. Nurses' 

attitudes and feelings consist of their prejudices, feelings and people who self-harm 

should appear in a different context. Nurses' competence is described based on the 

level of education and the experience they have. Finally, the organization of care is 

about management, leadership and lack of time and staff. Discussion: In the results 

discussion, three central findings which affected the nurses’ attitudes were selected: 

prejudice, feelings and education. Conclusion: Attitudes are influenced by nurses' 

competence, attitudes, feelings and the organization of care. 
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Inledning 

Rayner et. al (2018) skriver att självskadebeteende är ett internationellt problem 

och World Health Organisation [WHO] (2021) förklarar att psykisk ohälsa ökar i 

hela världen. Makusu (2019) beskriver att ett symtom på psykisk ohälsa kan vara 

självskadebeteende och enligt Socialstyrelsen (2020) var 6800 personer i Sverige 

inlagda år 2019 inom slutenvården på grund av självskadebeteende. Rayner et. al 

(2018) berättar ytterligare att sjuksköterskor inom den somatiska vården möter en 

stor andel personer med självskadebeteende och att positiva interaktioner mellan 

sjuksköterska och dessa personer är nödvändiga, både för det fysiska och psykiska 

resultatet. Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] 

(2015) framkommer det att personer med självskadebeteende upplever att 

sjuksköterskor inte lyssnar, saknar kunskap inom självskadebeteende och är 

dömande. Rowe och Jaye (2017) menar att personer med självskadebeteende 

upplever att sjuksköterskor sätter dem i kategorier som självskadepatienter och 

inte ser de som enskilda individer. Därför är det viktigt att belysa vad som 

påverkar sjuksköterskors attityder gentemot personer med självskadebeteende 

inom den somatiska vården för att sjuksköterskor ska kunna ge en god omvårdnad 

och för att minska lidandet för dessa personer.  

Bakgrund 

Folkhälsomyndigheten (2021) definierar att psykisk ohälsa omfattar psykiatriska 

besvär och psykiatriska sjukdomar som till exempel ångest, sömnbesvär och 

självskadebeteende. I en undersökning om synen på psykisk ohälsa framkom det 

att nästan fyra av tio i befolkningen i Sverige har eller har haft någon form av 

psykisk ohälsa. Enligt Statens offentliga utredningars rapport (2018) har den 

psykiska ohälsan ökat i alla åldersgrupper sedan 1990-talet i Sverige. Ungdomar 

konsumerar alltmer öppen vård, sjukhusvård samt psykiatrisk vård och den 

psykiska ohälsan präglar också vardagen hos den äldre generationen där cirka 20 

% av personer över 65 år lider av någon form av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa 

och psykiska problem omfattar även den största sjukskrivningsorsaken i arbetsför 

ålder. Folkhälsomyndigheten (2021) menar också att i arbetet mot att förebygga 

och minska den psykiska ohälsan är det viktigt att motverka stigmatisering. 
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Stigmatisering menas med att en grupp som anses avvika från normerna 

förknippas med negativa stereotyper. Stigmatiseringen kan resultera i sämre 

bemötande, en känsla av skam och diskriminering när personer med psykisk 

ohälsa söker sig till vården. I Folkhälsomyndighetens (2021) undersökning om 

synen på psykisk ohälsa framkom det också att befolkningen uppskattade att 

varannan person kommer att drabbas av psykisk ohälsa någon gång i livet. 

Åkerman (2010) förklara hur psykisk ohälsa och självskadebeteende uppkommer 

genom stress sårbarhetsmodellen. Modellen bygger på att det är en persons 

känslomässiga sårbarhet och stressande upplevelser i livet som ligger till grund 

för faktorer som kan leda till psykisk ohälsa. Cassel (1976) poängterar att 

sårbarheten kan vara av genetiskt arv, ha en psykosocial bakgrund eller ha 

uppkommit på grund av skador och sjukdomar i det centrala nervsystemet. 

Åkerman (2010) nämner vidare att den känslomässiga sårbarheten har både 

hjälpande och stjälpande faktorer som både ökar eller minskar en människas 

förutsättningar att klara sig igenom påfrestande situationer med bibehållen hälsa. 

De hjälpande faktorerna är exempelvis goda familjerelationer, vänner och 

intressen medan de stjälpande faktorerna kan vara trauman, destruktiva relationer 

eller sjukdom. Ehnvall och Ågren (2002) poängterar att om personer utsätts för 

upprepad stress eller traumatiska händelser i livet ökar således också sårbarheten 

för psykisk ohälsa.  

Självskadebeteende 

Självskadebeteende är ett begrepp som kan beskrivas på många olika sätt och med 

tiden har konsensus kring terminologin utvecklats. En definition av 

självskadebeteende som kan användas är det icke suicidala självskadebeteendet 

Non-Suicidal Self-Injury [NSSI] (International Society for the Study of Self-

injury, 2021). Bjärehed och Bjureberg (2019) menar att denna definition av 

självskadebeteende innebär att handlingen är avsiktlig och direkt riktad mot den 

egna personen. Handlingen har ett syfte att skada kroppen där avsikten inte är att 

ta sitt liv. Det finns olika tillvägagångssätt att skada sig själv på och 

självskadebeteendet ter sig som ett impulsivt och upprepat beteende där individen 

exempelvis skär, rispar eller karvar sig i huden, bränner eller slår sig så att 
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hudskada uppstår. Vad beteendet fyller för funktion skiljer sig från person till 

person, från tillfälle till tillfälle och oftast är det många olika anledningar som 

avgör. Det kan vara för att bli lugn, för att straffa sig själv, för att förflytta 

smärtan, för att känna kontroll eller för att känna sig levande. Det kan också vara 

att personen skadar sig för att kommunicera eller för att människor ska se och 

förstå vad dessa personer med självskadebeteende går igenom. Enligt en studie av 

Doyle et. al (2017) berättar personer som självskadar att de skadade sig själva 

främst för att få befrielse från ett hemskt sinnestillstånd och för att kunna hantera 

sina känslor. De nationella vård och insatsprogrammet (2019) menar samtidigt att 

samsjuklighet med psykiatriska diagnoser som ätstörning, personlighetssyndrom 

och missbruk är inte ovanligt hos personer med självskadebeteende. 

Självskadebeteende kan även bli mer omfattande där frekventa självskador med 

måttliga till svåra vävnadsskador och allvarliga överdoser med läkemedel kan bli 

potentiellt livshotande och kräver akutsjukvård eller inläggning. Åkerman (2010) 

menar att en person som självskadar kan komma till akuten efter tagit en överdos 

av läkemedel för att förmedla sin inre smärta samtidigt som personen kan söka för 

samma orsak en vecka senare med syftet att ta sitt liv. Därav poängterar Asarnow 

et al. (2011) att självskadebeteende är en av de starkaste riskfaktorerna för suicid. 

Carroll (2014) menar att en av tjugofem personer som kommer in med självskada 

på sjukhus kommer begå självmord efter tio år. Enligt Åkerman (2010) kan 

personer med självskadebeteende ge ett intryck av att de inte vill förändra sin 

situation, vilket kan upplevas frustrerande för omgivningen. Det i sig behöver inte 

menas med att personen är omotiverad eller nöjd med sitt liv som de är, utan att 

de ofta drömmer om att få bli räddade. SBU (2015) poängterar att många personer 

som självskadar har svårt för att söka hjälp och känner att de inte blir sedda, får ett 

kunnigt och respektfullt bemötande av vårdpersonal. I nationella 

självskadeprojektets (2016) riktlinjer nämns det att när personer som skadat sig 

själva söker vård kommer de oftast först till akutmottagning innan de vid behov 

remitteras vidare till en psykiatrisk akutmottagning. Därav blir sjuksköterskor på 

akutmottagningen inom somatiken bland de första som träffar dessa personer. 

Sjuksköterskans bemötandet ska ske med medkänsla, värdighet och respekt precis 

som till alla andra patienter. Bjärehed och Bjureberg (2019) menar att personer 
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med självskadebeteende är medvetna om att deras beteende kan vara upprörande 

och skrämmande. Samtidigt som de är oroliga för hur bemötandet av deras 

beteende kommer att bli. Att prata om självskadebeteende är svårt för personer 

som självskadar och ett bemötande med sjuksköterskan som är väl avvägt och 

validerande kan skapa tillit och förtroende. Åkerman (2010) poängterar däremot 

att negativa attityder mot personer med självskadebeteende inte är ovanligt inom 

vården.  

Attityder 

Angelöw (2015) berättar att attitydbegreppet beskrivs utifrån tre olika 

beståndsdelar. Tanke- och kunskap komponenten beskrivs som föreställningar och 

kunskaper om en särskild situation, objekt eller en viss individ. Attityder förklaras 

även utifrån en känslokomponent som inriktar sig på vilka känslor som uppkommer 

inför ett visst objekt. Slutligen förklaras handlingskomponenten som benägenheten 

att agera på ett visst sätt i förhållande till aktuell situationen eller person. Attityder 

har olika funktioner och hjälper till att förstå omvärlden. Det är attityder som ger 

en grund för hur människan ska tolka händelser i vardagen och som bidrar till att 

nå mål och tillfredsställa behov. Attityder kan även handla om att försvara 

självkänslan och stärka självförtroendet. Genom attityder kan värderingar uttryckas 

för omvärlden och tala om vilken person individen i fråga är. När en person bedöms 

av omvärlden görs det utefter vilka attityder som uttrycks, hur beteendet ser ut och 

efter handlingar. SBU (2017) menar att hälso- och sjukvårdens attityder kan 

påverka förutsättningarna för personcentrerad vård och attityderna kan behöva 

förändras för att delat beslutsfattande och patientdelaktighet ska kunna uppnås.  

Personcentrerad vård 

Ekman et al. (2021) skriver att personcentrerad vård handlar om att lyssna på 

patientens berättelse och skapa ett partnerskap. Ett partnerskap inleds mellan 

sjuksköterska och den vårdande genom att lyssna och få en uppfattning om 

sjukdomen och hur detta påverkar personens liv. På så sätt kan personens lidande i 

situationen fångas och vilka problem som är störst för personen. Om 

sjuksköterskor inte lyssnar och får en uppfattning om vad som är mest 
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problematiskt för personen, hörs bara den medicinska berättelsen som enbart 

handlar om att diagnosticera och behandla själva sjukdomen. Genom att 

samarbeta och lyssna på patientberättelser kan resurser och förmågor identifieras 

och det gör det möjligt att upprätta en personlig vårdplanering för varje enskild 

person. Genom ett gott lyssnande och god kommunikation kan patienterna få mer 

egenmakt och på så sätt lättare hantera situationen när de får göra det utifrån deras 

egna önskemål. En personlig hälsoplan möjliggörs genom ett partnerskap mellan 

patient och sjuksköterskor där man tillsammans jobbar mot ett gemensamt mål. 

Det är viktigt att sjuksköterskor ser till patientens egna resurser men även till hur 

omgivningen kring patienten ser ut som exempelvis hemsituation och närstående. 

Att ta med närstående i vårdplaneringen är därför en central punkt om det finns 

möjlighet till det. Partnerskapet värnas om genom att dokumentera den 

gemensamma hälsoplanen där patienten har fått identifierar sina egna mål med 

hjälp av exempelvis sjuksköterskor. På så vis blir det lättare för patienterna att 

upprätthålla sociala relationer och det blir lättare att återgå till det dagliga livet 

och allt vad det innebär för varje enskild person.  

Syfte 

Syftet var att beskriva vad som påverkar sjuksköterskors attityder gentemot 

personer med självskadebeteende inom somatisk vård. 

Metod 

Design 

Designen på studien är en allmän litteraturöversikt med ett strukturerat arbetssätt 

för att skapa en beskrivande översikt över ett valt område. Det redan publicerade 

forskningsresultatet sammanställs med både kvalitativa och kvantitativa studier 

(Friberg, 2017). 

