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Abstrakt 

Självskadebeteende definieras med att personen skadar eller stympar sin kropp upprepade 

gånger utan självmordsavsikt. Sedan 1990-talet har det skett en ökning av inläggningar med 

självskadebeteende som orsak och är vanligast bland kvinnor i åldrarna 15-24 år. 

Problembilden är komplex och sjukvården står många gånger handfallen och osäker i hur 

beteendet ska bemötas, vilket leder till att personal inte vet vilket förhållningssätt de ska ha 

i omvårdnaden. Studien gjordes enligt en metod för interventions studier. Syftet med denna 

studie är att i samband med en utbildningsintervention beskriva personalens process i sin 

förståelse av bemötandet av personer med självskadebeteende. Studien utgick från en bok 

om självskadebeteende beskrivet med ett inifrånperspektiv. Fem deltagare valdes utifrån 

kriterierna att de arbetar på en akut vuxenpsykiatrisk vårdenhet samt med lägsta 

utbildningsnivå skötare/ undersköterska. Fem utbildningstillfällen genomfördes och data 

dokumenterades genom ljudinspelning och författarnas fältanteckningar. Datamaterialet 

analyserades därefter med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre ämnen; 

”Tidigare omvårdnadserfarenhet”, ”Ny teoretisk kunskap” och ”Integrering av erfarenhet 

och teori” och tio områden; ”Frustration och maktlöshet”, ”Vilsenhet inför otydliga 

omvårdnadsmål”, ”Vad är orsaken?”, ”Nytt hopp genom litteraturen”, ”Kunskap och 

samsyn ger trygghet i bemötandet”, ”Samspel ger unik omvårdnad”, "Reflekterande 

process”, ”Utveckling av nytt bemötande”, ”Ny förförståelse- fusion av erfarenhet och 

teori” och ”Reflektion kring en metod för utbildnings intervention”. Huvudfyndet i 

utbildningsinterventionen beskriver deltagarnas process som resulterat i ny kunskap och en 

ökad förståelse i bemötandet av patienter med självskadebeteende. Slutsats är att processen 

haft inverkan på deltagarna genom att de har fått ökad förståelse, hopp och en annan känsla 

inför omvårdnaden av patientgruppen. Utbildningsinterventionen har varit en effektiv 

metod att inhämta ny kunskap för att förändra bemötandet i omvårdnadsarbetet. 

 

Nyckelord: Utbildningsintervention, process, självskadebeteende, bemötande, omvårdnad, 

kvalitativ innehållsanalys.
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Personalens bemötande av personer med psykisk ohälsa utgår ifrån en strävan att förstå det 

unika i varje persons behov samt den kunskap de har om orsaker till psykisk ohälsa 

(Psykiatriska Riksföreningen [PRF] och Svensk Sjuksköterskeförening [SFF], 2008). Psykisk 

ohälsa står för 12 procent av den samlade sjukdomsbördan i världen (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2005). I årsrapporten för 2012, från Socialstyrelsen och Statens 

folkhälsoinstitut (SoS & FHI 2012), framkommer att psykisk ohälsa har ökat framförallt hos 

unga och unga vuxna. Unga kvinnor rapporteras ha mer psykisk ohälsa än unga män och är 

numera den vanligaste gruppen som får psykiatrisk slutenvård. Vanlig inläggningsorsak för 

unga kvinnor och män i åldern 15-24 år är självskadebeteende men det är mer än dubbelt så 

vanligt bland kvinnor. Bland kvinnor i dessa åldrar har ökningen av inläggningar skett sedan 

1990- talet. Det finns ett övergripande nationellt mål att stödja människor vid psykisk ohälsa.  

 

Hälso- och sjukvårdslagen säger att målet ska vara vård på lika villkor för hela befolkningen 

och ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilde människans 

värdighet. Vidare ska vården vara av god kvalité och tillgodose patientens behov av trygghet i 

vård och behandling. Vården ska främja goda vårdrelationer mellan patient och personal, samt 

bygga på respekt inför patientens integritet och självbestämmande (Raadu, 2012, s. 114). 

Enligt Diagnostics and statistical manual of mental disorders ([DSM-IV], 2002, 219-220) 

finns ingen egen diagnos för självdestruktivitet eller självskadebeteende, utan det ingår som 

ett symtom på borderline personlighetsstörning eller emotionell instabil personlighetsstörning. 

