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Sammanfattning  

Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande och attityd avspeglas i mötet med 

patienter med självskadebeteende och är avgörande för utfallet av behandlingen. Den 

allmänna litteraturöversikten belyser patienters upplevelse av vårdpersonals 

bemötande inom hälso- och sjukvård. Sökningarna utfördes i tre databaser Cinahl, 

PubMed och PsycINFO, vilket resulterade i tio kvalitativa vetenskapliga artiklar som 

granskades, analyserades och bearbetades med utgångspunkt från studiens syfte. I 

resultatet framkom tre kategorier, bli sedd, vårdmiljöns betydelse och vårdkontaktens 

betydelse, som visade att positiva uppfattningar av vården var känslan av att bli tagen 

på allvar, främjandet av integritet samt när vårdpersonal lyssnade. När patienter kände 

sig dömda på förhand samt upplevde bristande intresse från vårdpersonal, vilket ledde 

till ytterligare skuld och skam innebar negativa uppfattningar. Tidigare negativa 

erfarenheter under vårdkontakten ledde till att patienter undviker att söka hjälp. 

Litteraturöversikten visar på att det krävs mer forskning ur ett patientperspektiv för att 

utveckla ett bättre evidensbaserat arbetssätt för vårdpersonal som idag möter och 

behandlar patienter med självskadebeteende.
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Abstract 

The health professionals’ attitude reflects in the meeting with patients with self-injury 

disorder and is crucial for the patients’ treatment. Therefore, it is important to 

highlight the patients’ experience of the meeting, which is the purpose of this 

literature study. The study is a systematic literature study with searches performed in 

three databases, Cinahl, PubMed and PsycINFO. The results were ten qualitative 

original articles, which have been reviewed, analysed and summed up. In the result 

three categories emerged: to be seen, environment and care contact, which showed 

that positive perceptions about health care was the feeling of being taken seriously, 

the promotion of integrity and that the health care professionals listened. Negative 

results that emerged was when patients felt pre-judged and also when they felt that the 

caregivers didn’t really care, which led to further guilt and shame. Previous negative 

experiences lead to patients feeling reluctant of seeking help. The literature overview 

shows that more research from a patient's perspective is needed to reach an evidence 

based and improved way of care giving for health professionals that meet and treat 

patients with self-injury behaviour. 
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Inledning  

Självskadebeteende är relativt vanligt förekommande. Globalt uppskattas det vara 13–

28 procent som utsätter sig för självskada (Brunner et al., 2014; Muehlenkamp, Claes, 

Havertape & Plener, 2012; Spears, Montgomery, Gunnell & Araya, 2014; Swanell, 

Martin, Page, Hasking & St John, 2014). Det finns studier som visar att frekvensen är 

ännu högre och att förekomsten varierar beroende på att aolika definitioner och 

mätmetoder som används (Muehlenkamp et al., 2012; Swannell et al., 2014). I 

svenska studier uppskattas det vara cirka 35–42 procent av ungdomar som någon 

gång skadat sig själv under det senaste sex månaderna eller senaste året (Zetterqvist, 

Lundh, Dahlström & Svedin, 2013).Vanligtvis debuterar självskada i tidiga tonåren 

som mellan 12–14 år och är vanligare bland flickor än bland pojkar (Plener, 

Schumacher, Munz, & Groschwitz, 2015; Rissanen, Kylmä & Laukkanen, 2011; SBU 

2015). 

 

I rapporten “Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2017” redovisar 

Socialstyrelsen statistik över personer som är vårdade för självskada, där 6800 

personer skrevs in i slutenvården för självskadebeteende och att majoriteten var 15–24 

år. De senaste åren ses en svag nedåtgående trend bland både kvinnor och män 

(Socialstyrelsen, 2018). Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU, 2015) behövs en avsevärd förbättring av omhändertagandet samt av attityden 

från vårdpersonal i mötet med individer med självskadebeteende. God kontakt anses 

vara avgörande för fortsatt gott omhändertagande, vilken innebär kontinuitet, 

medinflytande och respekt.  

 

Nationella självskadeprojektet är ett pågående projekt som startats med anledning av 

de brister i bemötande som patienter upplevt från vårdpersonal (Gumpert-Hellner & 

Ljótsson, 2014). Målet är att vårdpersonal utvecklar kunskapen om 

självskadebeteende och vården för dessa patienter. Alla Sveriges regioner gavs 

möjlighet att ansluta. Arbetet koordineras från tre regioner Stockholm, Västra 

Götaland och Skåne. Flertalet studier visar hälso- och sjukvårdspersonals perspektiv 

om hur vårdpersonal bör bemöta personer med självskadebeteende., men det behöver 

även studeras ur ett patientperspektiv.  

 

Bakgrund  

Definition och orsaker till självskadebeteende  

Självskadebeteende definieras och förklaras av forskare på flera olika sätt. Bland 

annat beskrivs självskadebeteendet som att individen förorsakar skada på sin egen 

kropp avsiktligt, men inte med syftet att försöka att suicidera (Bilén et al., 2011; 

Lindgren, 2014). Det kan exempelvis vara att skära, rispa, bränna, slå eller bita sig för 

att avleda den psykiska smärta individen upplever (Lindgren, 2014; Rissanen et al., 

2011). I internationell forskning används två olika övergripande begrepp som 
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definierar självskadebeteende, deliberate self-harm, som betyder att avsiktligt skada 

sig själv, men utan att göra skillnad på om det är av suicidalt syfte eller inte och 

begreppet non-suicidal self-injury (NSSI), som är det mest använda begreppet, som på 

svenska betyder självskadebeteende utan suicidal intention (Nationella 

självskadeprojektet, 2016). 

Forskning visar att personer använder självskadebeteende av olika orsaker (Gilbert et 

al., 2010), men en gemensam orsak är självskada som copingstrategi för att hantera 

psykisk smärta, där anledningen varierar från individ till individ och från gång till 

gång. Därför behöver frågan om vad som orsakar och triggar självskadebeteendet 

ställas till varje patient, både för att öka den egna insikten och att ge omvärlden 

kunskap (Åkerman, 2009). Patienter med självskadebeteende menar att det är det enda 

sättet att överleva och beteendet är konstruktivt, det vill säga ger en positiv effekt och 

är av god anledning. Vårdpersonal kan uppleva beteendet som destruktivt och 

patienter kan uppfattas som besvärliga, manipulativa, uppmärksamhetssökande samt 

självmordsbenägna (Karman, Kool, Poslawsky & van Meijel, 2014). Exakt hur 

självskadebeteende lindrar psykisk smärta är inte känt, men studier visar att patienter 

skadar sig själv för att distrahera och uppleva ett tillfälligt lugn genom att kroppen 

frigör endorfiner (Gilbert et al., 2010; Nationella självskadeprojektet, 2016). 

 

Omvårdnadsteoretisk referensram  

En teoretiker som fokuserar på omvårdnadens mellanmänskliga aspekter är Joyce 

Travelbee, vars teori bygger på människan som individ, lidande, mening, mänskliga 

relationer och kommunikation (Kirkevold, 2000). Joyce Travelbee menar att det är 

viktigt att sjuksköterskan inte förhåller sig till sin egen eller någon annans objektiva 

bedömning, utan ser till individens egen upplevelse av sin sjukdom och lidande. 

Ansvaret att en relation etableras och upprätthålls ligger på sjuksköterskan. Vidare 

anser Joyce Travelbee att en mellanmänsklig relation bara kan existera mellan 

konkreta personer, inte mellan abstrakta roller som sjuksköterska och patienter. 

Därför är förutsättningen för en mellanmänsklig relation att parterna reagerar på den 

andres mänsklighet. Sjuksköterskans förmåga att se patienten beror på förmågan att 

kunna “gå utanför sig själv” och visa intresse för den enskilde patienten. Enligt Joyce 

Travelbee är sjuksköterskans viktigaste redskap kommunikationen, vilken är en 

ömsesidig process där det delas och förmedlas tankar och känslor. Kommunikation är 

en förutsättning för att nå en god omvårdnad, att stödja patienten i att bemästra 

sjukdom och lidande, vilket är nyckeln till interaktion mellan patienter och 

sjuksköterska. Den kan antingen lindra eller förstärka den sjukes isolering och 

ensamhet (Kirkevold, 2000). 
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Sjuksköterskans yrkesroll och förhållningssätt 

Sjuksköterskans yrkesroll innefattar att arbeta preventivt samt promotivt, där de 

grundläggande ansvarsområdena är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande (International Council of Nurses, 2012). Sjuksköterskan ska 

arbeta utifrån patientens autonomi och med respekt, vilket innebär att visa hänsyn för 

patientens olika värderingar, religion, ålder, sexuella läggning och med respekt för 

mänskliga rättigheter. En viktig aspekt för sjuksköterskan är ett etiskt förhållningssätt, 

vilket innebär att visa empati, medkänsla och vara lyhörd (International Council of 

Nurses, 2012).  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) reglerar hur både sjuksköterskan och övrig 

hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta, det vill säga att anta ett kritiskt 

förhållningssätt och vara reflekterande i sitt arbete. I Hälso- och sjukvårdslag 1§, kap. 