Sökvägar och urval 

Till att börja med gjordes en pilotsökning i Cinahl för att se om där fanns material 

till studien. Tre databaser som använts är Cinahl, PubMed och PsycINFO. Östlund 
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(2017) skriver att databasen som används bestämmer ämnesområdet för studien då 

databaserna är indelade efter området på ämnet. PubMed innehåller omvårdnad 

och medicinsk vetenskap där Medical Subject Headings (MeSH) har använts som 

ämnesord. Enligt Karlsson (2017) innehåller PsycINFO information om beteende 

och psykologivetenskap där Thesaurus använts som ämnesord. Östlund (2017) 

skriver att Cinahl innehåller information om omvårdnad och vårdvetenskap, där 

har Cinahl Headings använts. Karlsson (2017) berättar vidare att Cinahl Headings 

är ett system för ämnesord som beskriver innehållet i studien och ger förslag på 

andra ord som kan vara användbara. Östlundh (2017) menar att ämnesord också 

kan ses som en definition av sökordet och hur det ordet tolkas i den aktuella 

databasen. Nyckelbegreppen från syftet har använts som ämnesord och de är 

självskadebeteende, sjuksköterskors attityder, patient och somatisk vård. Östlund 

(2017) förklarar att vid en sökning på ett ord i en databas gäller det att få träffar på 

dokument som innehåller olika böjningsformer på ordet. Detta gör inte de valda 

databaserna automatiskt utan för att kunna möjliggöra detta krävs det en teknisk 

funktion som kallas trunkering. För att sedan få ett bra litteraturval sattes olika 

sökord samman med olika synonymer för att markera hur sökorden kan 

kombineras. Östlund (2017) menar att denna teknik kallas boolesk sökteknik och 

de två grundläggande operatorerna är AND och OR. AND kopplar ihop två 

söktermer och OR används för att få träffar på någon av eller båda söktermerna 

vid exempelvis olika synonymer. Varje sökning har sedan dokumenterats för att 

se träffmängden på varje sökord. Utöver sökningarna i databaserna togs det 

kontakt med en författare som varit delaktig i flertal studier om 

självskadebeteende. Författaren skickade en studie som kunde hittas i databasen 

Google Scholar. I de tre andra databaserna resulterade sökningarna i 144 studier i 

Cinahl, 59 i Pubmed och 59 Psycinfo, se bilaga 1. 

Enligt Östlundh (2017) är inklusionskriterier urval av dokument som används vid 

litteratursökning. Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara 

engelskspråkiga, peer reviewed och publicerats från år 2013 eller senare. Östlundh 

(2017) förklarar peer reviewed som att vetenskapliga studier har granskats av 

andra forskare före publicering för att säkerställa kvaliteten på forskningen. Peer 

reviewed funktionen är inte tillgänglig i Pubmed och användes därför inte där. 
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Studierna skulle även handla om vad som påverkar sjuksköterskors attityder 

gentemot personer med självskadebeteende inom somatiska vården. Rosén (2017) 

menar att anledningen till att en studie i stället exkluderas kan bero på att det inte 

uppfyller inklusionskriterierna. Mårtensson och Fridlund (2017a) berättar vidare 

att exklusionskriterier menas med att studier kan exkluderas på grund av olika 

orsaker som exempelvis ålder eller fel målgrupp som avses studeras. 

Exklusionskriterierna är studier som berör personer under 18 år och även de 

studier som enbart utformats på sjuksköterskor med specialistutbildning inom 

psykiatrin. Efter sökningarna i databaserna lästes studiernas titel för att se om 

studierna svarade på syftet. Om titeln kunde tänkas svara på syftet lästes 

abstraktet igenom för att få en bedömning om studien var relevant och därefter 

lästes hela studierna i sin helhet. Totalt lästes 62 abstrakt igenom och 34 studier 

lästes igenom helt. Totalt motsvarade 12 studier inklusionskriterierna och 

användes i resultatet. Sex av dessa studier återfanns som dubbletter i de olika 

databaserna.  

Granskning och analys 

Efter lämpligt antal studier har hittats ska en totalbedömning på studiernas kvalitet 

göras (Friberg, 2017). För att författarna inte skulle påverkas av varandra så gjordes 

granskningen av valda studier på egen hand till att börja med. Studierna lästes 

igenom flertalet gånger för att förstå innehållet och sammanhanget samt för att 

identifiera om studiernas resultatdel svarade på litteraturstudiens syfte. Därefter 

gjordes en totalbedömning och granskning av studierna genom granskningsmallar 

från Högskolan i Kristianstad för både kvantitativa och kvalitativa studier. I de 

kvalitativa studiernas granskningsmall utförd av Blomqvist et al. (2016) har 

studiernas kvalité granskats utifrån trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och verifierbarhet. I de kvantitativa studiernas 

granskningsmall utförd av Beck et al. (2020) har studiernas kvalité i stället 

granskats utifrån trovärdighetsbegreppen intern validitet, extern validitet, 

reliabilitet och objektivitet. Resultatet av de studier som inkluderats har presenterats 

i en artikelöversikt, se bilaga 2.  
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Sju kvalitativa studier och fem kvantitativa studier analyserades sedan för att kunna 

svara på vad som påverkar sjuksköterskors attityder gentemot personer med 

självskadebeteende inom somatisk vård. Studierna var genomförda i Australien 

(n=6), i Irland (n=1), i England (n= 3), i Danmark (n=1) och i Korea (n=1). Totalt 

deltog 1313 sjuksköterskor i studierna och de var mellan åldrarna 18 och 55 +. I de 

studier där kön presenterades var där sammanlagt (n=522) kvinnor och (n=54) 

män.  Friberg (2017) beskriver ett antal analyssteg som måste arbetas igenom för 

att övergripande områden i studierna ska kunna identifieras. Till att börja med så 

ska de valda studierna läsas igenom flera gånger för att förstå innehållet och 

helheten. Varje studie bör också sammanfattas så att allt relevant dokumenterats 

och data reduceras. Nästa steg är att dokumentera i en översiktstabell för att få 

struktur på det material som analyseras och sedan ska även likheter och skillnader 

i resultat innehållet presenteras. Slutligen ska en sammanställning göras av det som 

analyserats fram.  Analysen till denna studie började med att de valda studierna 

lästes flertalet gånger enskilt och därefter gjordes en sammanfattning på varje 

studies resultat där innehåll som svarade på syftet låg i fokus och dokumenterades. 

Författarna diskuterade likheter och skillnader mellan studierna och på så sätt 

uppkom återkommande fynd som grupperades i kategorier och subkategorier, se 

tabell 1. 

Tabell 1: exempel från analysen 

Meningsenheter Subkategori Huvudkategori 

“There [remains] a lot of judgement from ED 

staff towards people who self-harm. 

Especially [towards] people that frequently 

present with self-harm (P11)” (Ngune et al., 

2020a, s.181). 

Fördomar 

Känslor och inställningar 

påverkar sjuksköterskors 

attityder 

“A lot of people that present to the emergency 

department with self-harm do it on quite a 

frequent basis, so it is quite frustrating to see 

them… am.. coming in constantly (Dolores) 

(Mulhearne et al., 2021, s. 5)” 

Känslomässig 

påverkan 

Känslor och inställningar 

påverkar sjuksköterskors 

attityder 

 

Analysen ledde slutligen till tre huvudkategorier och sju subkategorier, se tabell 2.  
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Tabell 2: Presentation av kategorier och subkategorier 

 

 

 

 

 

 

 

Etiska överväganden 

Codex (2021) menar att forskning på människor är av vikt för att kunna generera 

ny kunskap och för att kunna hjälpa de personer som lever under svåra villkor. 

World Medical Association [WMA] (2018) beskriver Helsingforsdeklarationen 

som innefattar etiska principer som behöver tas hänsyn till när det gäller forskning 

om människor och humant material. Deklarationen innefattar att personer som är 

involverade i medicinsk forskning ska värna, respektera och skydda deltagarnas 

rättigheter, sekretess, integritet, autonomi och deras hälsa. Codex (2021) nämner 

vidare att detta kan tillgodoses genom att informerat samtycke inhämtas. 

Informerat samtycke menas med att deltagarna fått information om studien, de 

deltar frivilligt och kan när som helst dra sig ur sin medverkan i studien. De etiska 

principerna har tillgodosetts genom att de valda studierna till detta arbete varit 

godkända av etiska kommittéer alternativt haft ett tydligt etiskt resonemang. 

Samtliga deltagare i studierna som använts har även gett informerat samtycke. 

Förförståelse 

Enligt Priebe och Landström (2017) syftar förförståelsen på det människor kan 

och vet innan en studie påbörjas. Friberg och Öhlen (2017) menar vidare att 

förförståelsen både kan ses som ett hinder och en möjlighet för att skapa ny 

förståelse och den är avgörande för vilken ny förståelse människor kan få. Innan 

 

Fördomar 

Känslomässig          

påverkan 

Personer med 

självskadebeteende bör 

infinna sig i en annan 

kontext 

 

Utbildning 

Erfarenhet 

 

Ledarskap och stöd från 

ledningen 

Brist på tid och personal 

 

 

Känslor och 

inställningar påverkar 

sjuksköterskors 

attityder 

Sjuksköterskors 

kompetens påverkar 

attityderna 

Vårdens organisation 

påverkar 

sjuksköterskors attityder 
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detta arbete hade en av författarna en förförståelse om sjuksköterskors attityder 

kan vara dömande och negativa mot personer som självskadar då de inte kan 

förstå varför dessa personer skadar sig själva. Detta tror en av oss kan leda till att 

personerna som självskadar känner att det är hopplöst att söka vård eftersom de 

blir bemötta med negativa attityder och till slut väljer att ge upp. Därför tror en av 

oss att det har stor betydelse för dessa personer hur sjuksköterskors attityd är när 

de söker vård. Den andra författarens förförståelse om sjuksköterskors attityder 

till personer som självskadar är att sjuksköterskorna anser att dessa patienter är 

krångliga att handskas med. Sjuksköterskors attityder kan tänkas lysa igenom vid 

bemötandet och uppfattningen är att sjuksköterskor är dömande, undviker att sitta 

ner och prata med personerna. Båda författarna tror att attityderna skiljer sig åt om 

sjuksköterskan har stor erfarenhet av att möta dessa patienter eller inte. Båda 

författarna tror också att attityderna kan skilja sig åt om sjuksköterskor har 

grundutbildning eller specialistutbildning inom psykiatrin.  

Resultat 

Sammanlagt elva vetenskapliga artiklar har sammanställts till denna studies 

resultatdel. Resultatdelen presenteras i tre huvudkategorier med respektive 

subkategorier. Det presenteras även representativa citat från vissa artiklar under 

subkategorierna för att förstärka och förtydliga de utvalda artiklarnas innehåll.   

Känslor och inställningar påverkar sjuksköterskors 

attityder 

I denna kategori är det fokus på hur sjuksköterskors känslor och inställningar 

påverkar deras attityder gentemot personer med självskadebeteende. Kategorin 

rymmer subkategorierna fördomar, känslomässig påverkan och att personer med 

självskadebeteende bör infinna sig i en annan kontext.  

Fördomar 

I flertalet studier påvisades det att fördomar kunde påverka sjuksköterskors 

attityder gentemot personer med självskadebeteende (Artis & Smith, 2013; 

Koning et al., 2017; McGough et al., 2021a; Mulhearne et al., 2021; Ngune et al., 

2020a). Sjuksköterskor kunde vara dömande i sitt förhållningssätt gentemot 
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personer med självskadebeteende och detta dömande förhållningssätt ansågs vara 

ett hinder när personer med självskadebeteende kom in till akutmottagningen 

(Ngune et al., 2020a). Samtidigt framhävdes en icke-dömande attityd från 

sjuksköterskor som en avgörande faktor för att kunna bygga en relation med 

personer som skadar sig själv (Mulhearne et al., 2021). Ett annat hinder för god 

omvårdnad var när sjuksköterskor hade fördomar om att personer med 

självskadebeteende sökte sig till den somatiska vården för att få uppmärksamhet. 