Enligt socialstyrelsen definieras självskadebeteende med att individen skadar sin kropp 

genom att skära, rispa eller bränna huden upprepade gånger utan självmordsavsikt. Syftet kan 

vara att medvetet stympa den egna kroppen, ångesthantering eller som ett rop på hjälp från 

omgivningen (Socialstyrelsen [SoS], 2004, 2012). 

 

En studie av Skegg (2005) beskriver att självskada är ett beteende inte en sjukdom, vilket 

betyder att behandlingen är starkt kopplad till orsak till underliggande problembild. Vidare 

menar Klonsky och Muehlenkamp (2007) att beteendet är komplext i sitt yttrande och med 

sitt syfte, vilket gör att sjukvården många gånger står handfallen och osäker för hur beteendet 

ska behandlas. Samma studie visar att det genom forskning nu finns evidens för att 

självskadan har olika funktioner, vilka inte är varandra uteslutande utan kan förekomma 

samtidigt och kan beskrivas. En studie Bosman och van Meijer (2008) framkommer att 
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personer med självskadebeteende ofta beskriver en bakgrund med förekomst av trauman som 

övergrepp, våld och övergivenhet av olika slag. De kämpar därför ofta med en negativ 

självkänsla och självbild som gör dem mer sårbara, med svårigheter att uppleva, uttrycka och 

reglera tankar samt känslor. Förmågan till coping av självet är underutvecklad och det finns 

en bristande förmåga gällande att lösa personliga problem. Till följd av detta utlöses stress 

och rastlöshet som bemästras genom en okontrollerbar lust att skada sig. Genom att skada sig 

återfår de kontakten med sig själv och omvärlden, patienten är befriad från överväldigande 

känslor och spänningar. Beteendet ger en känsla av kontroll, trygghet och självständighet. 

Patienten upplever i kontakt med sjukvården, en känsla av missförstånd, förödmjukande och 

fördömande av sitt beteende. Vårdpersonal ser självskadebeteendet som ett irrationellt och 

sjukligt beteende som måste stoppas. Rossetti et al. (2012) beskriver att vårpersonalens 

attityder påverkar den omvårdnad patienten får och tar som exempel upp att patienter med 

självskadebeteende medvetet felbehandlats genom att sutureras utan bedövning.  

 

En terapeutisk allians bygger på ömsesidigt utbyte och interaktion mellan parterna utifrån 

individens perspektiv och inriktas på specifika behov (Spiers & Wood, 2010). En hoppfull 

behandling grundar sig i vårdpersonals förmåga att förstå beteendet utifrån patientens 

perspektiv (Klonsky & Muehlenkamp, 2007). I en studie av Meissner (2007) beskrivs att en 

vårdande relation baseras på tre komponenter som förekommer, tillsammans eller var för sig. 

Komponenterna är alliansen och förförståelsen mellan vårdpersonal och patient samt den 

mellanmänskliga relationen. För att uppnå en relation med ett meningsfullt innehåll behöver 

den bestå av ett antal kvalitéer och egenskaper. Förutsättning för en god behandling omfattar 

ett gemensamt ansvar, delaktighet, empati, tillit, autonomi och initiativ. Klonsky och 

Muehlenkamp (2007) säger att inga kända studier visar effekt av läkemedelsbehandling mot 

själva självskadebeteendet. Dock finns studier som visar minskade symtom på depression och 

ångest vilket minskar självskadebeteendet. 

 

Vårdpersonal beskriver sitt arbete med personer med självskadebeteende som utmanande. De 

uppger att svårigheterna ligger i att hantera sina personliga känslor, förhållningssätt och 

bemötande. Patientgruppen väcker starka känslor, vilket resulterar i starka känsloyttringar. 

Vårdpersonal beskriver behov av stöd från arbetsgruppen, ledning samt handledning i arbetet 

kring denna patientgrupp. Utan detta försämras vården av dessa patienter (Lindgren, 2011). 
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En studie av Patterson, Whittington och Bogg (2007) har visat att psykiatripersonals attityder 

gentemot personer med självskadebeteende förändras via utbildningsinterventioner samt att 

effekten av utbildning kan mätas under lång tid efter genomförd utbildning. Mchale och 

Felton (2010) beskriver att brist på utbildning bland psykiatri personal är största orsaken till 

negativa attityder mot personer med självskadebeteende. Vårdpersonal beskriver brist på 

omvårdnadskunskap för aktuell patientgrupp, vilket leder till irritation och minskad vilja inför 

att hjälpa personer med självskadebeteende.  