5 ska respekt visas för patienters integritet och självbestämmande, vården ska främja 

god kontakt mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal samt bygga på 

trygghet och kontinuitet (SFS, 2017:30). Enligt 1 § och 2 §, kap. 3 är målet att främja 

god vård och hälsa på lika villkor för alla och att förebygga ohälsa. 

En god kontakt omfattande kontinuitet, medinflytande och respekt mellan patienter 

med självskadebeteende och vårdpersonal är av stor betydelse för en framgångsrik 

vård (SBU, 2015). Patienter med självskadebeteende anses vara en svår patientgrupp 

att behandla då det innebär mycket känslor som oförståelse, hopplöshet, uppgivenhet, 

ilska och sorg, vilket riskerar att gå ut över patienter och påverka kontakten negativt. 

Det är av vikt att den hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar patienter med 

självskadebeteende får utbildning för att upprätthålla ett professionellt och empatiskt 

förhållningssätt (SBU, 2015).  

 

Nationella självskadeprojektet vill höja kunskapen om självskadebeteende och 

förbättra vårdens bemötande gentemot dessa patienter (Gumpert-Hellner & Ljótsson, 

2014). Hur hälso- och sjukvårdspersonal reagerar, lyssnar och tolkar patienters svar 

ligger till grund för att patienter ska våga öppna sig samt berätta om sina inre känslor 

och tankar om sitt liv (McCabe & Timmins, 2015).  

Personcentrerad vård och kommunikation 

Sjuksköterskans ansvarsområde är indelat i sex kärnkompetenser där personcentrerad 

vård är en (McCance & McCormack, 2013). Personcentrerad vård innebär att ha ett 

holistiskt perspektiv. Genom att se hela individen i sitt sociala sammanhang skapar en 

annan förståelse för värderingar och prioriteringar i vården. Personen i behov av vård 

sätts före personens sjukdom och att se personen i sin helhet gör personen jämbördig 

och värdefull. Det grundläggande är individens egen upplevelse av sjukdom och 

ohälsa (Håkansson Eklund et al., 2017; McCance & McCormack, 2013). 

Personcentrerad vård utgår från respekt och bekräftelse för personen bakom 

sjukdomen. Patienter ges möjlighet för öppenhet och att bli lyssnad på har stor 
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betydelse i genomförandet av vård, inte bara i det professionella som rör sjukdomen. 

Det är vad vårdpersonal gör och hur de gör det som avgör om vården blir 

personcentrerad eller inte (McCance & McCormack, 2013). Enligt 1 §, kap. 5 i 

Patientlagen (SFS, 2014:821) ska vården utformas och genomföras med patientens 

delaktighet i så stor utsträckning som möjligt, i 1 § och 2 §, kap. 6 ska patientens vård 

tillgodoses utifrån kontinuitet trygghet och säkerhet, samt om patienten önskar 

erbjudas en fast vårdkontakt. 

Personcentrerad vård är betydelsefullt för patienter och deras tillfrisknande (Guerriero 

Austrom, Carvell, Alder, Gao, Boustani & LaMantia, 2016; Håkansson Eklund et al., 

2017). Det handlar om att vårdpersonal ska skapa förtroende och en god relation till 

patienter för att öka deras tillit till vårdpersonal och personcentrerad vård ska 

bibehållas under hela vårdtiden. Patienter får genom en personcentrerad vård behålla 

sin integritet och behandlas som människa med egen vilja och beslutsfattande 

(Buetow & Gauld, 2018). 

 

God kommunikation och ett bra bemötande från vårdpersonal är en viktig del i den 

personcentrerade vården (McCabe & Timmins, 2015). De två grundläggande 

faktorerna för kommunikation är det verbala ordet och det tysta icke-verbala. Det 

icke-verbala språket innefattar allt från patienters och vårdpersonals kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och beröring till att bara lyssna. Det icke-verbala språket utgör en 

större del i kommunikationen än det verbala språket. Kommunikation är en viktig 

faktor för hur interaktionen mellan patienter och vårdpersonal utvecklas. Det är av 

stor vikt att vårdpersonal kan lyssna på patienter med öppenhet och med full 

uppmärksamhet utan att avbryta. En effektiv kommunikation fodrar att vårdpersonal 

har förståelse och erfarenhet av det patienter försöker förmedla. Kommunikation 

handlar om att kunna förklara, lära känna och att skapa relation mellan patienter och 

vårdpersonal för att omvårdnaden ska bli så bra som möjlig (McCabe & Timmins, 

2015). Den är även en ständigt pågående process, som alla människor utövar både 

medvetet och omedvetet (Kourkouta & Papathanaslou, 2014; McCabe & Timmins, 

2015). Varje enskild människa har ett eget specifikt sätt att kommunicera på. För att 

skapa goda relationer behöver vårdpersonal ha förmågan att ställa frågor och ge 

information på ett sätt som inte skrämmer patienten. De behöver ha kunskap om de 

olika kommunikationsförmågorna som lyssna, fråga, kroppsspråk samt 

paralingvistiska element för att främja en god kommunikation med patienter. 

 

Problemformulering  

Självskadebeteende är vanligt förekommande och sjuksköterskor möter ofta dessa 

patienter oavsett specialitet. Det tycks finnas bristande kunskap och utbildning kring 

hur patienter med en självskadeproblematik bör mötas och behandlas, vilket har visat 

sig leda till en negativ attityd mot dessa patienter. Det är därför viktigt att belysa hur 

dessa patienter upplever bemötandet inom hälso- och sjukvården och för att kunna 
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utveckla omvårdnaden. 

 

Syfte  

Syftet var att utforska hur patienter med självskadebeteende upplever bemötandet från 

hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Metod  

Design  

En litteraturöversikt med induktiv ansats tillämpades för att granska, analysera och 

bearbeta material för att få förståelse om patienter med självskadebeteendes 

upplevelser av häls- och sjukvårdspersonals bemötande (Forsberg & Wengström, 

2016). 

Datainsamling  

Litteraturöversikt baseras på tio artiklar från databaserna PubMed, Cinahl och 

PsycINFO då de täcker området omvårdnad, psykologi och medicin (Forsberg & 

Wengström, 2016). Första steget som utfördes var att göra flera osystematiska 

sökningar i alla tre databaser (Friberg, 2017). Denna inledande litteratursökning 

bidrog till att lämpliga sökord hittades kopplat till valt syfte och en fördjupande 

information inom ämnet (Mårtensson & Frilund, 2017). Sökorden användes och 

testades i olika konstellationer. Fler sökord valdes och byttes ut till synonymer för att 

bredda sökningen. För att hitta artiklar som svarade mot litteraturöversiktens syfte 

användes sökorden självskadebeteende, patientens upplevelse, omvårdnad och 

bemötande som översattes till de engelska orden self harm, self-injury, deliberate self-

harm, self-mutilation, self-injurious behavior, patient experiences, patient perceptions, 

patient opinions, patient attitudes, patient views, patient perspective, psychiatric 

inpatient care, nursing care, nurse, nurse-patient-relations, interaction, (Se tabell 1, 

Bilaga A). Ämnesorden benämns i Cinahl som Headings, i PubMed som Medical 

Subject Headings (MeSH) och i PsycINFO som Main subject. I vissa sökningar och 

sökord användes trunkering (*) för att få med ordets samtliga böjelser. Booleska 

operatorerna OR och AND användes i litteratursökningen för avgränsning (Forsberg 

& Wengström, 2016). 

Vid påbörjad systematisk sökning upptäcktes det svårigheter att hitta relevanta 

artiklar, som svarade mot syftet då majoriteten artiklar handlade om sjuksköterskans 

upplevelse. I början av litteratursökningen användes en limit på <5år, det resulterade i 

för få funna artiklar relaterat till syftet, därför valdes en limit <10 år. Trots detta fanns 

det ett begränsat antal studier ur ett patientperspektiv inom området. Originalartiklar, 

som inte gick att nå i fulltext genom de aktuella databaserna och som tycktes svara 
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mot syftet, beställdes via Bibliotek. Det framkom intressanta artiklar i lästa 

referenslistor, vilket ledde till två manuella sökningar i Cinahl och PsycINFO på 

första författarens namn i varje enskild artikel (Tabell 1, Bilaga B). Inklusionskriterier 

var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2009–2019 samt vara skrivna på 

engelska. Artiklarna skulle visa på patientens upplevelse av vårdpersonals bemötande 

och endast artiklar som var peer review inkluderades. Artiklarna skulle innefatta 

självskadebeteende och patientens upplevelse av vårdpersonals bemötande. Inga 

åldersbegränsningar användes för att inkludera samtliga åldersgrupper. 

Resultatartiklarna kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall och skulle uppnå grad I och II för att inkluderas. Exklusionkriterier 

var de artiklar som beskrev sjuksköterskans perspektiv på fenomenet eller artiklar om 

uttalade suicidala avsikter med självskadebeteendet. 