Hade sjuksköterskor dessa fördomar så undveks personerna men samtidigt 

berättade de att undvikandet också kunde bero på tidigare incidenter med personer 

som självskadar (Ngune et al., 2020a). Sjuksköterskor menade också att deras 

egna inställningar och fördomar gentemot personer som självskadar, samt deras 

kollegors inställningar påverkade hur dessa personer blev omhändertagna och att 

interaktionen även blev påverkad. Det fanns tillfällen där sjuksköterskor inte 

prioriterade personer med självskadebeteende utan i stället kategoriserade och 

satte dessa personer åt sidan (McGough et al., 2021a; Ngune et al., 2020a). 

Exempelvis genom att sängarna gavs bort till andra patienter som ansågs vara 

sjukare (McGough et al., 2021a). 

 

[Some staff say] we patch these people up all the time and they 

just come back to us. …. we want to deal with sick people 

instead of these types of patients. Those sorts of stigmatised 

comments are made occasionally as much as we try to combat 

that. (P7) (McGough et al.,2021a, s. 3) 

 

Flera sjuksköterskor hade också fördomar om att personer med 

självskadebeteende var svåra att möta och ge omvårdnad till (Mulhearne et al., 

2021; Ngune et al., 2020a). De ansåg att personer med självskadebeteende var 

slutna, ovilliga att prata och visa vilka de var (Mulhearne et al., 2021). Det fanns 

tillfällen när personer kom in med skador som de orsakat själva som ansågs vara 

var mindre och lättare av sjuksköterskorna. Detta ledde till sjuksköterskor fick 

fördomar och negativa attityder gentemot personer som självskadar då det ansågs 

vara slöseri med tid och resurser då självskadan inte var på riktigt (Koning et al., 
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2017). I två studier poängterade sjuksköterskor att personer med 

självskadebeteende var tidsödande (Artis & Smith, 2013; Mulhearne et al., 2021). 

I en annan studie hade sjuksköterskor även fördomar om att personer med 

själskadebeteende var manipulativa (Mulhearne et al., 2021). Samtidigt så visade 

en studie att sjuksköterskor inte hade fördomar om att personerna försökte 

manipulera dem (M=1,08±SD=4,43) utan i stället visade förståelse för personer 

med självskadebeteende. En del sjuksköterskor ansåg inte heller att personer som 

skadar sig själva gjorde det för att få uppmärksamhet (M=4,02±SD=1,31). 

Personer som självskadar var heller inte slöseri med tid och denna patientgrupp 

förtjänade god omvårdnad vid varje vårdtillfälle (M= 2,49±SD =1,109) (Kwon & 

Lee, 2016). 

Känslomässig påverkan 

Det var viktigt att kunna hantera sina känslor vid mötet med personer som 

självskadar då en del sjuksköterskor berättade att det var lätt att bli känslomässigt 

påverkad (Ngune et al., 2020a). En känsla som var vanlig när sjuksköterskor 

vårdade personer med självskadebeteende var frustration (Artis & Smith, 2013; 

Martin & Chapman, 2014; McGough et al., 2021a; Mulhearne et al., 2021). 

Sjuksköterskor blev frustrerade när denna patientgrupp kom in upprepade gånger 

till akutmottagningen med deras utmanande handlingar. Några sjuksköterskor 

menade att det fanns en medvetenhet om att en del personer med 

självskadebeteende besökte akuten frekvent men sjuksköterskorna menade 

samtidigt att detta inte fick påverka omvårdnaden de gav (Mulhearne et al., 2021). 

Sjuksköterskor kände också frustration över hur komplex omvårdnaden kunde 

vara då ett visst vårdande som getts till en person som självskadar, kanske inte 

fungerade på nästa person (Artis & Smith, 2013). Sjuksköterskor kände även 

frustration över bristen på samhällsresurser som fanns tillgänglig för denna 

patientgrupp och för att systemet svek dessa personer som behövde hjälp (Koning 

et al., 2017; McGough et al., 2021a). Sjuksköterskor beskrev också att de kunde 

känna ilska i mötet med personer med självskadebeteende (Ngune et al., 2020a). 
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 “Originally, I found myself getting very emotional very quickly 

emotionally elevated, and there was often anger on my part as 

well” (Ngune et al., 2020a, s. 181)  

 

Andra känslor som också kunde uppkomma i mötet var osäkerhet och nervositet. 

Sjuksköterskor menade att personer med självskadebeteende hade ett utmanande 

beteende som gav dem en ständig oro. Oron präglades av att sjuksköterskor var 

rädda att personerna skulle avvika och orsaka ytterligare skada på sig själv 

(Mulhearne et al., 2021). Oron präglades också av att de behövde höra ångest från 

personer som självskadar. Detta ledde till att sjuksköterskor undvek personer med 

självskadebeteende för att slippa känna rädsla och ångest och istället behålla sitt 

eget välbefinnande. Samtidigt ansåg en del sjuksköterskor att om det fanns risk 

för ytterligare självskada eller självmord släppte de ifrån sig personerna för att 

undvika avslöjanden om att någon person som skadat sig själv inte ville leva 

längre. Detta resulterade i sin tur till känslor som maktlöshet och börda i de svåra 

situationerna (Foye et al., 2020). Sjuksköterskor upplevde också oro och 

nervositet för att de hade bristande förmåga att ta hand om personer med 

självskadebeteende (Mulhearne et al., 2021). I en studie framhävdes det att 

sjuksköterskor inte visade känslor som värme och förståelse för personer med 

självskadebeteende (M=3,20 ±SD= 0,92) (Kwon & Lee, 2016). Samtidigt kände 

en del sjuksköterskor empati för personer som självskadade (M=13,4±SD=2,3) 

(Martin & Chapman, 2013). I en annan studie så uttryckte de sjuksköterskor som 

hade kunskap om självskadebeteende mer empati för personerna (Ngune et al., 

2020a). En del sjuksköterskor berättade däremot att det var svårt för dem att 

känna empati när dessa personer som skadat sig själva kom in flertalet gånger på 

akutmottagningen (Martin & Chapman, 2014). Samtidigt så poängterade även 

några sjuksköterskor att det inte spelade någon roll om det var personens första 

eller upprepade gång på akutmottagningen då de kände empati för personer med 

självskadebeteende och ville hjälpa dem (Mulhearne et al., 2021). En annan 

aspekt var att kvinnliga sjuksköterskor kände mer empati (M = 15,3±SD= 1,6) än 

manliga sjuksköterskor (M=14,0±SD=2,0). Kvinnliga sjuksköterskor kände även 

mer positiva känslor till personer som självskadar än manliga sjuksköterskor 
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(p=0,015) (Wimmer Perboell et al., 2014). Det beskrevs också i en studie att 

sjuksköterskor överlag hade positiva känslor för personer med självskadebeteende 

(Koning et al., 2017).  

Personer med självskadebeteende bör infinna sig i en annan kontext 

I två studier ansåg sjuksköterskor att psykisk ohälsa inte var deras uppgift utan 

psykiatrins uppgift (Foye et al., 2020; McGough et al., 2021a). Detta kunde 

resultera i konflikter mellan psykiatrisk och somatisk vård då en 

allmänsjuksköterska förväntades att kunna hantera den psykiska hälsans aspekt 

när personer med självskadebeteende sökte sig till den somatiska vården. 

Sjuksköterskor tog hand om personer som självskadar men gjorde det med 

motstånd och hänvisade till den psykiatriska vården. 

 

 ”I deal with anything from the neck down but from there up is 

your department” (Foye et al., 2020, rubrik 3.2.2.). 

Detta resulterade i ett slags avståndstagande till personer med självskadebeteende 

(Foye et al., 2020). Flertalet sjuksköterskor menade att det är den fysiska hälsan 

som är i fokus när personer med självskadebeteende söker sig till den somatiska 

vården (Foye et al., 2020; McGough et al., 2021a; Mulhearne et al., 2021). 

Sjuksköterskor menade att om personer som skadat sig själva inte hade en 

livshotande fysisk skada så behövdes inte ett akut ingripande från dem oavsett 

prioritering i triagen (Mulhearne et al., 2021). Sjuksköterskor menade även att 

personer med självskadebeteende inte behövde vara inlagd på deras somatiska 

avdelning om det inte fanns risk för självmord (Koning et al., 2017). 

Sjuksköterskor nämnde att de hellre tog hand om fysiskt sjuka personer än 

personer med psykisk ohälsa och tog därför avstånd från att utforska det 

känslomässiga hos personer med självskadebeteende och tog enbart tag i deras 

fysiska bekymmer (McGough et al., 2021a). I en studie beskrev sjuksköterskor att 

omvårdnaden av personer med självskadebeteende handlar om något djupare än 

bara det fysiska tillståndet men att dessa personer borde bli behandlade som alla 

andra patienter (Artis & Smith, 2013).  
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Sjuksköterskors kompetens påverkar attityderna 

I denna kategori är det fokus på hur sjuksköterskors kompetens kan påverka deras 

attityder gentemot personer med självskadebeteende. Kategorin rymmer 

subkategorierna utbildning och erfarenheter. 

Utbildning 

I flertalet studier beskrevs det att utbildning påverkade sjuksköterskors attityder 

(Mulhearne et al., 2021; Ngune et al., 2020a) Sjuksköterskor beskrev att 

utbildning kunde förändra och ge dem mer positiva attityder gentemot personer 

med självskadebeteende (p=0,01) (Wimmer Perboell et al., 2014).  Samtidigt som 

sjuksköterskor också ansåg att utbildningen möjliggjorde förändrade attityder så 

att de kunde vara mer empatiska och förstå orsaken till beteendet (Ngune et al., 

2020a). Sjuksköterskor inom somatiken ansåg att det saknades utbildning om 

självskadebeteende för att kunna hjälpa dessa personer effektivt och att det fanns 

behov av mer utbildning och kunskap inom området (Artis & Smith, 2013; Foye 

et al., 2020; Koning et al., 2017; Martin & Chapman, 2014; Mulhearne et al., 

2021; Ngune et al., 2020a). I en studie så framkom det att sjuksköterskor som 

hade utbildning i självskadebeteende kunde hantera personerna mer effektivt 

(M=16,1±SD=2,7) jämförelsevis med de som inte hade utbildning 

(M=14,8±SD=2,7) (Martin & Chapman, 2013).  

 

 “It’s like we really are… not trained. I never received any 

training on how to, to, to treat the mental health side and I think 

that can be a bit irate for them” (Lyn) (Mulhearne et al., 2021, 

s. 4). 