 

I en studie av Bosman och Meijel (2008) beskrivs att en problem fokuserad dialog och 

samsyn mellan patient och vårdpersonal kan ge möjlighet till individuell behandling. Det kan 

bidra till att identifiera vilket mål omvårdnadsinterventionerna bör ha. Klonsky och 

Muehlenkamp (2007) visar i sin studie att en effektiv och individuell behandling av patienter 

med självskadebeteende ligger i vårdpersonalens förmåga att vara empatisk, icke dömande 

och anpassbar i den vårdande relationen samt att ha förmågan att arbeta evidensbaserat. Det 

möjliggör en bred kombination av behandlingar. Mchale och Felton (2010) menar att god 

sakkunskap främjar att vårdkvalité ökar och bidrar till positiva attityder som en följd av ökad 

förståelse. 

 

Problemformulering 

Vårdpersonal beskriver att arbete med personer med självskadebeteende är utmanande och att 

det väcker starka känslor. De står många gånger handfallna och osäkra inför vilket 

förhållningssätt och bemötande som krävs. Vårdpersonal beskriver behov av stöd från 

arbetsgruppen, ledning samt handledning i arbetet. Utan detta försämras vården av dessa 

patienter. Brist på kunskap och utbildning kan vara orsak till personals negativa attityd mot 

personer med självskadebeteende, vilket kan förändras genom utbildningsinterventioner. 

Effekter av ökad kompetens kan mätas under lång tid efter genomförd utbildningsintervention 

samt bidrar till ökad vårdkvalitet. En ökad förförståelse ger förutsättningar för en god 

omvårdnad och mer positiva attityder. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att i samband med utbildningsintervention beskriva personalens 

process i sin förståelse av bemötandet av personer med självskadebeteende.  
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Metod 

Studien genomfördes i ett sammanhang av en utbildningsintervention där deltagarna läste 

litteratur i form av boken ”För att överleva – om självskadebeteende” av Åkerman (2009), 

skildrad ur ett inifrån perspektiv för att öka kunskapen och förståelsen kring självskada. 

Deltagargruppen utbildades genom litteraturen och den interaktion som ägde rum i gruppen 

genom ett resonemang kring bemötandet av personer med självskadebeteende. Studien hade 

en ansats som hämtat inspiration från interventions- och aktionsforskning (Koch & Kralik, 

2006, s. 27-28; McNiff & Whitehead, 2006, s. 8). I utbildningsinsatsen diskuterades teorin 

och praktisk kunskap i en cyklisk process med fem träffar. Fokus för utbildningsinsatsen var 

att diskutera självskadebeteende från patientens eget perspektiv och med olika teman för varje 

träff. Genom den här metoden kunde deltagarna tillsammans utveckla kunskap omkring 

aktuell patientgrupp. Metoden beskrivs som en process där både forskare och deltagargruppen 

jobbar tillsammans i syfte att skaffa kunskap och förbättra förståelse för lärande (Kemmis & 

Wilkinson, 1998, s.21, Koch & Kralik, 2006, s. 28, 100; McNiff & Whitehead, 2006, s. 12). 

 

Deltagare och procedur 

Studien genomfördes i en grupp av fem vårdpersonal från en akut vuxenpsykiatrisk vårdenhet 

i norra Sverige. Inför studien hade författarna erhållit skriftlig bekräftelse och samtycke från 

verksamhetschef och enhetschef för den akuta vuxenpsykiatriska vårdenheten (Bilaga 1). 

Deltagarna hade via informationsbrev fått kunskap om studiens utformning, perspektiv samt 

att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas utan vidare förklaring (Bilaga 2). Deltagarna 

samt studiens två författare deltog i en utbildningsintervention om bemötande av personer 

med självskadebeteende. Deltagarna är kollegor med författarna. Inklusionskriterier var 

utifrån att de arbetar på en akut vuxenpsykiatrisk vårdenhet och att de hade en utbildningsnivå 

lägst undersköterska/skötare. Intresseanmälan lämnades till enhetschef som gjorde urvalet för 

deltagande.  