 

PubMed  

Sökorden som användes var (“Self-injurius Behavior” [Mesh]) AND “Nurs-Patient 

Relations” [Mesh]. Limits lades till på <10 år, artiklarna skulle vara peer reviewed 

och på engelska. Sökningen gav 116 träffar, alla titlar lästes och 15 abstrakt lästes, 

som tycktes svara mot litteraturöversiktens syfte. Fyra artiklar lästes i sin helhet och 

kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall då de tycktes 

svara mot litteraturöversiktens syfte, två artiklar uppnådde tillräckligt hög grad av 

vetenskaplig kvalitet och inkluderades i resultatet. En fritextsökning gjordes med 

sökorden (Interaction AND “psychiatric inpatient care” AND self-harm). Limits lades 

till på <10 år, artiklarna skulle vara peer reviewed och på engelska. Fritextsökningen 

gav 26 träffar. Alla titlar lästes och tre abstrakt lästes då de tycktes svara mot 

litteraturöversiktens syfte. Två artiklar lästes i sin helhet och granskades enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. En av dessa artiklar uppnådde 

tillräckligt hög grad av vetenskaplig kvalitet och inkluderades i resultatet, (Tabell 2, 

Bilaga B). 

 

Cinahl  

Sökorden som användes var (MH "Self-Injurious Behavior") AND patient perspective 

OR patient experience OR patient view OR patient perception. Sökningen gav 27 

träffar varav fyra abstrakt lästes då dessa titlar tycktes svara mot litteraturöversiktens 

syfte. Två artiklar var dubbletter. Två artiklar lästes i sin helhet och 

kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall då de tycktes 

svara mot litteraturöversiktens syfte. Båda uppnådde tillräckligt hög grad av 

vetenskaplig kvalitet och inkluderades i resultatet. En manuell sökning genomfördes 

då intressanta originalartiklar, som tycktes svara mot syftet hittades i review- 

artiklarnas referenslista. Den manuella sökningen gjordes på första författaren i 

artikeln McAndrew, Sue. Sökningen gav 18 träffar varav två abstrakt lästes. En artikel 

lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 
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bedömningsmall då den tycktes svara mot litteraturöversiktens syfte, denna uppnådde 

tillräckligt hög grad i vetenskaplig kvalitet och inkluderades i resultatet (Tabell 2, 

Bilaga B). 

 

PsycINFO  

Sökorden som användes var (MAINSUBJECT.EXACT("Self-Injurious Behavior") 

OR MAINSUBJECT.EXACT("Self-Inflicted Wounds")) AND care* AND 

experience med limit <10år, artiklarna skulle vara peer reviewed och på engelska. 

Sökningen gav 187 träffar där 17 abstrakt lästes då de tycktes svara mot 

litteraturöversiktens syfte. Fyra artiklar var dubbletter. Fyra artiklar lästes i sin helhet 

och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall då de 

tycktes svara mot litteraturöversiktens syfte. Tre av dessa artiklar uppnådde 

tillräckligt hög grad av vetenskaplig kvalitet och inkluderades i resultatet. En manuell 

sökning genomfördes då intressanta originalartiklar som tycktes svara mot syftet 

hittades i Review artiklarnas referenslista. Den manuella sökningen gjordes på första 

författaren i artikeln Idenfors, Hans. Sökningen gav två träffar varav ett abstrakt 

lästes. En artikel lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall då den tycktes svara mot litteraturöversiktens syfte, 

denna uppnådde tillräckligt hög grad i vetenskaplig kvalitet och inkluderades i 

resultatet (Tabell 2, Bilaga B). 

 

Databearbetning  

De tio artiklarna som inkluderades i föreliggande litteraturöversikt lästes och 

granskades först individuellt och sedan gemensamt upprepade gånger för att på så vis 

se helheten och få en djupare förståelse (Friberg & Wengström, 2016). Artiklarna 

kvalitetsgranskades med Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall enskilt sedan 

gemensamt för att jämföra resultatet och innehållet diskuterades tills konsensus 

nåddes. Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall graderar artiklarnas kvalitét i 

grad I, grad II och grad III, vilket motsvarar hög-, medelhög-, låg kvalité. Beslut togs 

om att inkludera de artiklar som bedömdes vara av hög- eller medelhög kvalitét för att 

stärka föreliggande litteraturöversikts resultat. Efter granskning skapades 

artikelöversikter på samtliga resultatartiklar för att få en tydligare bild av artiklarnas 

innehåll och resultat (Forsberg & Wengström, 2016). Databearbetningen utfördes som 

en innehållsanalys där innehållet identifierades och delades upp i meningsbärande 

enheter, för att sedan kodas till kategorier (Forsberg & Wengström, 2016). När 

patientens upplevelse av bemötandet hade identifierats och markerats i resultat-

artiklarna, lyftes de meningsbärande enheterna ut ur kontexten och de med liknande 

innehåll samlades ihop i olika kodord, texterna flyttades fram och tillbaka mellan 

kodorden för att få så tydliga och avgränsade kategorier som möjligt. De kategorier 

som framkom var, bli sedd, vårdmiljöns betydelse samt vårdkontaktens  betydelse. 
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Forskningsetiska överväganden  

God etik är en viktig aspekt i forskningsprocessen (Forsberg & Wengström, 2016). 

Intresset för ny kunskap ska alltid värderas mot kravet att skydda de personer som 

deltar i forskningen. Inför forskningsstudier ska noga etiska överväganden beaktas, 

vilket innebär studien har fått tillstånd från etisk kommitté eller att etiska 

överväganden gjorts. För att skydda individernas grundläggande rättigheter och 

värden finns Lagen om Etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460). I Helsingforsdeklarationen understryks det att deltagarnas trygghet och 

intresse går före samhällets och forskningsbehovet (Henricson, 2017). Patienter med 

självskadebeteende är i en utsatt och sårbar situation på grund av den psykiska 

ohälsan, därför är det viktigt att det finns riktlinjer och lagar som skyddar dem i alla 

instanser. Denna litteraturöversikt innehåller 10 vetenskapliga originalartiklar, nio 

artiklar har godkännande från etisk kommitté samt godkännande från deltagarna, en 

artikel har samtliga deltagare givit skriftlig och muntligt samtycke för studien dock 

saknas godkännande från etisk kommitté. Alla artiklar inkluderas och redovisas i 

resultatdelen samt i Bilaga C. Alla artiklar är kvalitetsgranskade enligt Carlsson och 

Eimans (2003) granskningsmall.  

 

Resultat  

Syftet var att utforska hur patienter med självskadebeteende upplever bemötandet från 

vårdpersonal och analysen av de tio artiklar resulterade i tre kategorier: bli sedd, 

vårdmiljöns betydelse och vårdkontaktens betydelse. 

 

Bli sedd  

Patienter med självskadebeteende som kom i kontakt med vården, uttryckte en önskan 

om att bli bemött med respekt, öppenhet samt känna sig förstådd, bli bekräftad och 

sedd av vårdpersonal (Ejneborn Looi, Engström & Sävenstedt, 2015; Hunter, 

Chantler, Kapur & Cooper, 2012). Detta bidrog till ökad självkänsla och patienter 

upplevde att de blev accepterade för vilka de var och blev sedda utifrån ett holistiskt 

perspektiv (Hunter et al., 2012; Kool, van Meijel & Bosman, 2009; Tofthagen, 

Talseth & Fagerstrøm, 2017). Integritetsbehovet tillgodosågs när vårdpersonal 

upplevdes ha ett fördomsfritt förhållningssätt till självskadebeteendet (Hunter et al., 

2012; McAndrew & Warne, 2014). Bli bekräftad och sedd av vårdpersonal medförde 

en positiv känsla för patienter, de började tro på sig själva och vågade känna känslor 

på nytt (Kool et al., 2009). Tillit och självförtroende upplevdes som viktigt för att 

förbättra välbefinnandet hos patienter själva (Ejeborn Looi et al., 2015). Patienters 

önskan och efterfrågan av respekt, förståelse och bekräftelse överensstämde inte alltid 

med verkligheten. Känslor av skam och frustration förstärktes hos de patienter som 

inte upplevde sig förstådda (Ejneborn Looi et al., 2015; Hunter et al., 2012) medan 

andra patienter upplevde förtvivlan över sin förmåga att tillfriskna (Ejneborn Looi et 
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al., 2015). Det förekom att patienter uppfattade det som att de upplevdes som en 

diagnos och inte som människa (Long, Manktelow & Taracy, 2015).  

När vårdpersonal tog sig tid att prata och lyssna, upplevde patienter sig sedda 

(Ejneborn Looi et al., 2015; Kool et al., 2009). De som kände sig förstådda och kände 

förtroende för vårdpersonal, kunde öppna sig och våga prata om sin problematik. När 

patienterna fick uppmuntran ingav det hopp till dem att lyckas förändra sitt beteende 

(Hunter et al., 2012), vilket främjade möjligheten till återhämtning (Idenfors, 

Kullgren & Salander Renberg, 2015b; McAndrew & Warne, 2014; Tofthagen et al., 

2017). Patienter upplevde att det hjälpte när vårdpersonal kunde se och kartlägga 

deras lidande och självskademönster och distrahera dem från att självskada när de inte 

kunde bemästra det själva (Tofthagen et al., 2017). Det var en lång process för 

vårdpersonal att förstå den bakomliggande problematiken kring patienters 

självskadebeteende och att inte möta de som skadar sig själva med ilska och 

fördömelse, utan istället gav dem tid och strategier att försöka motstå 

självskadeimpulserna. Patienter lärde sig att känna igen signalerna eller triggers, hur 

de skulle distrahera sig själva från självskada och förstå de bakomliggande faktorerna 

till sitt självskadebeteende och istället lära sig uttrycka de svåra känslorna verbalt.  