I en studie visade det sig att endast 19 % av de sjuksköterskor (n=254) som deltog 

hade fått utbildning om självskadebeteende (Wimmer Perboell et al., 2014). I en 

annan studie var det endast 26 % av deltagande sjuksköterskor (n= 559) som hade 

fått utbildning inom självskadebeteende. Av dessa så ansåg 60% att utbildningen 

var tillräckligt förberedande för att kunna handskas med denna patientgrupp 

medan resterande 40% inte ansåg att utbildningen räckte till (Leather et al., 2020). 
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Via intervjuer har sjuksköterskor berättat att de kände sig oförberedda samt att de 

saknade självsäkerhet och skicklighet för att kunna ta hand om personer som 

självskadar (Koning et al., 2017; Martin & Chapman, 2014). Utbildning 

resulterade i att sjuksköterskor kände sig mer kompetenta och säkra i att ta hand 

om denna patientgrupp (Koning et al., 2017; Mulhearne et al., 2021) Utbildningen 

ansågs också öka effektiviteten och kompetensen att arbeta med denna 

patientgrupp (p=0,001) Wimmer Perboell et al., 2014).  Sjuksköterskor menade 

också att kunskap hängde samman med ökad empati och ökat självförtroende 

(p=<0,001) (Ngune et al., 2020b) Genom att tillbringa tid med 

psykiatrisjuksköterskor som hade mer utbildning och kunskap om dessa personer, 

ökade det i sin tur sjuksköterskor inom somatiska vårdens kunskaps- och 

komfortnivå. Sjuksköterskor menade också att kunskap om varför personer skadar 

sig själva behövdes för att kunna vara bekväm med att arbeta med denna 

patientgrupp och för att kunna tillgodose deras behov. Därför upplevdes den 

bristande kunskapen som ett hinder då interaktionen mellan sjuksköterskor och 

personer som självskadar påverkades negativt (Ngune et al., 2020a). Den 

bristande kunskapen påverkade också omvårdnaden negativt eftersom det fanns 

en osäkerhet kring vad en självskada ansågs vara vilket kunde leda till 

missförstånd. Omvårdnadsbedömningen påverkades då sjuksköterskorna kände att 

personer med självskadebeteende var svåra att bedöma. Därav blev det även 

osäkert för sjuksköterskor när det kom till vilka lämpliga bedömningsverktyg som 

kunde användas till dessa personer (Mulhearne et al., 2021). Sjuksköterskor angås 

inte att de hade tillräckligt med beredskap att arbeta med den komplexitet som 

kunde tänkas uppkomma i omvårdnaden av personer som självskadar och de 

saknade utbildning för att kunna ta tag i psykiska behov (McGough et al., 2021a). 

Sjuksköterskor menade även att grundutbildningen är bristfällig när det kommer 

till den psykiska hälsan (Foye et al., 2020). Därav poängterades det i en studie att 

det fanns ett behov av mer utbildning inom området självskadebeteende i 

sjuksköterskors grundutbildning. Sjuksköterskor menade att utbildning kunde ge 

de en verktygslåda som ökade deras effektivitet och gav dem möjligheten att 

tillgodose personens behov eftersom de kände sig mer förberedda och visste vilka 

frågor som skulle ställas (Ngune et al., 2020a). 
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Erfarenheter 

I en studie beskrev sjuksköterskor att de hade för lite klinisk erfarenhet för att 

kunna ta hand om personer med självskadebeteende effektivt (Artis & Smith, 

2013). I en annan studie mättes akutsjuksköterskor och psykiatrisjuksköterskor 

attityder, empati och förståelse gentemot patienter med självskadebeteende och 

det framkom att akutsjuksköterskor med 6–10 års klinisk erfarenhet kände sig mer 

självsäkra än psykiatrisjuksköterskor som hade 6 år eller mindre klinisk erfarenhet 

(p= 0.031). I studien framkom det också att sjuksköterskor oavsett om de jobbade 

inom somatiken eller psykiatrin, kände sig mer självsäkra på att ta hand om 

personer med självskadebeteende ju mer klinisk erfarenhet de hade (p= 0.042) 

(Ngune et al., 2020b). Längre klinisk erfarenhet resulterade i att sjuksköterskor 

kände sig mer bekväma i arbetet med personer som självskadar då de lärde sig 

hantera personer genom att kliniskt behandla och möta dessa personer (Koning et 

al., 2017; Ngune et al., 2020a).  Desto fler års erfarenhet av att arbeta på 

akutmottagning ansåg sjuksköterskor också gjorde de mer säkra i deras arbete 

med patientgruppen (p=0,005) (Wimmer Perboell et al., 2014). Längre klinisk 

erfarenhet innebar att sjuksköterskor hade exponerats för fler personer med 

självskadebeteende och de hade därav mer förståelse för varför personer skadar 

sig själv (Koning et al., 2017; Ngune et al., 2020a). Sjuksköterskor menade också 

att när de blev bekväma att arbeta med personer med självskadebeteende kunde 

vården i sin tur lättare skräddarsys utefter den enskilda personen (Ngune et al., 

2020a). Sjuksköterskors egna livserfarenheter påverkade också omvårdnaden då 

det kunde påverka hur bekväma de var när det kom till att vårda personer med 

självskadebeteende (Mulherne et al., 2021). Sjuksköterskor som hade erfarenheter 

och ett intresse inom området ansåg att de hade tillräckligt med kompetens för att 

bemöta och behandla personer med självskadebeteende (Koning et al., 2017).   

 

En annan erfarenhet som sjuksköterskor också ansåg påverkade deras attityder 

gentemot personer med självskadebeteende var åldern (Ngune et al., 2020a). I en 

studie där akutsjuksköterskors (n=254) attityder mättes mot personer som 

självskadade sig framhävs det att sjuksköterskor som arbetade på 

akutmottagningen i åldersgruppen 41+ skiljde sig signifikant (p<0.05) från 



 22 (50) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

sjuksköterskor som arbetade i åldersgruppen 20-30 år. Sjuksköterskor i åldern 41 

+ var mer säkra på sin förmåga att hantera patientgruppen (M=69,9±SD=6,8) 

jämförelsevis med 20–30 åringar (M=67,2±SD=6,7) (Wimmer Perboell et al., 

2014). Sjuksköterskor som hade mindre erfarenhet av personer som självskadade 

sig menade att de vände sig till en äldre sjuksköterska på skiftet för att få tips och 

råd om de kände sig osäkra (Mulhearne et al., 2021; Ngune et al., 2020a). 

Sjuksköterskor från den äldre generationen var i regel mer erfarna och att de 

kunde hjälpa dem med mindre erfarenhet att säga och göra rätt saker (Mulhearne 

et al., 2021).  

 

I just go on my experience that I have gained over the 3.5 years 

and if I am unsure am I speak with the nurse in charge or senior 

nurses on shift am, to try and get some guidance from them 

(Dolores). (Mulhearne et al., 2021, s.4).  

Vårdens organisation påverkar sjuksköterskors attityder 

I kategorin vårdens organisation är det fokus på hur vårdens utformning kan 

påverka sjuksköterskors attityder gentemot personer med självskadebeteende. 

Kategorin rymmer subkategorierna ledarskap och stöd från ledningen samt brist 

på tid och personal.  

Ledarskap och stöd från ledningen 

Sjuksköterskor menade att god vägledning och ett bra ledarskap kunde påverka 

deras attityder gentemot personer med självskadebeteende (Foye et al., 2020; 

Mulhearne et al., 2021). Ett bra ledarskap och teamarbete underlättade 

omvårdnaden av personer med självskadebeteende (McGough et al., 2021a; 

Ngune et al., 2020a). Sjuksköterskor ansåg att de hade begränsat stöd från 

ledningen och att deras välmående och privatliv till slut påverkades.  

 

“I pay for my own therapy. Why do I have to pay £70 a week? 

99.9% of what I talk about is work, why do I have to think of it 

out of work?” (Foye et al., 2020, rubrik 3.3.2.).  
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Sjuksköterskor ansåg också att det fanns ett behov av att ta itu med hur personer 

med psykisk ohälsa på avdelningen påverkade personalens egen psykiska hälsa. 

Sjuksköterskor menade att de ska kunna få lämpligt stöd från ledningen när deras 

egen psykiska hälsa påverkades genom att vårda dessa personer (Foye et al., 

2020). I en studie där sjuksköterskors (n=559) medvetenhet kring riktlinjer för hur 

de borde hantera personer med självskadebeteende undersöktes så var endast 22% 

av sjuksköterskorna medvetna om riktlinjerna på deras arbetsplats. I samma studie 

så var det 11 % som använt ett bedömningsverktyg i deras omvårdnadsarbete 

(Leather et al., 2020). Flera sjuksköterskor menade att det fanns brist på 

användbara bedömningsverktyg och riktlinjer i deras verksamhet när denna 

patientgrupp söker vård (Mulhearne et al., 2021). I situationer där sjuksköterskor 

inom somatiska vården skulle arbeta med psykiatrin fanns det otydlighet kring 

vilka roller och vägar som skulle tas från båda parter. Detta ledde i sin tur till 

begränsat samarbete och att sjuksköterskor som jobbade inom den somatiska 

vården kände sig maktlösa och att de stod utan stöd från ledningen (Foye et al., 

2020). Sjuksköterskor menade också att omvårdnaden av personer med 

självskadebeteende hade kunnat underlättas om det hade funnits tillräckligt med 

stöd från psykiatrisk personal att tillgå inom somatiska vården (McGough et al., 

2021a; Mulhearne et al., 2021). Sjuksköterskor ansåg därför att det fanns brist på 

psykiatrispecialister inom den somatiska vården för att kunna behandla personer 

med självskadebeteende som söker sig till den somatiska vården (Ngune et al., 

2020a).  

Brist på tid och personal  

I flertalet studier visade det sig att personalbristen påverkade sjuksköterskors 

attityder gentemot personer med självskadebeteende (Foye et al., 2020; McGough 

et al., 2021a). För lite personal ledde till att sjuksköterskor blev överväldigade och 

till slut ’kokade över’. Sjuksköterskor menade därför att det behövdes mer 

resurser för att kunna möta behov och för att personer med självskadebeteende 

skulle kunna få optimal vård (McGough et al., 2021a; Mulhearne et al., 2021). För 

lite personal ledde till en olämplig och osäker miljö, för både sjuksköterskor och 

patienter (Mulhearne et al., 2021). I en studie där sjuksköterskors antipati 

gentemot självskadebeteende mättes framkom det att sjuksköterskor inte lyssnade 
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på personers erfarenheter och problem fullt ut (M=3,14±SD= 0,98) (Kwon & 

Lee, 2016). Detta på grund av att personer med psykiska problem var väldigt 

tidskrävande (Foye et al., 2020; Martin & Chapman, 2014).  

“… Physically not a problem but their psych and emotional 

issues are very time consuming…” (Martin & Chapman, 2014, 

s. 143.) 

Tidsbristen påverkade sjuksköterskors attityder och det fanns inte tillräckligt med 

tid för att ge den omvårdnaden som kan tänkas behövas på en akutmottagning. 

Sjuksköterskor menade att de var medvetna om att det ställdes för få frågor till 

dessa patienter och att detta kunde resultera i att omvårdnaden påverkades och att 

personer som skadat sig själva fick lämna akutmottagningen för tidigt (Ngune et 

al., 2020a).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Henricson (2017) nämner att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt kring 

tillvägagångssättet i arbetet och att det bör diskuteras. Därför är en metoddiskussion 

av vikt för att påvisa hur kvaliteten och trovärdigheten på arbetet kan garanteras 

genom att framhäva styrkor och svagheter. Mårtensson och Fridlund (2017b) menar 

att trovärdighet är ett paraplybegrepp som innebär att den kunskap som är skapad i 

studien är rimlig, giltig och indikerar på god vetenskaplig kvalitet. I de kvantitativa 

studierna som använts har begreppen intern validitet, extern validitet, reabilitet och 

objektivitet diskuterats i en artikelöversikt. I denna studie har flest kvalitativa 

studier använts och därav diskuteras kvalitativa kvalitetsbegrepp i 

metoddiskussionen. Shenton (2004) menar att en studies kvalitet bedöms utifrån 

olika kvalitetskriterier där begreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet används.   

 

Tillförlitlighet 
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Shenton (2004) menar att studiens tillförlitlighet stärks när en studie svarar på 

syftet. Tillförlitligheten anses därför stärkas i detta arbete då resultatdelen med de 

olika kategorierna och subkategorierna svarar på vad som påverkar 

sjuksköterskors attityder gentemot personer med självskadebeteende. För att se 

om det fanns material för att kunna svara på syftet gjordes en pilotsökning som 

visade att det fanns tillräckligt med material för att gå vidare med studien. Tre 

relevanta databaser inom omvårdnad användes för att få en så bred sökning som 

möjligt. Utifrån studiens syfte har sökord valts ut med synonymer till 

självskadebeteende, sjuksköterskors attityder, patient och somatisk vård. För att få 

fram relevanta sökträffar har sökorden och synonymerna sammansatts i sökblock 

där trunkering och booleska operatorer använts. Trunkering användes inte i 

Pubmed eftersom författarna fick till sig att det inte var möjligt vilket kan ha 

resulterat i färre träffar i den databasen. Samtidigt så resulterade sökningarna i de 

olika databaserna i sex dubbletter, varav en av studierna fanns i alla tre databaser, 

vilket tyder på att samma sökstrategi har använts i sökningarna. Ytterligare en 

sökning i databasen Google Scholar har också gjorts för att bredda sökningen som 

ett komplement till de andra databaserna. Det har använts både kvantitativa och 

kvalitativa studier i detta arbete då Rosén (2017) beskriver att kvalitativa studier 

får med aspekter som inte kvantitativa studier har möjlighet till på samma vis. 