 

Datainsamling genom en utbildningsintervention 

Data i studien var inspelade samtal under samtliga fem träffarna i utbildningsinterventionen 

tillsammans med författarnas fältanteckningar om processen i gruppen. Studien utgick från en 

bok om självskadebeteende beskrivet med ett inifrånperspektiv. Den första inledande träffen 
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(Figur 1) handlade om att få en startpunkt hos deltagarna, gällande kunskap, syn på personer 

med självskadebeteende och bemötandet av dessa. Inför träff två, tre och fyra fick deltagarna 

områden att läsa i den valda litteraturen. Tema för träffarna var; samtal omkring bemötande, 

striden mellan tankar och känslor samt att hjälpa (Figur 1). Vid varje träff resonerade 

gruppen med forskarna som samtalsledare om områdena med tyngdpunkt på bemötande enligt 

en samtalsguide (Bilaga 3). Vid den femte och avslutande träffen fördes ett sammanfattande 

resonemang för hela utbildningsinterventionen. Data bestod av deltagarnas egna reflektioner 

och diskussioner som spelas in vid varje träff. Under hela processen skrev författarna 

strukturerade fältanteckningar för att följa gruppens resonemang och utveckling. Deltagarna 

gav i resonemanget under träffarna sin tolkning och analys av erfarenhet och kunskap. Detta 

kunde beskrivas som en process där kunskap och förståelse successivt utvecklades (McNiff & 

Whitehead, 2006, s. 40).  

 

 

Figur 1. Översikt av innehållet i utbildningsinterventionens fem träffar. 

 

Dataanalys 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Enligt Downe-Wamboldt (1992) 

tolkades innehållet utifrån både manifest och latent perspektiv för att ge resultatet den synligt 

uppenbara och den underliggande meningen. Analysen följde de principer för kvalitativ 

innehållsanalys som beskrevs av Graneheim och Lundman (2003) och Polit och Beck (2008, 

s. 564). Datamaterialet transkriberades först ordagrant. All text analyserades, var träff för sig. 

Texten genomlästes först noggrant och därefter valdes textenheter utifrån att de beskrev 

deltagarnas förståelse av bemötande. Textenheterna kondenserades, kodades och sorterades i 

områden efter innehåll. Texten sorterades därefter i tre steg. I det första steget sorterades träff 

två, tre och fyra, vilka beskrev deltagarnas process i ny teoretisk kunskap från litteraturen. I 

steg två sorterades träff ett och fem som beskrev deltagarnas förståelse vid start och avslut av 

utbildningsinterventionen. Slutligen i steg tre sammanfördes textmaterialet från samtliga fem 

träffar. Detta för att identifiera och extrahera textmaterial som visade deltagarnas interaktion 

och process igenom utbildningsinterventionen (Figur 1). Det innebar att på nytt identifiera 
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textenheterna vilka sorterades i områden som beskrev deltagarnas process i sin förståelse av 

bemötandet av personer med självskadebeteende. Integrering av innehåll vilket beskrev 

deltagarnas process, mynnade ut i tio områdena och tre ämnen som beskrev deltagarnas 

förändrade förståelse. För att fånga den underliggande meningen i processen och ge 

ytterligare djup till textmaterialet har fältanteckningar från samtliga träffar integrerats i 

slutskedet av analysarbetet. Enligt Polit och Beck (2008, s. 62, 564, 584) bör en bra kvalitativ 

analys ha en beskrivande ton och en explicit tolkning som är nyskapande. 