 

Patienter upplevde det som betydelsefullt att rätt personkemi uppstod, detta var 

viktigare än vilken profession vårdpersonalen hade (Idenfors et al., 2015b) och 

eftersom patienter var dömande till sitt beteende var det betydelsefullt att 

vårdpersonal inte hade ett dömande förhållningssätt som kunde förvärra känslan 

(Hunter et al., 2012). Patienter upplevde en känsla av att något tung inombords 

släppte, som en befrielse när de kunde dela sina känslor med vårdpersonal (Hunter et 

al., 2012), de upplevde sig sedda som en person och inte bara som sitt 

självskadebeteende (Ejneborn Looi et al., 2015). När de inte blev lyssnade på och 

sedda bidrog det till maktlöshet (Ejneborn Looi et al., 2015), vilket istället kunde leda 

till en ökad frekvens av patienternas självskadebeteende (Kool et al., 2009).  

 

Vårdmiljöns betydelse 

Inneliggande patienter upplevde ett bristfälligt intresse från vårdpersonal, vilka inte 

förstod deras behov och var främmande för deras specifika problem, svårigheter och 

psykiska bakgrund, vilket i sin tur ledde till kommunikationsproblem (Ejneborn Looi 

et al., 2015; Idenfors et al., 2015b). Vårdpersonals närvaro upplevdes endast bestå i 

att övervaka och ha kontroll, att de hade en fostrande attityd och nyttjade sin 

maktposition med fokus på patienters beteende istället för deras känslor genom 

avsaknad av kommunikation och interaktion. Brist på intresse fick patienter att känna 

sig försummade och ensamheten förstärktes (Ejneborn Looi et al., 2015). 

När patienterna var inneliggande visste de inte vad kunde hoppas på eller förvänta sig 

av vårdpersonalen, vilket orsakade ökad stress och osäkerhet (Lindgren, Aminoff & 
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Hällgren Granheim, 2015). Vårdpersonals huvudsakliga syfte upplevdes vara att hålla 

patienter inlåsta och övervakade för att minska risk för självskada (Ejneborn Looi et 

al., 2015). Det förekom uttalade meningsskiljaktigheter mellan patienter och 

vårdpersonal huruvida självskadebeteendet användes som metod för att minska 

lidande. Patienter uttryckte att vårdpersonal inte förstod, vårdpersonal trodde att 

självskadebeteendet var för att patienter ville suicidera och inte för att orka leva 

(Lindgren, Öster, Åström & Hällgren Granheim, 2011). Känslan av maktlöshet ökade 

när patienter blev ignorerade av vårdpersonal, det kännetecknades av känslomässig 

stress och ångest (Ejneborn Looi et al., 2015).  

Vårdpersonal upplevdes tolka rutiner och regler på vårdavdelningen på sitt eget sätt, 

som till exempel vad som gällde vid tillåtelse att gå ut, vad som fick göras utanför 

avdelningen, om patienter önskade röka och olåsta dörrar i samband med toalettbesök 

(Lindgren et al., 2011, Lindgren et al., 2015). Det var regler och rutiner som kunde 

justeras med jämna mellanrum och ibland skapades nya regler helt sonika, vilket 

skapade förvirring och frustration hos patienter som inte visste hur de skulle förhålla 

sig till dem. De var rädda för att inte kunna leva upp till vårdpersonalens 

förväntningar och det kunde även skapa dispyter mellan patienter och vårdpersonal. 

(Ejneborn Looi et al., 2015; Kool et al., 2009). De upplevde sig vara i underläge i 

relation till vårdpersonal och ansåg att det inte gick att lita på dem. Trots detta 

försökte patienter att anpassa sig och följa dessa rutiner och regler och om något gick 

fel, skuldbelade de sig själva (Lindgren et al., 2011; Lindgren et al., 2015). Det hände 

att patienter upplevde att vårdpersonal uppfattade det som att självskadehandlingen 

var riktad mot dem och därför mötte de dem med frustration, skrik och ilska 

(Ejneborn Looi et al., 2015; Hurnter et al., 2013). Miljön på avdelningen upplevdes 

som hotfull och misstänksam, patienter vittnade om att vårdpersonal ofta gav 

intrycket av att vilja provocera för att få använda tvångsåtgärder, såsom fasthållning 

och så kallad bältning. När hot om tvångsåtgärder tillämpades, upplevde patienter 

vårdpersonalen som oförutsägbara och opålitliga fiender samt att bältning upplevdes 

traumatisk då patienter liknade det med att behöva kämpa för sitt liv (Ejneborn Looi 

et al., 2015).  

 

Vårdkontaktens betydelse 

Patienter upplevde ofta skuld och skam över att söka hjälp (Hunter et al., 2012), och 

en del hade uppfattningen att en allmänläkare var någon som har hand om fysiska 

åkommor och inte psykiska och av den anledningen kände sig generade och skämdes 

över att söka hjälp för sitt självskadebeteende (McAndrew & Warne, 2014). Patienter 

efterfrågade personcentrerad vård och individanpassade vårdplaner, de uttryckte en 

önskan att bli omhändertagen av vårdpersonal med rätt kompetens och kunskap om 

självskadebeteende (Ejneborn Looi et al., 2015; Hunter et al., 2012). Patienter som 

fick vara engagerade och delaktiga i planeringen av sin vård, lärde sig ta ansvar för 

sina handlingar och behov på ett bättre sätt (Kool et al., 2009). Det förekom blandade 
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meningar om hur patienter uppfattade kontakten med allmänläkare, vissa upplevde 

kontakten som ett stort stöd när läkaren gav utrymme att individuellt diskutera 

patienters problem. Andra patienter upplevde allmänläkare som dömande och 

nedvärderande i sitt bemötande (Long et al., 2015), vilket påverkade patienters vilja 

att söka vård i framtiden (Hunter et al., 2012). Vid utskrivning från vårdavdelning 

uttryckte patienter att vårdpersonal gjorde bedömningen av deras situation som en 

obligatorisk rutin, att de hade som rutin att fråga de frågor som ingick i ett 

bedömningsformulär för att skydda sig själva från ansvar om patienter valde att skada 

sig själv igen (Hunter et al., 2012). Patienter upplevde att de hade mer problem när de 

skrevs ut från avdelningen än innan de lades in, vilket medförde att de tvekade på att 

söka vård i framtiden. En patient som upplevde sig illa bemött inom vården och 

uttryckte en önskan om att träffa engagerad vårdpersonal, denne beskrev bemötandet 

som att bli hotad av elaka vita rockar med tvångsåtgärder och att patienten hellre 

skulle ta livet av sig än att vända sig till psykiatrisk vård igen (Ejneborn Looi et al., 

2015).  

Patienter upplevde det negativt att i enstaka fall inte fått tid för återbesök efter 

vårdkontakt, vilket kunde leda till misstro och rädsla för att vara bortglömd (Hunter et 

al., 2012; Idenfors, Kullberg & Salander Renberg, 2015a; Long et al., 2015) medan 

andra patienter upplevde en utebliven uppföljning bland annat av sin medicinering 

(Hunter et al., 2012; Long et al., 2015). Konsekvenserna av utebliven uppföljning var 

att patienter upplevde bristande stöd från vårdpersonal eller en oförändrad situation av 

självskadebeteende (Hunter et al., 2012). De uteblivna uppföljningarna eller hjälp i tid 

i sin behandling bidrog till att de kände sig mer sårbara, vilket kunde leda till ökad 

frekvens av självskadebeteende (Idenfors et al., 2015b; Long et al., 2015; McAndrew 

& Warne, 2014), de kände sig bortglömda, svikna, ignorerade och bortprioriterade 

från vården vilket ledde till förlorat hopp (Ejneborn Looi et al., 2015). En patient 

upplevde sig bortglömd då kontakt uteblivit från vården, vilket ökade oron och så 

även självskadebeteendet, som ledde till fler besök på akutmottagningen (Idenfors et 

al., 2015b). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Studien utfördes som en litteraturöversikt med induktiv ansats (Forsberg & 