Författarnas avsikt med att ta med både typerna av design var för att få en 

djupgående beskrivning av vad som påverkar sjuksköterskors attityder och 

samtidigt som författarna kunde stötta upp med kvantitativ beskrivning. För att 

överväga kvaliteten och relevansen på de kvantitativa och de kvalitativa studierna 

granskades de med HKR:s granskningsmallar för kvalitativa studier (Blomqvist et 

al., 2016) och kvantitativa studier (Beck et al., 2020) vilket stärker tillförligheten. 

Efter att granskningsmallarna gjorts framkom det att flertalet av studierna inte 

enbart var utifrån sjuksköterskor inom somatiska vården perspektiv och därav 

valde författarna enbart att inkludera studier där detta var tydligt beskrivet. 

Konsekvenserna av detta blev att författarna fick dra ner antal år för att hitta 

tillräckligt med material, vilket sänker detta arbetes trovärdighet. Samtidigt 

stärker det studiens trovärdighet då resultatet enbart kommer från sjuksköterskor 

utifrån somatikers perspektiv, vilket var syftet. Publikationsåren 2013–2021 kan 
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påverka tillförlitligheten då grundidén var att använda studier som var max fem år 

gamla. Samtidigt hade detta arbete inte resulterat i ett brett resultat om endast 

studier från fem år tillbaka använts då det saknades material. Författarna tänker att 

samhälleliga aspekter som Covid-19 pandemin kan ha påverkat antalet studier 

som publicerats de senaste åren. Genom att arbetet kritiskt granskats av lärare och 

studenter under hela skrivprocessen vid seminarier och handledningstillfällen 

stärks tillförlitligheten. Mårtensson och Fridlund (2017a) menar att dessa kritiska 

medarbetare kan användas för att garantera att analysen är grundad i data.  

Verifierbarhet 

Shenton (2004) menar att verifierbarheten påverkas av hur väl metoden är 

beskriven, om den hade kunnat upprepats i samma sammanhang, med samma 

metoder och samma deltagare och samma resultat hade erhållits. Författarnas 

avsikt var därför att beskriva metoden och forskningsprocessen utförligt och 

strukturerat för att tillgodose verifierbarhet och göra det möjligt för andra 

utomstående att komma fram till samma resultat. Verifierbarheten stärks eftersom 

författarna beskrivit sökningarnas tillvägagångssätt från de olika databaserna i 

sökschema, vilket underlättar för andra personer att göra om sökningarna. 

Verifierbarheten stärks också av att valda studier presenteras i en artikelöversikt. 

Även analysprocessen är tydligt beskriven i både text och figur för att stärka 

verifierbarheten. I detta arbete användes en studie av Kwon och Lee (2016) som 

innehöll ett svårtolkat instrument vilket kan ha påverkat resultatets tolkning men 

samtidigt kunde inte uteslutas då studien svarade på syftet.  

Pålitlighet 

Shenton (2004) beskriver att pålitligheten speglas av hur objektiv forskaren är. 

Förmågan att förhålla sig neutral och inte påverkas av sin egen förförståelse, 

attityd eller åsikt. Samtidigt finns det en medvetenhet om att studier är gjorda av 

människor, vilket gör det omöjligt att inte gå in med föreliggande förförståelse. 

Innan denna studie påbörjades skrevs förförståelsen ner och sammanställdes av 

författarna. Detta för att stärka pålitligheten och för att författarna enbart 

presenterar studiernas resultat och inte egna preferenser. Trots detta så finns det 
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likheter mellan förförståelsen och en del av resultatet vilket kan sänka studiens 

pålitlighet. Pålitligheten stärks då flertalet studier tog upp att bristande stöd från 

ledningen och ledarskap påverkade sjuksköterskornas attityder gentemot personer 

som självskadar, vilket författarna inte hade som förförståelse. En styrka är att alla 

studier förutom en, har fått liknande utrymme i resultatet. Den studien som inte 

fått samma utrymme hade endast någon mening som svarade på detta arbetes syfte 

men valdes att ta med eftersom författarna ansåg att den var relevant efter 

granskning.  

Eftersom författarna till stor del har olika förförståelse stärkts pålitligheten då det 

är mindre risk att förförståelsen påverkat analysen. Samtidigt sänks pålitligheten 

då författarna fick byta syfte på detta arbete och konsekvenserna av det blev att 

författarna redan hade sett några av studierna sedan innan och skaffat sig en viss 

förförståelse. Mårtensson och Fridlund (2017a) menar att pålitligheten stärks om 

fler forskarkollegor varit deltagande, diskuterat och reflekterat genom 

analysprocessen och datainsamlingen. Båda forskarna har deltagit i 

analysprocessen vilket stärker pålitligheten och reducerar risk för egna åsikter och 

feltolkningar. Hade fler personer än författarna deltagit i analysen hade 

pålitligheten stärkts ännu mer. Eftersom studierna till detta arbete har översatts 

från engelskspråkiga till svenskspråkiga sänks pålitligheten då studiernas resultat 

kan ha uppfattats felaktigt då engelska inte är författarnas egentliga modersmål. 

Enligt Shenton (2004) påverkas också pålitligheten genom att forskaren 

säkerställer att deltagarna vill delta och i detta arbete har samtliga deltagare 

lämnat informerat samtycke.  

Överförbarhet 

Shenton (2004) menar att överförbarheten visar hur studier kan appliceras på en 

bredare befolkning samt hur det presenterade resultatet och slutsatser kan dras till 

andra sammanhang, kontexter och situationer. Överförbarheten påverkas av 

urvalet, vilka datainsamlingsmetoder som använts samt längden på datainsamlings 

tillfällena. I denna studie sänks överförbarheten eftersom urvalet i alla valda 

studier till resultatdelen inte beskrivs utifrån vilket kön sjuksköterskorna hade. I 

studier som kön redovisas kan författarna se att män är underrepresenterade och 
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därför sänks överförbarheten till manliga sjuksköterskor. Överförbarheten stärks 

då det kan generaliseras till sjuksköterskor som jobbar inom somatiska vården 

som grupp. Överförbarheten stärks också eftersom studierna som använts i 

resultatet är framför allt gjorda i Europa och Australien där samhällsstrukturer och 

vården är liknande den svenska vården. Samtidigt sänks överförbarheten till hela 

världen befolkning då studierna enbart är gjorda på tre kontinenter. Även de valda 

studiernas kontext kan påverka överförbarheten och eftersom majoriteten av valda 

studier är gjorda med sjuksköterskor som jobbar på akuten kan överförbarheten 

till akutvårdsavdelningar stärkas men samtidigt sänkas till andra vårdavdelningar 

inom somatiska vården. Resultatet kan överföras till sjuksköterskor i alla åldrar 

eftersom de valda studiernas deltagare hade ett åldersspann på 18-55+ år. 

Överförbarheten kan också tänkas stärkas då sjuksköterskor oavsett arbetsplats 

kan någon gång komma i kontakt med personer som skadar sig själva, vilket tyder 

på en hög abstraktionsnivå för sjuksköterskor generellt inom vården.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa vad som påverkar sjuksköterskors attityder 

gentemot personer med självskadebeteende inom somatiska vården. Tre centrala 

fynd från resultatet diskuteras och det är hur sjuksköterskors fördomar, känslor 

och utbildning påverkar deras attityder. De tre centrala fynden kommer att 

diskuteras med hjälp av ny och redan presenterad litteratur och där menar 

Henricsson (2017) att det inte är nödvändigt att referera till studierna i resultatet 

återigen. Den redan presenterade litteraturen kommer sedan kopplas samman med 

personcentrerad vård, ett etiskt perspektiv och ett globalt perspektiv.  

  

Ett centralt fynd som framgår utifrån resultatet är att sjuksköterskor kan ha 

fördomar gentemot personer med självskadebeteende och att detta kan påverka 

deras attityder. Sjuksköterskor kan vara dömande i sitt förhållningssätt och det 

påverkar således relationen mellan sjuksköterskor och personer som skadar sig 

själva. Sjuksköterskor anser att personer med självskadebeteende kan vara svåra 

att ge vård till då kommunikationen försvåras genom att dessa personer är slutna 

och ovilliga till att prata. Sjuksköterskor kan ha fördomar om att personer med 
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självskadebeteende är manipulativa, uppmärksamhetssökande och tidsödande. 

Lindgren et al. (2020) beskrev att sjuksköterskor inom psykiatrin även hade 

fördomar gentemot personer med självskadebeteende. Detta sågs som ett hinder 

för sjuksköterskor när det kom till att ge god omvårdnad till dessa personer. Det 

var vanligt att sjuksköterskor generaliserade och ignorerade individuella behov 

hos personerna som självskadar sig. Personer med självskadebeteende sågs inte 

som unika människor utan de drog samma slutsatser om alla i patientgruppen. 

Sjuksköterskor ansåg också att personer som självskadar var svåra att 

kommunicera med och att detta resulterade i att personal och patienter delades 

upp i två läger mot varandra i stället för att samarbeta. Utifrån personer med 

psykisk ohälsas perspektiv menade Digel Vandyk et al. (2018) att sjuksköterskors 

fördomar gjorde att de talade med dem på ett oprofessionellt sätt och att de kände 

att de blev behandlade respektlöst. Personer med psykisk ohälsa berättade även att 

de blev bemötta med förakt och blev ignorerade av sjuksköterskor inom somatiska 

vården. Detta arbetssätt är inte förenligt med personcentrerad vård då Ekman et al. 

(2021) beskriver att personcentrerad vård handlar om att lyssna på patientens 

berättelse. Det handlar om att skapa ett partnerskap mellan patient och vårdare 

genom att aktivt lyssna på patienten och få en bild av sjukdomen och hur 

sjukdomen påverkar patientens liv. Genom att lyssna på patienten så identifieras 

även patientens förmågor och resurser vilket gör en personlig vårdplanering 

möjlig. Enligt ICN:s etiska koder (ICN, 2012) ska sjuksköterskor uppvisa 

professionella värden såsom lyhördhet, medkänsla och respekt. Omvårdnad ska 

ges respektfullt oberoende av sjukdom, ålder och kön. Sjuksköterskor ska bidra 

till en vårdkultur som stödjer en öppen dialog mellan sjuksköterska och patient 

samt ha ett etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskor ska därför ta ställning till 

oetiska förhållanden och utifrån denna studies resultat så är frågan om 

sjuksköterskor tar ställning till oetiska förhållanden när deras fördomar gentemot 

personer med självskadebeteende kan tänkas påverka omvårdnaden.  

 

Nästa centrala fynd som framkom var att sjuksköterskors egna känslor kan 

påverka attityderna gentemot personer med självskadebeteende. Sjuksköterskor 

anser att det är lätt att bli känslomässigt påverkad i mötet med personer med 
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självskadebeteende och en vanlig känsla som uppkommer är frustration. 