 

Etiska överväganden 

Etiskt tänkande startar med en förståelse av den andres perspektiv och sårbarhet vilket kräver 

ett engagemang mellan deltagare och forskare (Koch & Kralik, 2006, s. 109). Viktigt att 

notera i interventionsforskning är att forskarna ingår i forskningsgruppen som en aktiv 

deltagare och kan därmed påverka gruppen och riktningen på undersökningsmaterialet 

(McNiff & Whitehead, 2006, s. 41). För att hantera detta hade vi noggrant informerat 

deltagarna om våra roller i utbildningsinsatsen och försökte hjälpa varandra att inte styra 

processen. Ett annat sätt var att inte påverka inkluderingen av deltagare. Det bedömdes inte 

lämpligt att forskarna själva lämnade ut informationsbreven till deltagarna då de har samma 

arbetsplats och deltagarna då kunde uppleva sig tvingade till att delta i studien. När 

examensarbetet är godkänt kommer det inspelade materialet att förstöras.  
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Resultat 

Resultatet beskriver den process som deltagarna i utbildningsinsatsen gick igenom. Processen 

börjar i den första träffen där deltagarna startar med att resonera om personer med 

självskadebeteende utifrån sin individuella kunskap och erfarenhet. Under studiens tre 

följande träffar resonerar deltagarna omkring avsnitt ur boken ”Att överleva självskada” av 

Åkerman (2009). I den femte och sista träffen sker en sammanfattande diskussion kring 

samtliga träffar. Deltagarnas process startade från den individuella kliniska kunskapen som de 

hade innan studien. Under processen har deltagarna genom ny teori och sina samlade kliniska 

erfarenheter fått en förnyad förförståelse med ny kunskap och teori. Här nedan presenteras 

deltagarnas process till ny förståelse av bemötande. 

 

Tabell 1. Översikt över processen där deltagarna utvecklade sin kunskap 

Ämne Områden 

Tidigare omvårdnadserfarenhet 

 

Frustration och maktlöshet 

Vilsenhet inför otydliga omvårdnadsmål 

Vad är orsaken? 

Ny teoretisk kunskap 

 

Nytt hopp genom litteraturen 

Kunskap och samsyn ger trygghet i bemötandet 

Samspel ger unik omvårdnad 

Integrering av erfarenhet och teori 

 

Reflekterande process 

Utveckling av nytt bemötande 

Ny förförståelse- fusion av erfarenhet och teori 

Reflektion kring en metod för utbildnings intervention 

 

 

Tidigare omvårdnadserfarenhet 

Frustration och maktlöshet 

Resultatet visar att deltagarna saknade resurser och klara direktiv för att kunna ge god 

omvårdnad till patienter med självskadebeteende. Känslan är att de saknar tid, kunskap och 

resurser i form av verktyg för att bemöta patienterna. De tycker att omvårdnadssituationen blir 

pressad och leder till känslor av maktlöshet och frustration, som ibland väcker primitiva 

känslor som aggression över patienternas beteenden. Deltagarna upplevde resignation och 

hopplöshet. Det fanns en osäkerhet över hur patienterna ska bemötas och en rädsla för att 

förvärra deras situation vilket leder till att de är tveksamma inför hur de ska bemöta 



10 
 

patienterna efter självskadebeteendet. Tveksamheten leder till ett förhållningssätt av att vänta 

och se. Omvårdnaden blir en fråga om tid och mognad som faktorer för bättre mående och det 

finns en tendens att endast ta hand om det mest akuta och i okunskap inte engagera sig i hur 

patienten egentligen mår. En annan del av frustrationen är att vården av personer med 

självskadebeteende ofta är komplex. Patienter har ofta en samtidig diagnos av både borderline 

och självskadeproblematik vilka många gånger väcker starka känslor hos personalen. En 

annan faktor som ökar komplexiteten är om flera patienter med självskadebeteende vårdas 

samtidigt. Detta för att patienterna ofta påverkar varandra, splittrar och kan skapa konflikter 

både bland personal och medpatienter. Deltagarna menar att de som vårdpersonal ofta inte 

räcker till i den komplexa situationen och att vården kräver mycket engagemang samt upplevs 

mycket krävande för personal som måste ge mycket av sig själv. Deltagarna menar att deras 

kunskap om personer med självskadebeteende är begränsad och dessutom bestäms mycket av 

vården utan att patienten är delaktig.  

 

… men jag kan känna inombords … frustrationer att man blir arg ..men jag vill 

ju samtidigt visa dem respekt …jag ser ju vad de gjort men jag kanske inte 

överöser dem kanske med …om de bara gjort lite grann …då jag kanske inte 

gör så stor grej av det…     (Träff 1) 

 

Författarna kan observera att gruppen å ena sidan verkar uppgiven och modlös inför vården av 

patientgruppen, samtidigt har de ett känslomässigt engagemang och ett reflekterande tänkande 

som tyder på en vilja att hjälpa. Vidare kan författarna se att deltagarna är avvaktande i 

resonemanget vid första träffen samt det finns en tydlig skillnad i individuell kunskap och 

erfarenhet. 