Wengström, 2016). Datainsamlingen påbörjades genom att identifiera sökord som 

kunde svara till syftet med denna litteraturöversikt. Inledande informationssökning 

gjordes vid upprepade tillfällen och med olika kombinationer med sökorden patient 

experience, nursing care, deliberate self-harm och self-injury. Det blev svårigheter 

med de valda sökorden, träffarna genererade många artiklar om ämnet, men få eller 

inga artiklar som svarade mot litteraturöversiktens syfte. Begreppet bemötande finns 

inte som direktöversättning från svenska till engelska och därför användes engelska 

synonymer, vilket kan vara en svaghet då en översättning kan förändra innebörden av 
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sökord. Datainsamlingen diskuterades mellan författarna till arbetet och de artiklar 

som var granskade, granskades på nytt för att undersöka de nyckelord som fanns för 

att få förslag på gemensamma nämnare till syftet. Därför valdes sökord och ämnesord 

utifrån de artiklar som granskades från tidigare sökningarna (Karlsson, 2017) och en 

ny sökning gjordes med sökorden self-injurious behavior, psychiatric inpatient care, 

patient experience, interaction för att undersöka fenomenet och få djupare förståelse 

av området. Sedan utfördes en systematisk sökning med sökorden för att stärka 

litteraturöversiktens bekräftelsebarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det framkom 

intressanta artiklar som berörde problemområdet i lästa referenslistor från de artiklar 

som granskades i de systematiska sökningarna, av den anledningen utfördes två 

manuella sökningar, vilket är en styrka (Mårtensson & Fridlund, 2017; Forsberg & 

Wengström, 2016). Forskning inom ämnet med utgångspunkt ur ett patientperspektiv 

är begränsat, vilket kan vara en trolig orsak till att det är samma författare av 

resultatartiklarna i föreliggande litteraturöversikt. Informationssökningarna gav en 

förförståelse om ämnet, vilket skulle kunna påverka datainsamling och dataanalys 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Det fanns ingen tidigare erfarenhet och kunskap 

kring syftet, därför ansågs det inte finnas någon förförståelse som kunde påverka 

resultatet negativt och på så vis ökar pålitligheten. 

Artikelssökningen till denna litteraturöversikt gjordes i tre databaser PsykINFO, 

PubMed och Cinahl, samtliga med fokus på omvårdnad. Genom att göra sökningar i 

olika databaser med omvårdnadsfokus, ökar resultatets sensitivitet och stärker 

studiens trovärdighet samt chanserna för att hitta relevanta artiklar (Henricson, 2017). 

I litteraturöversikten är både fritextsökning och ämnesordssökning använda i 

kombination, där en styrka är att identiska ämnesord kunnat användas i samtliga 

databaser (Henricson, 2017). Använda ämnesord anses pålitligt då de är indexerade, 

det vill säga att uppgifterna om artikeln läggs in i databasen och gör det möjligt att 

söka (Karlsson, 2017), ämnesord avgränsar studien och resultatet till syftet blir mer 

specifikt (Forsberg & Wengström, 2016). Trunkering (*) testades i alla databaser för 

att få en utökad sökning (Forsberg & Wengström, 2016). Med trunkering på orden 

patient experienc* och nurs* i Cinahl och PubMed blev träffarna omfattande och 

ohanterliga därför valdes trunkering bort, vilket kan ses som en svaghet då artiklar 

riskerade att förbises. Det förekom ett flertal dubbletter i de systematiska sökningarna, 

vilket tyder på att området är väl utforskat och att sökorden var relevanta för studiens 

syfte, vilket stärker trovärdigheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Sökningarna resulterade i tio vetenskapliga originalartiklar, alla skrivna med 

kvalitativ ansats, det kan vara en styrka då litteraturöversiktens syfte var att utforska 

patienters subjektiva upplevelse, vilket en kvantitativ ansats inte kan belysa och där 

med ökar överförbarheten till denna patientgrupp (Mårtensson & Fridlund, 2017). De 

kvantitativa artiklar som gick att finna exkluderades då de inte var relevanta för syftet. 

Alla resultatartiklar var peer reviewed och originalartiklar vilket stärker 

trovärdigheten (Henricson, 2017). I början av litteratursökningen användes en limit på 
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upp till fem år, vilket begränsade litteraturöversikten. Det resulterade i för få artiklar 

som var relevanta för syftet, därför valdes en limit på 10 år. En del artiklar fanns inte 

tillgängliga i fulltext vilket kan ses som svaghet då relevanta artiklar för syftet kan ha 

förbisetts. Några har också beställts via biblioteket för fulltext. 

I denna litteraturöversikt ingår resultatartiklar från Sverige, Storbritannien, Holland 

och Norge, vilket kan anses ha en god överförbarhet till svenska förhållanden då 

bemötandet inte skiljer dem åt och sjukvården är likvärdig. Resultatartiklar 

granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen genomfördes enskilt sedan gemensamt för 

att jämföra resultatet och diskussion fördes tills konsensus nåddes. Vid jämförelser 

framkom det att bedömningen var likartad, vilket stärker trovärdigheten (Henricson, 

2017). Enbart artiklar som uppfyllde kraven för hög eller medelhög kvalité i 

bedömningsmallen inkluderades, vilket ökar litteraturöversiktens trovärdighet 

(Henricson, 2017). En svaghet kan vara att kvalitetsgranskningen är en subjektiv 

bedömning, vilket kan medföra att granskningen blir missvisande och påverka 

studiens trovärdighet.  

 

Resultatet sammanställdes genom innehållsanalys (Forsberg & Wengstöm, 2016; 

Danielson, 2017) och kodades gemensamt till tre kategorier. För att inte resultatet 

skulle förvrängas, har ett neutralt förhållningssätt eftersträvats. Handledare och 

kurskamrater har under arbetets gång kritiskt granskat litteraturöversikten, vilket ökar 

litteraturöversiktens trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). För att stärka det vetenskapliga arbetet är ett etiskt resonemang fört 

genom hela processen av föreliggande litteraturöversikt för att reflektera över värden 

och värderingar (Forsberg & Wengström, 2016; Mårtensson & Fridlund, 2017). 

 

Resultatdiskussion  

I resultatet framkom att visat intresse, att bli sedd och bekräftad av hälso- och 

sjukvårdpersonal var positivt för patienters självkänsla. Upplevdes intresset och 

bekräftelsen bristfällig, upplevde patienter maktlöshet och att deras behov inte blev 

tillgodosedda, vilket ledde till skuld, skam och frustration (Ejneborn et al., 2015; 

Hunter et al., 2012; Kool et al., 2009; Tofthagen et al., 2017). Patienter efterfrågar 

mer tid, energi och känslomässigt engagemang från vårdpersonal (McAndrew, 

Chambers, Nolan, Thomas och Watts, 2014). Joyce Travelbee belyser i sin teori att 

sjuksköterskans förmåga att se patienter grundas i att kunna gå utanför sig själv att 

visa patienterna intresse (Kirkevold, 2000). Det innebär att sjuksköterskan antar ett 

personcentrerat förhållningssätt och inte påverkas av sina egna värderingar och 

erfarenheter. Patienters egen subjektiva upplevelse ska vara i fokus och tas på allvar, 

och inte generalisera patienter utifrån sjukdom såsom exempelvis ställa öppna frågor 

till patienten, lyssna aktivt och utgå från patientens förutsättningar och erfarenheter 

för en optimal behandling. 
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Det är vanligt att vårdpersonal betraktar självskadebeteendet som ett moment 22, 

något som inte går att behandla (Lindgren, Svedin och Werkö, 2017). Detta motsäger 

hur sjuksköterskan ska arbeta såsom enligt den etiska koden om att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (International Council of 

Nurses, 2012). Troliga konsekvenser kan bli längre vårdtid, stigmatisering kan leda 

till misstro samt bristande förtroende för vården, vilket i sin tur kan skapa mer skuld 

och skam hos patienter samt utebliven förbättring eller förvärrat tillstånd av 

självskadebeteende. Patienter kan tappa tron på att tillfriskna när de möts av 

vårdpersonal med bristande förhoppning och påföljden kan bli suicidala avsikter. 

Resultatet visade att när vårdpersonal tog sig tid att lyssna och förstå patienter kände 

de förtroende för vårdpersonal och vågade öppna sig och prata om sina känslor 

(Hunter et al., 2012; Idenfors et al., 2015b; McAndrew & Warne, 2014; Tofthagen et 

al., 2017). Positivt bemötande innebar känslan av att bli tagen på allvar (Idenfors et 

al., 2015b), att vårdpersonal hade ett fördomsfritt förhållningssätt samt främjade 

patienters integritet (Hunter et al., 2012; McAndrew & Warne, 2014). Upplevelsen 

kan relateras till sjuksköterskans ansvar för att uppvisa respektfullhet, lyhördhet, 

medkänsla, trovärdighet och integritet genom professionella värderingar 

(International Council of Nurses, 2012). Travelbee menar att det är betydelsefullt att 

vårdpersonal beaktar patienters upplevelse av sitt ohälsotillstånd för att främja 

välbefinnandet, vårdpersonal ska se bortom sin objektiva bedömning för att patienter 

ska känna förtroende och våga öppna sig (Kirkevold, 2000).  

 

Patienter upplevde att vårdpersonalen var främmande inför deras problem och 

psykiska ohälsa, vilket kunde leda till misslyckad eller utebliven behandling (Idenfors 

et al., 2015b). Det ledde också till en bristande kommunikation mellan patienter och 

vårdpersonal, vilket ofta bidrog till oro och självskada (Kool et al., 2009), trots att det 

är känt att kontakten mellan vårdpersonal och patienter är viktig för fortsatt 

behandling (Rissanen et al., 2011). En god kommunikation mellan patienter och 

vårdpersonal är en förutsättning för att kunna bedriva personcentrerad vård 

(Kourkouta & Papathanssiou, 2014). Detta belyser Salzmann-Eriksson, Persson & 

Fallqvist (2014) där de skriver att på grund av bristande kommunikation och öppenhet 

i en personalgrupp kan det innebära att då patienters behov inte kan tillgodoses och att 

vården därför inte fungerar för patienter. 