Sjuksköterskor blir frustrerade när personer med självskadebeteende kommer till 

somatisk vård på frekventa besök och de blir frustrerade för att vårdandet är så 

pass komplext när det kommer till denna patientgrupp. Sjuksköterskor känner 

också oro och rädsla då personer som självskadar sig kan ha ett utmanande 

beteende och kan avvika och orsaka ytterligare skada på sig själv, i värsta fall 

suicid. I en studie av Shaw och Sandy (2016) menade även 

psykiatrisjuksköterskor att de kände känslor som ilska och frustration i mötet med 

personer som självskadar sig. I en annan studie av Molin et al. (2015) beskrevs 

istället personer med självskadebeteendes perspektiv och de menade att 

sjuksköterskor inte kunde behärska sina egna känslor i mötet och att det 

resulterade i konsekvenser. När sjuksköterskor var rädda och osäkra tystade de ner 

personerna som självskadar sig, vilket gjorde att personerna undanhöll sina tankar 

och problem. Owens et al (2016) menade att personer med självskadebeteende 

kände sig rädda, sårbara och desperata efter lite vänlighet när de kom in till akuten 

men att sjuksköterskor mötte dem med ilska, förakt eller så ’tippade de på tå’. 

Detta gjorde situation ännu värre då de redan var väldigt nedstämda efter att ha 

skadat sig själva. Personer som självskadar sig var medvetna om att det var 

frustrerande att behandla en person som självskadar och de menade att denna 

frustration resulterade i att de fick mindre stöd och hjälp av sjuksköterskor. Det 

framkom också att sjuksköterskor såg på personer med självskadebeteende med 

stark motvilja, vilket i sin tur resulterade i att personerna som självskadar sig 

undvek att söka vård. Sjuksköterskors negativa känslor kunde därför påverka 

omvårdnaden och utgöra ett hinder för en personcentrerad omvårdnad då 

möjligheterna till partnerskap minskar när sjuksköterskor låter känslor som 

frustration och ilska ta över i mötet. Ekman et al. (2021) poängterar att ett 

partnerskap skapas genom att lyssna på patienten för att kunna få uppfattning om 

vad just den personen upplever för lidande och bekymmer i sin situation. 

Patientberättelsen är viktig för att kunna få en helhetsbild av patienten och vilka 

problem som är störst. Utgår man ifrån patientberättelsen så kommer patienten att 

få mer egenmakt och känna att de får vara med och besluta om sådant som rör 

dem själva. Detta beskrivs ytterligare i hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017) då 
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sjuksköterskor ska gå vård som bygger på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Sjuksköterskor ska även ge vård med respekt för 

varje enskild människas värde och på lika villkor.  

 

Det sista fyndet som framkom var att utbildning kan påverka sjuksköterskors 

attityder gentemot personer med självskadebeteende. Att vårda personer med 

självskadebeteende är en komplex situation och utan tillräcklig utbildning känner 

sjuksköterskor att de är oförberedda och saknar skicklighet för att kunna ta tag i 

dessa psykiska problem. Det framkom också att utbildning har positiv påverkan 

på sjuksköterskors attityder vilket i sin tur är till fördel för både de själva och för 

personer som självskadar sig. Mer utbildning kan resultera i att sjuksköterskor 

känner sig mer säkra i att ta hand om denna patientgrupp, vilket gör omvårdnaden 

mer effektiv. McGough et al. (2021b) beskrev utifrån psykiatrisjuksköterskors 

perspektiv hur deras utbildning möjliggjorde mer utvecklande kunskaper för att 

kunna arbeta med personer med självskadebeteende. Genom mer utbildning kunde 

sjuksköterskor skaffa sig en god verktygslåda och dra nytta av den när de vårdade 

personer som skadat sig själv. Mer utbildning kopplades även samman med 

möjligheten att kunna ge mer effektiv vård. I en annan studie av Murphy et al. 

(2019) beskrevs psykiatrisjuksköterskors perspektiv ytterligare och hur utbildning 

om självskadebeteende hade positiv effekt. Deras uppfattning, erfarenheter och 

förståelse om självskada utvecklades mer efter utbildning om självskadebeteende. 

Psykiatrisjuksköterskor menade också att utbildning var centralt för att de skulle 

kunna arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Detta kan kopplas 

samman med vad Ekman et al. (2021) beskriver om personcentrerad vård där 

patientens resurser och förmågor ska kunna identifieras av sjuksköterskor. Detta 

ska göras för att en personlig vårdplan för patienten ska kunna upprättas. Genom 

ett samarbete kan sjuksköterskor och patienter jobba mot ett gemensamt mål som 

är utifrån patientens önskemål och behov. Har sjuksköterskor inte tillräckligt med 

utbildning om självskadebeteende finns det därför risk att patienternas rätt till 

personcentrerad och god omvårdnad äventyras. Detta går emot vad Patientlagen 

(2014) säger om att alla människor har rätt till en god, trygg och säker vård. 

Patientens delaktighet, självbestämmande och integritet ska främjas.  
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I relation till fynden från resultatet och de globala målen finns det stor nytta för 

samhället och globalt att sjuksköterskor inom somatisk vård får mer utbildning 

om självskadebeteende eftersom den anses vara bristfällig. De Svenska FN-

förbundet (2021) lyfter fram de globala målen och Agenda 2030 som en plan för 

att alla världens länder ska skapa en mer hållbar, rättvis och bättre värld. De 

Svenska FN-förbundet (2018) framhäver att ett av de globala målen är att psykisk 

hälsa och välbefinnande ska främjas. Samt att personer som dör i förtid av icke 

smittsamma sjukdomar ska minska med en tredjedel. Därav kan denna studie vara 

till nytta för att generera ny kunskap till sjuksköterskor om vad som påverkar 

deras attityder gentemot personer med självskadebeteende och på så vis främja 

psykisk hälsa.  Förbättras sjuksköterskors attityder kan i sin tur kan välbefinnande 

främjas för personer med självskadebeteende som söker sig till den somatiska 

vården.  

 

Det behövs mer forskning på sjuksköterskor som tar hand om vuxna personer på 

somatisk vårdavdelning då en stor del av forskningen utgår från en akut kontext 

samt utifrån barnsjuksköterskors perspektiv. Det finns kunskapsluckor inom den 

svenska kontexten och det finns även ett behov av mer forskning kring hur vuxna 

personer med självskadebeteende upplever sjuksköterskornas attityder.  

Slutsats 

Attityder påverkas av sjuksköterskors kompetens, inställningar, känslor och 

vårdens organisation. Sjuksköterskor inom somatisk vård behöver mer utbildning 

om självskadebeteende för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad till dessa 

personer. För att öka kunskapen om självskadebeteende hos kommande 

sjuksköterskor ges förslaget att grundutbildningen för sjuksköterskor ska innehålla 

mer klinisk utbildning om psykisk ohälsa och självskadebeteende. Sjuksköterskor 

behöver också bli mer medvetna om vilka fördomar som finns och vilka känslor 

som påverkar deras attityder och inställningar för att kunna möta 

självskadebeteende inom andra kontexter än bara psykiatrin.   
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Sökschema                Bilaga 1 

Databas: Cinahl Complete 

Datum:  29/10-2021 

Syfte: var att beskriva vad som påverkar sjuksköterskors attityder gentemot personer med 

självskadebeteende inom somatisk vård.  

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1-Självskadebeteende ”MM Self-injurous behavior” OR ”MM Injuries self-

inflicted” OR ”self-harm*” OR ”non-suicidal self-

injur*” OR ” self-injur” OR ”self-inflict” OR ”Self-

injurous behav*” AND 

10, 699  

2-Sjuksköterskors 

attityder 

”MM Nurse attiude” OR ”nurs attitud*” OR ”attitude 

of health personnel” OR ”nurs*” OR ”staff nurs*” 

OR ”nurs* posture” AND 

1 020 520  

3-Person ”MH patients” OR ”client*” OR ”person*” OR 

”human*” OR ”people*” OR ”patient care” AND 

3 317 815  

4-Somatisk vård  ”MM Hospitals” OR ”hospital unit” OR ”hospital*” 

OR ”emergency department” OR ”somatic care*” 

OR ” general practice*” OR ” primary care*” OR 

eldery care*” OR ”casualty department*” OR 

”medical ward*”  

757 921  

5 -  1 AND 2 AND 3 AND 4  348  

Begränsningar Sökning nr 5 + Engelska + Peer-Review + 

Publikationsdatum: 2013-2021 

144 9 
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Databas: Pubmed  

Datum: 29/10-21 

Syfte: var att beskriva vad som påverkar sjuksköterskors attityder gentemot personer med 

självskadebeteende inom somatisk vård. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Självskadebeteende  Self-Injurious Behavior [MeSH] OR 

Non-suicidal self-injury [Title/Abstract] OR 

Non-suicidal self-injuries [Title/Abstract] OR  

Self-harm [Title/Abstract] OR  

Self-harming [Title/Abstract] OR  

Self-inflict [Title/Abstract] OR  

Self-inflicts[Title/Abstract] OR 

Self-injury[Title/Abstract] OR  

Self-injuries [Title/Abstract] AND 

80 366  

2-Sjuksköterskors 

attityder 

Attitude of Health Personnel [MeSH] 

Nurse attitude [Title/Abstract] OR 

Nurses attitude [Title/Abstract] OR 

Attitude of nurse [Title/Abstract] OR 

Attitudes of nurses [Title/Abstract] OR 

 AND  

165 930  

3-Person  Patients [MeSH] 

Patient [Title/Abstract] OR 

Person [Title/Abstract] OR  

Persons [Title/Abstract] OR 

People [Title/Abstract] OR  

Human [Title/Abstract] OR  

Humans [Title/Abstract] OR 

Client [Title/Abstract] OR  

(clients [Title/Abstract] 

AND 

6 096 597  

4- Somatisk vård  Hospitals [MeSH]OR  

Hospital unit [Titel/Abstract] OR 

Hospital [Titel/Abstract] OR 

Emergency department [Titel/Abstract] OR  

Somatic care [Titel/Abstract] OR 

General practice [Titel/Abstract] OR  

Primary care [Titel/Abstract] OR 

Eldery care [Titel/Abstract] OR  

Casualty department [Titel/Abstract] OR  

Medical ward [Titel/Abstract] 

1 448 883  

 1 AND 2 AND 3 AND 4  185  

Begränsningar Sökning nr 5 + Engelskspråkig + Publikationsdatum: 

2013–2021 

59  (3)* 

*Antal dubbletter 
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*Antal dubbletter

Databas: PsycINFO 

Datum: 29/10-21 

Syfte: var att beskriva vad som påverkar sjuksköterskors attityder gentemot personer med 

självskadebeteende inom somatisk vård. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1- Självskadebetee

nde 

Self-injurious behavior [Theasaurus] OR 

Non-suicidal self-injur* [Anywhere except full text-

NOFT] OR 

Self-harm*[Anywhere except full text-NOFT] OR 

Self-inflict* [Anywhere except full text-NOFT] OR 

Self-injur*[Anywhere except full text-NOFT] OR 

Self cutt* [Anywhere except full text-NOFT] 

Deliberate self harm* [Anywhere except full text-

NOFT] AND 

17 916  

2- Sjuksköterskors 

attityder  

Health personnel attitudes [Theasaurus]  

Nurs*[Anywhere except full text-NOFT] OR 

Attitud*[Anywhere except full text-NOFT] OR 

Attitud*of nurs*[Anywhere except full text-NOFT] OR 

Staff attitud* [Anywhere except full text-NOFT] OR 

Health care professional* attitud*[Anywhere except full 

text-NOFT] OR 

Attitud* of general hospital staff* [Anywhere except 

full text-NOFT] AND 

88 763  

3- Person Patients [Theasaurus] OR 

 Client*[Anywhere except full text-NOFT] OR  

 People*[Anywhere except full text-NOFT] OR 

Person*[Anywhere except full text-NOFT] OR 

Human*[Anywhere except full text-NOFT] AND 

4 541 897  

4- Somatisk vård Hospitals [Theasaurus] OR  

Hospital unit [Anywhere except full text-NOFT] OR 

Hospital [Anywhere except full text-NOFT] OR 

Emergency department [Anywhere except full text-

NOFT] OR 

Somatic care [Anywhere except full text-NOFT] OR 

General practice [Anywhere except full text-NOFT] 

OR  

Primary care [Anywhere except full text-NOFT] OR 

Eldery care [Anywhere except full text-NOFT] OR 

Casualty department [Anywhere except full text-NOFT] 

OR 

Medical ward [Anywhere except full text-NOFT] 

297 854  

 1 AND 2 AND 3 AND 4  160  

Begränsningar Sökning nr 5 + Engelskspråkig +Peer-Review + 

Publikationsdatum: 2013-2021 

59 2 (3)* 
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Tabell: Sammanfattning av inkluderade och kvalitetsgranskade empiriska studier (n=11)                                                                            Bilaga 2 

* Studien presenterar endast resultatet som svarat på arbetets syfte 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Artis, L., & Smith, 

J.  