 

Vilsenhet inför otydliga omvårdnadsmål 

I resultatet framkommer en vilsenhet där deltagarna beskriver att de saknar direktiv för hur 

vården ska utformas och att de därmed saknar förutsättningar för att kunna bemöta patienter 

med självskadebeteende på ett bra sätt. Deltagarna beskriver att vissa i personalen har kommit 

längre och har större säkerhet i bemötandet medan andra har en osäkerhet, detta ger en 

skiftande omvårdnad. Patienter får olika bemötande beroende på vem i personalen de möter 

och därför menar deltagarna att det är av vikt att personal är överens och har en gemensam 

linje för bemötande. En bidragande orsak till otydliga mål är att det vid inläggning inte görs 
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en ordentlig bedömning och att rapporteringen ofta är ytlig. Den bristande informationen om 

patienten leder till att personal tenderar att känna otillräcklighet och lägger personliga 

värderingar i den information som finns istället för att försöka förstå och formulera 

gemensamma omvårdnadsmål. Deltagarna har intentionen att hjälpa, men att det är svårt att 

hinna se individen, avsätta tid och ge stöd när det behövs. Vilket lätt leder till brist i 

uppföljning och därmed svek för patienterna. Bristen på omvårdnadsmål gör att personalen 

tenderar att möta det som händer i stunden, ”släcker bränder”, där det enda målet är att 

patienterna ska sluta skada sig. Alla deltagare är eniga om att det ska inte ska vara ett 

självändamål för vården. I samtliga träffar resonerar deltagarna om att när en patient 

självskadar sig handlar omvårdnaden om det mest akuta, som kan vara att plåstra om och sy. 

De resonerar om att synliggöra, ge närvaro och stöd till individen innan de skadar sig, men ser 

en svårighet i att hinna det. Det blir lätt pekpinnar istället för att ge stöd och hopp.  

 

... det bli väldiga skiftningar i personalen … hur man tar hand om dem… ja de 

är lite växlande… det är inte bra … tror jag själv…  (Träff 1) 

 

Deltagarna beskriver en annan konsekvens av brister i omvårdnadsmål och att prioritera det 

som händer i stunden. De berättar att när en patient självskadar sig går vårdpersonalens hela 

engagemang till den patienten och de övriga patienterna blir därför lidande. Enligt deltagarna 

är det brister i resurser, både i bemanning och kunskap.  

 

..självskadebeteende är ett symtom på att vederbörande inte mår bra… de 

kanske vårdas en tid och slutar med sitt beteende …men de har ingen 

verktygslåda att bibehålla och jobba sig framåt …allt är bara mörkt svart och 

de orkar ingenting …de faller lätt tillbaka vid minsta motgång … (Träff 1) 

 

Vad är orsaken? 

I resultatet framkommer att deltagarna frågar sig om yttersta orsaken till att patienter 

självskadar sig. En deltagare menar att orsaken till varför patienten själskadat sig är unik för 

varje person. Det är viktigt att skapa en förståelse och finna orsaken till självskadebeteendet, 

därför att vårdpersonal i okunskap kan moralisera problemet istället för att bekräfta och förstå 

den enskilda patienten. I resonemanget framkommer att det finns, hos deltagarna och bland 

vårdpersonal i allmänhet, en varierande kunskap och erfarenhet av patienter med 
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självskadebeteende, som ger grund till olika uppfattningar, bedömningar och fördomar. 

Deltagarna menar att patienterna ofta generaliseras såsom en grupp och ses inte som individer 

av vårdpersonal. 