Det förekom att vårdpersonalen upplevde att patienternas beteende var riktat mot dem 

personligen, vilket innebar att patienter ofta möttes med frustration, ilska och skrik av 

vårdpersonal när de hade skadat sig själva (Ejneborn Looi et al., 2015; Hunter et al., 

2012). Travelbee beskriver vikten av att förstå interaktionen mellan vårdpersonal och 

patienter, hur den upplevs och vilka konsekvenser det kan få för patienter och deras 

tillstånd, (Kirkevold, 2000). Detta beteende kan förklaras med att vårdpersonal 

upplever olika känslor såsom maktlöshet, rädsla, osäkerhet, oro, ångest, frustration 
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och ilska då de påverkas emotionellt av patienters handlingar (Karman et al., 2014; 

Rissanen, Kylmä & Laukkanen, 2012; Salzman-Erikson et al., 2014).  Studien visar 

att det förekom att regler och rutiner ändrades på eget bevåg av vårdpersonal, vilket 

skapade förvirring och frustration hos patienter, då de inte visste vilka 

förväntningarna var och hur de skulle förhålla sig till dem, vilket ledde till dispyter 

samt tvångsåtgärder (Lindgren et al., 2011, Lindgren et al., 2015). Det hände att 

vårdpersonal provocerade patienterna för att få utföra tvångsåtgärder (Ejneborn Looi 

et al., 2015). Patienter däremot uttryckte att tvångsåtgärderna användes som 

bestraffning och inte som skyddande åtgärd (Lindgren et al., 2017). Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2015) skriver att gränssättning och 

tvångsåtgärder ska tillämpas på ett respektfullt sätt. Det förutsätter en god vårdkontakt 

där patienter och vårdpersonal samtalar gemensamt om händelsen för att skapa en 

förståelse och att upplevelsen av gränssättning och tvångsåtgärder inte ska kännas 

som ett straff eller konsekvens för patienters beteende utan som ett led i 

behandlingen. Vårdpersonal tillämpar tvångsåtgärder när de bedömer att patienter 

riskerar att skada sig själva, det för att vårdpersonal anser det minimera riskerna för 

självskadebeteende samt att patienter ska lära sig att hantera sina känslor (Karman, 

Kool, Gamel & Meijel, 2015). Detta är en form av makt då patienterna är i 

beroendeställning till vårdpersonalen och det kan få konsekvenser såsom minskat 

förtroende till hälso- och sjukvården, vilket i förlängningen kan innebära att de inte 

får det stöd och den vård de behöver. 

Patienter efterfrågade personcentrerad vård och individanpassade vårdplaner, vilket 

inte alltid tillgodosågs (Ejneborn Looi et al., 2015; Hunter et al., 2012). Patienter 

upplevde att de tog ansvar för sina handlingar och fick bättre förståelse för sina behov 

när de fick möjlighet att vara delaktiga och engagerade i vårdplaneringen (Kool et al., 

2009). Det är viktigt för patienter att vara delaktiga i utformningen av sin vårdplan då 

de får information och insikt om sin behandling, vilket genererar en positiv bild och 

tillit till vårdpersonal (McAndrew et al 2014). Detta framkommer även i Håkansson 

Eklunds et al. (2017) studie där det beskrivs att patienter ska vara aktivt delaktiga i 

beslut om sin vård samt att vårdpersonal ska bekräfta, respektera och stödja patienters 

åsikter för upplevelsen av personcentrerad vård. Personcentrerad vård grundar sig i 

respekt och bekräftelse för patienten bakom sjukdomen samt att patienten ska ges 

möjlighet till delaktighet i sin planering, utförande och uppföljning av vård (McCance 

& McCormack, 2013). Det innebär att patienters egen subjektiva upplevelser ska 

beaktas av vårdpersonal vid planering och ha lika stor betydelse som den 

professionella bedömningen. Delaktighet i vårdplanering leder till ett promotivt och 

preventivt arbete då det ökar patienternas motivation samt möjliggör en mer 

individanpassad vårdplan utifrån patientens förutsättningar och önskemål, på så vis 

främjas möjligheten till förbättrad hälsa och ökad livskvalitet samt att vårdtiden 

förkortas vilket är ur samhällsekonomiskt perspektiv fördelaktigt.  
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Forskning visar att patienter kan uppleva att vårdpersonal saknar kompetens och 

kunskap om självskadebeteende (Ejneborn Looi et al., 2015; Hunter et al., 2012), 

vilket även lyfts i annan forskning där vårdpersonal själva uttrycker att de saknar rätt 

kompetens och kunskap för att bemöta och vårda patienter med självskadebeteende 

(Karman et al., 2014; Rissanen et al., 2012; SBU, 2015 & Salzmann-Erikson et al., 

2014). Lindgren et al. (2017) och McAndrew et al. (2014) bekräftar det patienter 

efterlyser, att en viktig faktor för att söka vård innefattar att vårdpersonal har kunskap 

och kompetens. Salzmann-Erikson et al. (2014) menar att bristen på kompetens och 

professionellt bemötandet beror på att vårdpersonal varken får tillräckligt med stöd 

eller professionell handledning, vilket gör att de allt som oftast upplever 

otillräcklighet och inkompetens i bemötandet och vårdandet. För att åtgärda bristande 

kunskap och kompetens bör arbetsledningen ge stöd och professionell handledning 

kontinuerligt, det kan ske genom internutbildning, men också genom ett nära 

teamarbete med andra instanser med profession inom aktuellt område för att 

vårdpersonal ska kunna bemöta och behandla patienter med självskadebeteende med 

personcentrerad- och säker vård. Det ställs krav på att vården ska vara evidensbaserad 

vilket är varje vårdpersonals ansvar att tillgodose (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström, 2016). 

Det förekom att patienter inte fick den återkoppling och uppföljning de blev lovade 

vid sin kontakt med vården (Hunter et al., 2012; Idenfors et al., 2015a, 2015b; Long et 

al., 2015). Konsekvenser av utebliven uppföljning innebar för patienter en ökad 

känsla av oro, sårbarhet och att de kände sig bortglömda, vilket ledde till en 

oförändrad eller upptrappning av självskadebeteende (Hunter et., 2012; Idenfors et al., 

2015a, 2015b; Long et al., 2015). Patienter upplevde att de bara erbjöds 

grundläggande läkarvård och ingen uppföljning, vilket gjorde att de hamnade i en ond 

cirkel och fortsatte att skada sig själva (Owens, Hansford, Sharkey & Ford, 2016). 

Enligt Nationella självskadeprojektet (2016) kan missnöje leda till minskad tilltro till 

vårdpersonal samt att skada sig själv blev mer frekvent hos patienterna. Det kan 

relateras till långa väntetider orsakat av personalbrist i förhållande till patienters 

behov. Den uteblivna uppföljningen kunde leda till ett ökat självskadebeteende och 

därmed ökar vårdtyngden då patienters hälsotillstånd försämrades, vilket också kan 

leda till längre vårdtid samt större kostnad för samhället Uppföljning är av vikt för att 

arbeta preventivt och promotivt samt för att minska patienters lidande och främja 

livskvalitet.  

 

Konklusion och Implikation  

I litteraturöversikten framkom viktiga faktorer för bemötandet i vården, att bli sedd, 

vårdmiljöns betydelse och vårdkontaktens betydelse. Resultatet visar att majoriteten 

av patienter med självskadebeteende upplevde hälso- och sjukvårdspersonalens 

bemötande som bristfällig. För patienter med ett självskadebeteende har detta skapat 

ett minskat förtroende för hälso- och sjukvården. Kvalitén på bemötandet från 
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vårdpersonal ansågs ha stor betydelse både preventivt och promotivt för patienter då 

det främjar självkänsla hos patienter. Patienter önskade en ökad interaktion och 

kommunikation med vårdpersonal, genomgående poängterades vikten av att patienter 

hade någon att prata med, som lyssnade och tog dem på allvar utan ett dömande 

förhållningssätt. Det var tydligt att vårdpersonalens inställning till patienter med 

självskadebeteende spelade en avgörande roll för patienters tillfrisknande. 