Emergency 

department staff 

attitudes toward 

people who self-

harm: exploring 

the influences of 

norms and 

identity 

 

England, 2013 

Syftet var att 

utforska 

beteende och 

attityder hos 

personal mot 

patienter som 

skadar sig 

själva och hur 

inställningar 

och normer 

påverkar 

beteendet. 

Bekvämlighetsurval 

deltagare (n=10) från 

en akutvårdavdelning 

– sju kvinnor och tre 

män. Sex 

sjuksköterskor deltog.   

Inkl. kriterier: 

patientkontakt. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Rekryterades via en poster. 

Intervjulängd 20-60 min. 

Intervjuerna spelade in och 

transkriberades. 

Intervjuschema används men 

är ej utskrivet. Analyserades 

av en annan författare. 

Tematisk innehållsanalys 

användes.  NVivo användes. 

Etiskt granskad. Informerat 

samtycke, citat och 

förförståelse finns. 

Ssk känner mycket 

känslor.  

Ssk hade förståelse 

för patienter som 

självskadar.  Ssk 

menar att de inte hade 

kunskapen och 

erfarenhet att ta hand 

om dessa patienter 

effektivt. Ssk hade 

fördomar. * 

Trovärdighet: Stärks då studien svarar 

på syftet och citat finns.  

Överförbarhet: Stärks då det kan 

överföras till andra akutavdelningar. 

Sänks pga  lågt antal deltagare.  

Verifierbarhet: Stärks då analysen är 

välbeskriven. Sänks då 

intervjuschemat ej är utskrivet.  

Pålitlighet: Stärks då förförståelsen är 

presenterad. 

Foye, U., 

Simpsons, A., & 

Reynolds, L. 

Somebody else 

business: the 

challenge of 

caring for patients 

with mental 

health problems 

on medical and 

surgicals wards 

 

England, 2020 

 

Syftet var att 

utforska 

personalens 

erfarenheter av 

att ge vård till 

personer med 

psykisk ohälsa.  

Målinriktat- och 

snöbollsurval, 

deltagare(n=30) från 

fyra avd. Läkare (n=1) 

matrons (n=3) chefer 

(n=3) ssk (n=6) 

vårdbiträden (n=2) 

psykologer (n=1), 

psykiatripersonal 

(n=4) vårdpersonal 

(n=10) 17 st intervjuer 

och två fokusgrupper.  

Semistrukturerade 

intervjuer. Inkl- och 

exkl kriterier saknas.  

Deltagarna rekryterades via 

mejl. Intervjulängd 90 min 

och fokusgrupper 2 timmar. 

Genomfördes på sjukhuset, 

spelades in och 

transkiberades av en i 

forskargruppen. 

Intervjuschema finns. 

Tematisk analys. 

Analyserades av flera 

forskare. Enligt HRA 

riktlinjer. Informerat 

samtycke och citat finns.  

Ssk var 

avståndstagande mot 

personer med 

självskadebeteende. 

Ssk ansåg att 

utbildningen är 

bristfällig. Ssk menar 

att de har tidsbrist. 

Är överväldigad och 

har begränsat stöd 

från ledningen. 

Dåligt samarbete 

med psykiatrin. * 

Trovärdighet: Stärks då studiens 

resultat svarar på syftet, långa 

intervjuer samt finns citat.  

Överförbarhet: Sänks då urval ej kan 

överföras till andra. Stärks då 

kontexten är beskriven.  

Verifierbarhet: Stärks då 

analysprocessen är väl beskriven. 

Sänks pga inget intervjuschema 

redovisas.  

Pålitlighet: Stärks då mer än en 

forskare analyserat materialet.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Koning, K.-L., 

McNaught, A., & 

Tuffin, K.  

 

Emergency 

department staff 

beliefs about self-

harm: a thematic 

framework 

analysis 

 

Australien, 2017 

Syftet var att 

utforska 

akutvårdspersonal

ens uppfattningar 

och attityder mot 

personer med 

självskadebeteend

e 

Deltagare (n=15). Olika 

professioner på 

akutmottagningen ex ssk 

och läkare.  

Inkl.kriterier: 

tillsvidareanställning på 

avd. Exkl. kriterier: 

Tillfällig anställning, 

ingen patientkontakt och 

student. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Rekryterades genom en 

affisch Intervjuer med 

intervjuschema som varade 

mellan 6-25 min. Spelades 

in och transkiberades 

ordagrant. Tematisk analys 

användes. Flera forskarna 

analyserade analysen. Etisk 

godkänd. Informerat 

samtycke och citat finns. 

Förförståelse saknas.  

Utbildning gjorde 

att ssk kände sig 

mer kompetenta. 

Tillräcklig kunskap 

och kompentens 

saknades.  

Exponering gjorde 

de mer säkra på att 

hantera patienterna.  

SSK hade 

fördomar. * 

Tillförlitlighet: Stärks då studien 

svarar på syftet och citat finns. 

Sänks pga intervjutiden kort  

Överförbarhet: Stärks pga kan 

överföras till akut kontext.  Sänks 

pga svagt beskrivet urval.  

Verifierbarhet: Stärks då analysen 

är väl beskriven. 

Pålitlighet: Stärks då forskarna 

analyserat materialet tillsammans 

samt inspelade intervjuer. Sänks då 

förförståelsen saknas. 

KWON, C., & 

LEE, E.   

 

Testing the 

validity and 

reliability of an 

instrument to 

measure nurses’ 

antipathy towards 

patients who self‐

harm: Korean 

version of the 

Self-Harm 

Antipathy Scale 

Korea, 2016 

Syftet var att testa 

giltligheten och 

tillförlitligheten 

av den koreanska 

versionen av Self-

Harm Antipathy 

Scale (SHAS-K) 

som används för 

att mäta 

sjuksköterskors 

antipati mot 

patienter som 

skadar sig själv. 

Målinriktat urval.  

Tvärsnittstudie.  

Antal tillfrågade (n=274)  

Int. bortfall:16. Ext. 

bortfall: 9. Deltagare 

(n=249). Medelålder 27,9. 

93,9% kvinnor, 6,1% 

män. Exkl kriterier: Ssk 

som inte tagit hand om 

patienter som skadat sig 

själv. Ssk från tre 

universitetssjukhus och 

sex allmänna sjukhus 

Enkät med SHAS-K 

(Pattersson, 2007). 

Rekryterades av forskaren. 

Sjugradig skala från 

instämmer helt till 

instämmer inte alls.  Högre 

poäng= mer antipati. 

Instrumentet utgår från 4 

faktorer. 

Analyserades med 

Chronbach Alpha = 0.82.  

Beskrivande och analytisk 

statistisk användes. 

Powerberäkning saknas. 

Etiskt godkänd, samtycke 

finns.  

Ssk lyssnade inte 

fullt ut 

(M=3.14±SD=0.98)

. Ssk visade ej 

värme eller 

förståelse för 

personerna 

(M=3,2±SD=0.92) 

Ssk hade inte 

fördomar mot dessa 

personer 

(M=1.08±SD=4.43) 

* 

Reabilitet: Stärks för att 

mätinstrumentet   

är ett etablerat och psykometriskt 

testat med Cronbach´s alpha.  

Intern validitet:  Stärks då 

bortfallet är tydligt beskrivet och då 

resultatet svarar på syftet.  

Extern validitet: Stärks pga stor 

population blivit tillfrågad och litet 

externt bortfall.  

Objektivitet: Sänks pga hittar ingen 

powerberäkning.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Leather, J-Z., 

O’Connor, R-C., 

Quinlivan L., 

Kapur, N., 

Campbell S., & 

Armitage, C-J.   

 

Healthcare 

professionals 

implementation of 

national guidelines 

with patients who 

self-harm 

England, 2020 

Syftet var att 

identifiera vilken 

vårdpersonal som 

känner till riktlinjerna 

för hantering av 

självskador, 

uppfattad tillgång till 

utbildning, 

användning av 

riskbedömning och i 

vilken utsträckning 

sjukvårdspersonal 

implementerar 

riktlinjerna för 

självskada. 

Tvärsnittstudie.  

Deltagare (n=1020), ssk 

(n=559) läkare (n=107) 

psykiatrier (n=84), annat 

patientyrke n=203) 

allmänläkare (n = 67). 

76,96 % kvinnor. 23,04 % 

män. Ålder 18–55 + 

Deltagarna arbetade på 

privatklinik eller inom 

offentlig sjukvård. 

Int. och ext. bortfall 

saknas. Online enkät med 

redovisade frågor.  

Rekryterade frivilliga via 

marknadsföringsföretag. 

Frågorna bedömdes på en 

femgradig skala “aldrig hört 

talas om" till "vet mycket väl + 

öppna frågor. Beskrivande 

statistik.   

Chi square användes och för 

analysen SPSS version 24. 

Etiskt godkänd och informerat 

samtycke 

finns. Powerberäkning saknas.  

Dålig medvetenhet 

om riktlinjerna 

specifikt i ssk yrket, 

endast 22% var 

medvetna.  26 % av 

ssk hade fått 

utbildning om 

självskadebeteende 

och 60 % av dessa 

tyckte att utbildning 

var tillräcklig * 

Reabilitet: Sänks då 

enkäten inte testats innan.  

Intern validitet: Stärks då 

studiens resultat svarar på 

syftet. Sänks då internt 

bortfall inte redovisas.  

Extern validitet: Stärks 

pga stort antal deltagande. 

Tillfrågad. Sänks då 

externt bortfall inte 

redovisas. 

Objektivitet: Sänks då 

powerberäkning saknas. 

Martin, C., & 

Chapman, R.  

A mixed method 

study to determine 

the attitude of 

Australian 

emergency health 

professional 

towards to patients 

who present with 

deliberate self-

poisoning 

Australien, 2013 

Syftet var att 

bestämma vård och 

sjukvårdspersonalens 

attityder till patienter 

som uppvisar 

avsiktlig 

självförgiftning och 

identifiera om det 

finns skillnader 

mellan de två 

grupperna.  

Ändamålsenligt urval.  

Tillfrågade (n=410). 

läkare (n=163) & ssk 

(n=247). Ålder 20–50+ 

Deltagare (n=186). Int. 

Bortfall: 17 

Ext. bortfall: 110 läkare 

och 114 ssk. Inkl. kriterier 

= fast anställd på en av tre 

akm. i Melbourne. 

Beskrivande och analytisk 

statistik. Enkät 

(McAllister, 2002)  

ADSHQ består av fyra 

faktorer. ADSHQ-poäng = 33–

132 (mittpunkt 83). Data 

analyserades med Stata 

Statistical Software: Release 

12. Statistisk signifikans = 

a ⩽ 0,05. 

Förförståelse finns. 

Powerberäkning finns.  

Etiskt godkänd. 

Ssk med utbildning i 

självskadebeteende 

kunde hantera 

personerna mer 

effektivt  

 (M=16,1±SD=2,7) 
jämförelsevis med de 

som inte hade 

utbildning 

(M=14,8±SD=2,7) 

Ssk kände empati för 

dessa personer 

(M=13,4±SD=2,3) * 

Reabilitet: Stärks då 

mätinstrumentet ADSHQ 

är tillförlitligt.  