Litteraturöversikten kan ge vårdpersonal en ökad förståelse för patienter med 

självskadebeteende med utgångspunkt från patienters upplevelse, vilket på så vis kan 

ge både kunskap och ett underlag för att bemöta patienterna med ett mer 

hälsofrämjande och personcentrerat sätt. Litteraturöversikten visar även att det krävs 

mer forskning i Sverige om patientperspektivet i kontakten med hälso- och 

sjukvården, eftersom forskning visar att vården och bemötandet inte förbättrats 

nämnvärt under de senaste åren. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

(*) = Trunkering 

(MH) = Exact Subject Headings 

(mjsub) = Major Subject 

[Mesh] = Medical Subject Headings 

 

Sökord PubMed Cinahl PsykINFO 

Självskadebeteende 

Self injurious behavior 

[MeSH], Self-harm 

(Fritext) 

self-injurious behavior 

(MH)   

Self-injurious behavior 

(mjsub) 

Patient erfarenhet  

Patient experiences, Patient 

perceptions, Patient 

opinions, Patient attitudes, 

Patient views, Patient 

perspective 

Patient experienc* (Fritext) 

Omvårdnad 

Psychiatric inpatient care 

(Fritext) 

 

Nursing care, psychiatric 

inpatient care (fritext) 
Nurs* (Fritext) 

Bemötande 

Nurs-Patient Relations 

[MeSH], Interaction 

(Fritext) 

Interaction (fritext) Interaction* (Fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

( )* = Dubbletter av resultatartiklar 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

190319 PubMed 

Sökord: (“Self-injurious Behavior” 

[Mesh]) AND “Nurs-Patient 

Relations” [Mesh] 

 

Limits: 10 år, peer reviewed, 

engelska 116 15 4 2 

190319 PubMed 

Sökord: (Interaction AND 

“psychiatric inpatient care” AND 

self-harm) (Fritext) 

 

Limits: 10 år, peer reviewed, 

engelska 26 3 2 1 

190319 Cinahl 

Sökord: (MH "Self-Injurious 

Behavior") AND patient 

perspective or patient experience or 

patient view or patient perceptions 

 

Limits: 10 år, peer reviewed, 

engelska 27 4 2 2 (1)* 

190319 PsykINFO 

Sökord: 

(MAINSUBJECT.EXACT("Self-

Injurious Behavior") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Self-

Inflicted Wounds")) AND care* 

AND experience* 

 

Limits: 10 år, peer reviewed, 

engelska 187 17 4 3 (4) * 

190319 Cinahl 

Manuell sökning 

Author: McAndrew, Sue 18 2 1 1 

190319 PsykINFO 

Manuell sökning 

Author: Idenfors, Hans 2 1 1 1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Ejneborn Looi, G-M., Engström, Å & Sävenström, S. (2015) A self-destructive care: Self-reports 

of people who experienced coercive measures and their suggestions for alternatives. Issues in 

Mental Health Nursing, 36, 96–103, doi:10.3109/01612840.2014.951134 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva hur personer som skadar sig själv uppfattar alternativa tvångsåtgärder i 

relation till upplevelsen inom psykiatrisk vård 

Metod:  

Design 

Kvalitativ innehållsanalys 

Deskriptiv – textanalys 

Urval 19 deltagare, >18 år, med egenskrivna upplevelser 

Datainsamling Deltagarnas rapporter 

Dataanalys Kvalitativ Systematisk tolkning enligt Krippendorff innehållsanalys 

Bortfall Inga angivna 

Slutsats • Patienter upplevde frustration och känsla av skam vid brist på förståelse från 

vårdpersonal. 

• Patienter menade att vårdpersonal hade brist på intresse för interaktion med patienter och 

det ledde till känsla av maktlöshet. Att höra vårdpersonal prata om och kommentera 

övriga patienter på ett nedvärderande sätt ökade misstron för vårdpersonal.    

• Patienter upplevde vårdpersonal beklagande och ifrågasättande på ett förnedrande sätt. 

• Vårdpersonal uppfattades kontrollerande istället för visat intresse av interaktion och 

kommunikation. 

• Patienter uttryckte att tvångsåtgärder hade kunnat undvikas ifall vårdpersonal bara hade 

lyssnat på dom, sett deras behov och försökt förstå problemet. Ibland upplevdes även 

vårdpersonal som provocerande för att få använda sig av tvångsåtgärd. 

• Patienter upplevde att vårdpersonal fokusera mer på att minska risken för självskada än 

att god relation med tillit. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 88% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Hunter, C., Chantler, K., Kapur, N. & Cooper, J. (2012). Service user perspectives on 

psychosocial assessment following self-harm and its impact om further help-seeking: A qualitative 

study. Journal of Affective Disorders, 145, 315–323. http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2012.08.009 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att utforska patienters erfarenheter av bedömning och undersöka kortsiktiga 

och långsiktiga åtgärder för patienter. 

Metod:  

Design 

Tolkningsfenomenologisk analys 

Semistrukturerade intervjuer 

Urval 13 patienter, sju män och sex kvinnor 20-60år 

Datainsamling Första intervjun gjordes efter vårdkontakt, sju uppföljningsintervjuer genomfördes tre månader 

senare. Intervjuerna inleddes med öppna frågor 

Dataanalys Enligt QSR NVivo7 dataprogram 

Bortfall Sex deltagare deltog inte i uppföljning 

Slutsats • Patienter upplevde att de frågor vårdpersonal ställde till patienter var mer för att de var 

tvungna att ställa dom, för att ha sina egna ryggar fria och inte av intresse.  

• Patienter kände ofta skuld och skam för att de behövt söka hjälp, men att känslan 

förändrades när vårdpersonal mötte patienter med värdighet och respekt. 

• Patienter upplevde det positivt att kunna prata med vårdpersonal, att det underlättade när 

det kändes jobbigt inombords och de kände sig inte lika ensamma. Att ha någon att prata 

med upplevdes som omtänksamt och inte dömande. Det gav deltagarna självförtroende 

att söka hjälp i framtiden och de tillät sig att värdera sig själva igen.  

• När deltagare upplevde att personalen brydde sig medan de skada sig själva, kände de 

hoppfullhet. 

• Patienter kände sig skuldbelagda och det skapade fientlighet mot vårdpersonal och att 

söka hjälp och de nedvärderade sig själva. Det skapade också en ovilja att öppna upp sig 

för vårdpersonal. 

• Patienter upplevde att de fick kämpa för att bli hörd och de kände sig ignorerade vilket 

ledde stress.  

• Patienter uttryckte besvikelse på utebliven uppföljning, ingen hörde av sig efteråt 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 94% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Idenfors, H., Kullgren, G & Salander Renberg, E. (2015a). Professional care after deliberate self-

harm: a qualitative study of young people´s experiences. Patient Preference and Adherence, 9, 

199–207. doi:10.2147/PPA.S76244 

Land  

Databas 

Sverige 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att beskriva unga människors uppfattning om vården och dess stöttning under sex 

månader från första vårdkontakt för själskadebeteende 

Metod:  

Design 

Kvalitativ innehållsanalys 

Semistrukturerade intervjuer 

Urval Nio patienter, fem kvinnor fyra män, 16-24år 

Datainsamling Intervjuer med öppna frågor 

Dataanalys Systematisk med induktiv inriktning enligt Graneheim, Lundman & Krippendorff innehållsanalys 

Bortfall Inga angivna 

Slutsats • Patienter kände att vårdpersonal inte lyssnade eller tog dem på allvar.  

• Patienter upplevde att vårdpersonal saknade kompetens eller inte använde rätt 

behandling. De upplevde att vårdpersonal kändes obekväm med deras problem, 

svårigheter och historik vilket kunde leda till felaktig och misslyckad vård. 

• Patienter upplevde brist i kommunikation med vårdpersonal och att de inte håller vad 

som lovats. 

• Patienter saknade någon som de kunde känna förtroende för och kunna prata med öppet 

och utan att känna sig dömd och att bli lyssnad på. De upplevdes positivt att ha en 

kontakt som de hade förtroende för. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 84% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 4 

 

 

Referens Idenfors, H., Kullgren, G. & Salander Renberg, E. (2015b). Professional Care as an option prior to 

Self-harm: A qualitative study exploring young people´s experiences. Crisis. The Journal of Crisis 

Intervention and Suicide Prevention, 36, 179–86. doi:10.1027/0227-5910/a000310 

Land  

Databas 

Sverige 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka unga människor med självskadebeteende och deras syn på vården före de 

söker hjälp och faktorer som påverkar att ta kontakt. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ forskningsinriktning - innehållsanalys 

Semistrukturerade intervjuer 

Urval 10 patienter, ålder 17–24 år, sex kvinnor och fyra män 

Datainsamling Konsoliderade kriterier för rapportering av kvalitativa studier (COREQ) riktlinjer användes för 

analys 

Dataanalys Intervjuerna analyserades systematiskt med induktiv ansats. 

Bortfall Inga angivna 

Slutsats • Patienter berättade att tidigare erfarenhet av vården påverkade deras attityd av ytterligare 

vårdkontakt. 

• Patienter upplevde en god kontakt och att bli tagen på allvar när vårdpersonal lyssnade på 

dem. 

• Patienter påpekade vikten av att träffa rätt person, det var viktigare att komma bra 

överens med vårdpersonal än att det var personal med rätt profession. Detta uppfattas 

som positivt och skapade tillit. 

• Patienter uttryckte vikten av att vårdpersonal är flexibel och visar mottaglighet till 

patienters egna synsätt och specifika behov 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 83% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Kool, N., van Meijel, B. & Bosman, M. (2009). Behavioral change in patients with severe self-

injurious behavior: A Patient’s perspective. Archives of Psychiatric Nursing, 23, 25–31. doi: 

10.1016/j.apnu.2008.02.012 

Land  

Databas 

Holland 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att belysa faktorer som bidragit till att patienter med självskadebeteende 

ändrat sitt beteende, baserat på två frågor: 1. Hur utvecklades processen för att minska eller stoppa 

självskadebeteendet för patienter med lång historik av allvarlig självskada. 2. Vilka faktorer 

spelade roll i den processen 

Metod:  

Design 

Grounded Theory 

Semistrukturerade intervjuer 

Urval 12 kvinnor, 26–60 år 

Datainsamling Individuella semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys WINMAX kvalitativ textanalys 

Bortfall Inga angivna 

Slutsats • Patienter som upplever brist på kontakt mellan sig själv och andra. 

• Patienter kände samhörighet när de blev lyssnade på och tagna på allvar. 

• Patienter menade att när vårdpersonal tog dem på allvar gjorde de det själva med. 

• Patienter önskade att kunna visa känslor utan att bli dömd. 

• Patienter upplevde att gränser och säkerhet uppmuntrade till att känna känslor, men att de 

även kunde vara så starka att de kunde skapa osäkerhet vilket i sin tur kunde ge upphov 

till självskada. De upplevde även att perioderna med säkerhet blev allt längre och 

perioderna med osäkerhet allt kortare 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 77% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Long, M., Manktelow, R. & Tracey, A. (2015). The Healing Journal: Help Seeking for Self-Injury 

Among a Community Population. Qualitative Health Research, 25, 932–44. 

doi:10.1177/1049732314554092 

Land  

Databas 

Storbritannien  

PsycINFO 

Syfte Syftet var att utforska hur en grupp patienter på Nordirland upplevde vårdprocessen när de sökte 

hjälp för sitt självskadebeteende. 

Metod:  

Design 

Grounded Theory 

Semistrukturerade intervjuer 

Urval 10 patienter, 19–42 år, två män och åtta kvinnor 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer på 26-60 minuter som spelades in. Alla intervjuer utfördes av förste 

författaren. Frågor baserades på begrepp utifrån litteraturgranskning 

Dataanalys Principer enligt Grounded Theory, selektiv kodning av kategorier där det sedan skapades begrepp, 

subkategorier och kategorier 

Bortfall Inga angivna 

Slutsats • Patienter upplevde stigmatisering, dömande och missförstånd av självskadebeteende 

vilket blir ett hinder från att söka hjälp. Det kan leda till en inre känsla av förvirring och 

tvivel på sig själv.  

• Patienter upplevde att de fick fel hjälp både från somatisk vård och primärvård och 

akutmottagningar fokuserade endast på de fysiska problemen och det brast i uppföljning. 

• Patienter upplevde sig bli sedda som ett fall/sjukdom, inte som en person.  

• Patienter uttryckte vikten av att bli behandlad humant, som en person. Det gjorde det 

lättare att söka hjälp och sträva efter att bli bättre 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 86% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Lindgren, B-M., Aminoff, C. & Hällgren Granheim, U. (2015). Features of Everyday Life in 

Psychiatric Inpatient Care for Self-harming: An Observational Study of Six Women. Issues in 

Mental Health Nursing, 36, 82–88, doi:10.3109/01612840.2014.941077 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva hur det dagliga livet fungerar inom psykiatrisk slutenvård för kvinnor med 

självskadebeteende ur deras perspektiv. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ innehållsanalys 

Informella intervjuer 

Urval Sex kvinnor, 21-37 år, 

Datainsamling Observationer av deltagare och personliga intervjuer 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys enligt Granheim & Lundman (2004). 

Bortfall Inga angivna 

Slutsats • Patienter upplevde vårdpersonal som frånvarande och behövde hämtas när det hände 

något på avdelningen. 

• Patienter berättade att vårdpersonal tolkade rutiner och regler på sitt eget sätt samt 

dokumenterade olika i vårdjournalen vilket fick patienter att misstro vårdpersonal. 

• Patienter upplevde långa stunder av ensamhet, och uttryckte att vårdpersonal såg detta 

men gjorde inget åt det. 

• Patienter upplevde att väntan gjorde att de inte visste de skulle förvänta sig eller hoppas 

på, detta gjorde patienter osäkra om vården på sjukhuset och framkallade känslor av 

obehag 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 92% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Lindgren, B-M., Öster, I., Åström, S. & Graneheim-Hällgren, U. (2011). They don’t 

understand...you cut yourself in order to live. Interpretative repertoires jointly constructing 

interactions between adult women who self-harm and professional caregivers. International 

Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 6, 1-13. doi:10.3402/qhw.v6i3.7254 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att belysa och förklara den repertoar som gemensamt konstruerar 

interaktionen mellan vuxna kvinnor med självskadebeteende och professionell vårdpersonal inom 

psykiatrisk vård 

Metod:  

Design 

Fokuserad Etnografi 

Empirisk studie 

Urval Sex kvinnor från på två olika avdelningar. I åldrarna 21–37 år 

Datainsamling I studien genomförde den första författaren deltagande observationer och informella intervjuer 

över en period på sex månader 

Dataanalys En ordagrann transkription av fältanteckningar och inspelningarna från observationerna och 

intervjuerna gjordes 

Bortfall Inga angivna 

Slutsats • Patienter kände misstro till vårdpersonal då de regler som fanns upplevdes vara viktiga 

för patienter att följa men inte vårdpersonal.  

• Patienter uttryckte att de kände att de fick stå ett steg tillbaka, försöka att inte vara i 

vägen för vårdpersonal och göra som de säger.  

• Patienter upplevde att reglerna ledde till känslan av att bli offer, inte sedd som person, 

maktlös, förödmjukad, isolerad och avvisad.  

• Patienters passiva reaktion till reglerna och vårdpersonal dolde känslor av rädsla, 

stigmatisering, misstro och övergivenhet 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 87% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 
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Artikel 9 

 

 

Referens McAndrew, S. & Warne, T. (2014). Hearing the voices of young people who self-harm: 

Implications for service providers. International Journal of Mental Health Nursing, 23, 570–579. 

doi:10.1111/inm.12093 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att belysa ungdomars berättelser om självskadebeteende och självmordstankar för att 

identifiera vad som hjälpte och inte. Vad deras framtida behov kan vara utifrån lagstadgade och 

icke-statliga tjänster. 

Metod:  

Design 

Fenomenologisk analys (IPA) 

Kvalitativ forskning 

Urval Sju patienter, kvinnor, 13–17 år. 

Datainsamling Berättande intervjuer, individuellt med intervjuaren 

Dataanalys Analys gjordes av de intersubjektiva karaktärerna i deltagarnas upplevelser genom att jämföra 

likheter och olikheter i deras berättelser 

Bortfall Inga angivna 

Slutsats • Patienter upplever skam och stigmatisering och ser det som ett hinder för att söka hjälp.  

• Patienter kände att behandling i beteendeterapi var givande och positivt då de inte kände 

sig dömda eller ensamma. 

• Patienter upplevde det positivt att vårdpersonal var lugna och förklarande. Att de förstod 

och var vårdande. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 83% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Tofthagen, R., Talseth, A.G & Fagerstrøm, L.M (2017). Former patients´ experiences of recovery 

form self-harm as an individual, prolonged learning process: a phenomenological hermeneutical 

study. Journal of Advanced Nursing 73, 2306–2317. doi:10.1111/jan.1395 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska, beskriva och förstå tidigare patienters upplevelser av återhämtning från 

självskadebeteende. 

Metod:  

Design 

Fenomenologisk Hermeneutisk metod 

Empirisk intervjustudie 

Urval Åtta intervjuades, dessa skulle ha varit fria från självskadebeteende de senaste två åren. Alla var 

över 18 år. 

Datainsamling Första författaren gjorde intervjuerna. Deltagarna fick svara på åtta frågor, varje intervju varade 

mellan 50–120 minuter. Deltagarna fick själva välja plats för intervjuerna, hemmet, arbetet eller 

på något hotell/konferens 

Dataanalys Analysen gjordes i tre delar: 1. Forskargruppen läste och diskuterade texten med ett öppet sinne 

för att få förståelse för texten, 2. En strukturell analys som identifierade meningsenheter och koder 

gjordes, 3. Forskargruppen utvecklade en djupare förståelse genom relevant litteratur, 

strukturanalys och olika forskningsfrågor. 

Bortfall Inga angivna 

Slutsats • Patienter beskrev att ett gott bemötande från vårdpersonal hjälpte att främja 

återhämtningsprocessen. Att de inte möttes med ilska eller fördömande utan vårdpersonal 

förstod smärtan bakom självskadebeteendet. 

• Patienter tyckte det var positivt att få vägledning och hjälp från vårdpersonal. 

• Patienter upplevde det positivt att vårdpersonal kunde observera dem och distrahera dem 

efter att ha lärt sig deras beteendemönster. 

• Patienter upplevde att sjuksköterskorna ville hjälpa dem finna självrespekt och utveckla 

egenvärde. 

• Patienter menar även att sjuksköterskorna hjälpte dem inse att de inte behöver definieras 

som sin sjukdom. 

• När patienter upplevde att personalen gav stöttning och vägledning satte de värde på 

relationen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 89%, enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall 
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