Intern validitet: Stärks 

pga syftet besvaras i 

resultatet.  

Extern validitet: Sänks 

pga stort externt bortfall.  

Objektivitet: Stärks då 

powerberäkning finns. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Martin, C., & 

Chapman, R.  

 

Perceptions of 

Australian 

emergency staff 

towards patient 

presenting with 

deliberate self-

poisoning: a 

qualitative 

perspective 

Australien, 2014 

Syftet var att 

utforska 

personalens 

uppfattning om 

patienter som 

medvetet 

självförgiftar sig 

Ändåmålsenligt urval.  

Tillfrågade (n=410) 

Deltagare (n=186). ssk 

(n=133) och läkare 

(n=53).   

Int. bortfall:17 

Ext. bortfall: 110 läkare 

och 114 ssk.  

Ålder: 27–55 år. 

Inkl. kriterier = fast 

anställd på en av tre 

akutmottagningar.  

Öppna frågor.  

Öppna frågorna 

transkriberades 

ordagrant.  

Kvalitativ dataanalys 

användes och analysen 

genomfördes av två 

experter.    

Etiskt godkänd och 

informerat samtycke 

inhämtades. 

Citat finns. 

Förförståelse finns. 

Ssk ansåg att det var ett 

frustrerande område i 

arbetet då de ej backas upp 

av ledningen och deras 

egen säkerhet äventyras. 

Ssk kände endast empati 

för enstaka personer.  

Ssk önskade mer kunskap 

för att bli mer effektiva 

och anser att de har för lite 

utbildning. * 

Tillförlitlighet: Stärks då 

studien svarar på syftet samt 

att citat finns.  

Överförbarhet: Sänks pga ej 

kan överföras till ssk 55+ 

samt kontexten inte är väl 

beskriven.  

Verifierbarhet: Stärks då 

analysprocessen är väl 

beskriven.  

Pålitlighet: Stärks då de finns 

förförståelse samt att mer än 

en deltagit i analysprocessen. 

McGough, S., 

Wynaden, D., 

Ngune, I., Janerka, 

C., Haskings, P., & 

Rees, C 

 

Emergency nurses’ 

perceptions of the 

health care system 

and how it impacts 

provision of care to 

people who self-

harm 

Australien, 2021 

 

Syftet var att 

undersöka 

akutvårdssjuksköt

erskors 

upplevelser av att 

jobba med 

personer som 

självskadar.  

Bekvämlighetsurval.  

(n=18). 14 kvinnor och 

fyra män.  

Medelålder: 46.06.  

50 % jobbade på 

landsbygden och 50 % i 

huvudstaden.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Rekryterades genom 

CENA på mejl. 

Telefonintervjuer spelades 

in och varade mellan 25–

50 min. Medellängd 31 

min.  Intervjuguide finns. 

Induktiv innehållsanalys 

gjordes samt fler i 

forskningsteamet gjorde 

analysen.  

Förförståelse finns.  

Informerat samtycke finns 

och är etiskt godkänd.  

Resultatet visade på en 

huvudkategori: sjukvårds-

systemet. Samt fem 

subkategorier. De fem 

subkategorierna handlade 

om arbetsmiljön 

komplexitet, ssk. attityder 

och vårdförsörjning, 

patienten med psykisk 

ohälsa, vad som under-

lättar och hindrar vård till 

personer med självskador 

samt brist på samhälls-

resurser. 

Tillförlitlighet: Stärks då 

studien svarar på syftet samt 

att citat finns. Sänks pga 

urvalsmetod.  

Överförbarhet: Sänks då de 

inte går att överföra resultatet 

pga svagt beskrivet urval.  

Verifierbarhet: Stärks då de 

finns intervjuguide samt 

analysen är väl beskriven.  

Pålitlighet: Stärks då 

förförståelsen är presenterad. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmet

od 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Mulhearne, P., 

Cotter, P., O`Shea, 

M., & Leahy-

Warren, P. 

 

Experiences of 

registered general 

nurses who care for 

patients presenting 

with self-harm to 

the emergency 

department in 

Ireland. 

Irland, 2021 

Syftet var 

att utforska 

sjuksköters

kors 

erfarenhter 

av patienter 

som 

kommer in 

med 

självskada 

på en 

akutmottag

ning i 

Irland.  

 

Målinriktat urval. 

(n=9). Sju kvinnor, 

två män. Ålder: 20–

50 år.  

Inkl. kriterier: alla 

ssk som jobbade på 

akuten.  

Exkl. kriterier: ssk- 

studenter. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Rekryterades genom affisch 

+ epost.  

Pilotintervju är gjord.  

Intervjuschema med öppna 

frågor. Exempel på frågor 

angivna. Intervjulängd 15–

20 min gjorda på akuten.  

Analyserades av flera av 

författarna. Innehållsanalys 

användes. Förförståelse 

saknas. Etisk godkänd och 

informerat samtycke.  Citat 

finns.  

Ssk anser att där var brist 

på utbildning och lämpliga 

bedömningsverktyg. Har 

för lite erfarenhet, 

fördomar och kände 

mycket känslor i mötet 

med personer som 

självskadar.  

Ssk anser att det finns för 

lite resurser och kan ej 

möta deras behov vilket 

påverkar deras attityder 

negativt.  

Tillförlitligheten: Stärks då studien 

svarar på syftet, citat finns samt 

pilotintervju genomfördes. Sänks pga 

intervjutiden kort.  

Överförbarhet: Stärks då kontext är 

väl beskriven. Sänks av få deltagare 

samt få män =kan inte generaliseras till 

män och personer över 50 år.  

Verifierbarhet: Stärks då 

intervjufrågor är redovisade och metod 

väl beskriven.  

Pålitlighet: Stärks då mer än en av 

författarna har analyserat materialet. 

Sänks på grund av utebliven 

förförståelse. 

Ngune, I., 

Wynaden, D., 

McGough, S., 

Janerka, C., 

Hasking, P., & 

Rees, C.  

 

Emergency nurses' 

experience of 

providing care to 

patients who self-

harm 

Australien, 2020a 

Syftet var 

att 

undersöka 

akutsjukskö

ter-skors 

erfarenhete

r av att 

arbeta med 

patienter 

som skadar 

sig själv. 

Bekvämlighetsurval. 

(n=18) ssk. 14 

kvinnor, 4 män. 50% 

arbetade i storstan 

och 50% på 

landsbygden.  

Medelålder: 46.06. 

Inkl. kriterier: 

Akutssk medlemmar 

i CENA.  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Deltagarna rekryterades av 

CENA via mejl.  

Telefonintervjuer spelades 

in och varade mellan 25-50 

min. Intervjuguide finns. 

Induktiv innehållsanalys. 

Datan analyserades av fyra 

personer i 

forskningsgruppen.  

Etisk godkänd och 

informerat samtycke finns.  

Förförståelse saknas.  

Citat finns. 

Ssk menar att kunskap 

och erfarenhet påverkar 

deras attityder. Mer 

kunskap gjorde att man 

kunde skräddarsy vården 

till personerna.  

Ssk ansåg inte att de hade 

kompetensen för att ta 

hand om dessa patienten 

och har brist på tid. Ssk 

har fördomar och kände 

mycket känslor som 

påverkade deras attityder.  

Tillförlitlighet: Stärks pga studien 

svarar på syftet, finns citat.   

Överförbarhet: Sänks pga ingen 

välskriven kontext samt kan inte 

överföras till män.  

Verifierbarhet: Stärks då det finns 

intevjuguide samt att analysprocessen 

är välskriven.  

Pålitlighet: Stärks då intervjuerna 

spelades in och kunde lyssnas på flera 

gånger. Sänks då förförståelsen saknas 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Ngune, I., Wynaden, 

D., McGough, S., 

Janerka, C., Hasking, 

P., & Rees, C. 

Perceptions of 

knowledge, attitude, 

and skills about non-

suicidal self-injury: a 

survey of emergency 

and mental health 

nurses 

Australien. 2020b. 

Syfte var att 

utforska 

akutsjukskötersko

r och 

psykiatrisjuksköte

rskors förståelse, 

attityder, positiva 

empati och 

självförtroende 

när de arbetar med 

personer som 

självskadar.  

Bekvämlighetsurval. 

Tvärsnittsstudie.  

Tillfrågade (n=4400) 

Deltagare (n=101) 

Akutssk (n=45), 

psykiatrissk (n=56). Ext. 

bortfall: 4299 

 22 % män, 78 % 

kvinnor. Medelålder: 

41,96 år.Inkl. kriterier: 

ssk som arbetade på 

akuten eller inom 

psykiatrin. Enkät 

(Jeffery & Warm, 2002) 

Rekryterades via e-post. 

Femgradig skala från håller 

inte med till håller helt med 

(Muehlenkamp, 2013). 

Spearmans koefficent 

användes. Beskrivande och 

analytisk statistik. Etisk 

godkänd och informerat 

samtycke. Signifiktantsnivå 

(p<0,05). Powerberäkning 

och förförståelse finns. 

Ökad kunskap gav 

positiva attityder och 

empati. När de gällde 

bemötandet av vuxna var 

akut ssk som arbetat i mer 

än 6–10 år mer självsäkra 

än psykiatri ssk som 

arbetat mindre än 5 år (p= 

0.031). Erfarenhet och 

utbildning gav mer 

självsäkerhet kring att 

vårda patienter med 

självskadebeteende 

(p=0.042) * 

Reabilitet: Stärks då båda 

frågeformulären är 

beprövade. Sänks då 

Cronbach alpha värde 

saknas.  

Intern validitet: Stärks då 

studien svarar på syftet.  

Extern validitet: Stärks 

pga stor population blivit 

tillfrågad. Sänks pga låg 

svarsfrekvens.  

Objektivitet: Sänks pga 

powerberäkning saknas.  

Wimmer Perboell, P., 

Hammer, N.-A., 

Oestergaard, B., & 

Kondradsen. H.  

Danish emergency 

nurses' attitudes 

towards self-harm– a 

cross-sectional study 

 

Danmark, 2014 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka danska 

akutsjukskötersko

rs attityder 

gentemot personer 

inlagda på sjukhus 

efter en 

paracetamol 

förgiftning 

Tvärsnitts-

undersökning. 

Tillfrågade (n=254) 

Deltagare (n=122).  

Ext. bortfall: 132 (48%). 

Ålder: 20 och 41+. 

Medelålder 36,9 år.  88 

% kvinnor, 12 % män. 

Ssk arbetade på 7 olika 

akutmottagningar på 7 

olika sjukhus.  

Enkät. (McAllister et al., 

2002) 

Cheferna fick mejl som sen i 

sin tur rekryterade ssk. 

Frågeformulär ADSHQ. 25 

frågor i fyra delar poängsätts 

på en fyragradig skala från 

"håller inte med" till 

"instämmer starkt".  

SPSS version 20 användes 

för att analysera data.  

Cronbach alpha= 0.73.  

Etisk godkänd och 

informerat samtycke finns. 

Statistisk signifikans sattes 

till p <0,05. 

Ssk i åldersgruppen 41+ 

var mer självsäkra  

(M=69.9±SD=6.8) 

jämförelsevis med 20-30 

åringar (M=67.2±SD=6.7) 

Utbildning kunde förändra 

attityderna (p=0.01).  

19 % av ssk hade 

utbildning. Utbildning 

ansåg öka effektiviteten 

(p=0.001).  

Kvinnliga ssk hade mer 

positiva känslor gentemot 

personerna (p=0.015).  

Reabilitet: Stärks pga 

instrumentet är väl 

etablerat och 

psykometriskt testat.  

Intern validitet: Stärks då 

studiens syfte besvaras.  

Extern validitet: Stärks då 

det kan generaliseras till 

andra akuta kontexter. 

Sänks pga stort externt 

bortfall 

Objektivitet: Stärks då 

signifikansvärden finns.  
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