… att man måste utreda varje persons unika och genuina orsak till beteendet 

…på något sätt…     (Träff 2) 

 

Deltagarna resonerar om att självskada kan ha olika betydelse för olika patienter; som att bara 

skada sig, de har inga andra verktyg att tillgå för att uttrycka sig, de söker uppmärksamhet 

samt att de försöker lindra sin ångest. Deltagarna säger att de uppfattat en skillnad i sättet 

patienterna agerar vid självskada, en del patienter är mer impulsstyrda och andra mer 

sensationssökande i beteendet när de självskadar sig. Ett annat sätt att förklara beteendet är att 

titta på uppväxtförhållanden, de kanske inte blivit sedda som barn. De som kommer från en 

socialt trasig bakgrund med stor otrygghet och kan reagera på detta först när de blivit unga 

vuxna. En deltagare resonerar om att patienterna har trygghet och törs visa vårdpersonal något 

genom sitt beteende, något de inte kunnat eller vågat visa tidigare för andra. Patienterna som 

självskadar sig återfaller lätt i beteendet, tyr sig ofta till varandra samt att det finns en tro hos 

personalen att beteendet smittar emellan patienterna. Författarna kan observera att det hos 

deltagarna finns en frustration och maktlöshet, som verkar ligga i osäkerheten över hur 

självskadebeteendet kan förstås.  

 

Ny teoretisk kunskap 

Nytt hopp genom litteraturen 

I träff två beskriver deltagarna att de fått ut mycket av första delen i litteraturen. Detta har 

ingett dem ett slags hopp genom att vända känslan av hopplöshet och det har gett dem en tro 

att det finns ett sätt att kunna hjälpa. De har fått en ökad kunskap, motivation samt ett synsätt 

och en annan tanke om bemötandet av patienter med självskadebeteende. Författarna kan 

observera att deltagarna har en positiv förväntan och ett bra engagerat resonemang och de 

visar ett genuint intresse och nyfikenhet inför den nya teoretiska kunskapen som de fått 

genom litteraturen.  

 

ja men det grep mig lite grann … att man gör sig illa för att orka överleva … 

orka med att inte dö..det ger en dimension till det som jag inte riktigt har tänkt 

på… kanske litegrann..men inte just att överleva är en kamp… (Träff 2) 



13 
 

Deltagarna beskriver en förståelse genom litteraturen, av att patienterna verkligen har genuina 

och starka besvär av sina problem och att bemötandet måste vara därefter. Deltagarna har en 

ökad och fördjupad förståelse. Det ger en mer ödmjuk och positiv inställning inför den unika 

personens problem, trots att de är svårt att själv relatera till problematiken. Vidare har de 

förstått att beteendet har blivit en del av identiteten. Deltagarna menar att det är av vikt att 

hitta kärnan i patientens problematik. Vidare att när självskadebeteendet minskar eller upphör 

måste tomrummet som uppstår fyllas med något annat. Patienterna kan ha en rädsla att bli 

frisk och att det blir ett tomrum utan självskadorna. Kärnan i omvårdnadsarbetet handlar om 

att stödja patienten och se det lilla positiva för att komma vidare. I detta stöd måste 

personalen acceptera patienterna och att inte döma ut det som är viktigt för denne. Deltagarna 

beskriver att de inte kan bota patienterna. De menar att de måste hitta och stödja det som är 

friskt hos patienten, vilket kan vara intressen eller viktiga personer och att omvårdnaden bör 

utgå från det. Deltagarna resonerar om att omvårdnaden bör stödja patientens egna coping 

strategier och uppmuntra det positiva. En deltagare tar uppviket av att se och lägga märke till 

det som är bra, trots att det är i det lilla.  

 

Näää ... jag tycker kärnan är lite grann …man ska stötta det lilla som hon 

gjorde …att man fortsätter där alltså …har jag som lärt mig …att man inte 

fastnar i beteendet …man vill stötta det positiva...   (Träff 4) 

 

En deltagare resonerar om att det kanske är bra att inte lägga för stor vikt vid misslyckanden 

och bakslag utan istället prata om när det gått bra, lägga fokus på det som är positivt. 

Deltagarna menar att det är av vikt att lära patienterna tro på en positiv förändring och att det 

ska gå bra. Patienterna behöver tid men framförallt bli respekterade, genom att vårdpersonal 

är disponibel och tillåtande i sitt bemötande av patienten. Det är viktigt att se patienten och 

lyssna noga på ”djupet” i det de säger för att kunna stödja identiteten. För att få en varaktig 

kontakt och bygga tillit behövs empati, tålamod och att vara varmhjärtlig. En annan deltagare 

tar upp att det är svårt att förmedla välmående till en person som enligt sig själv aldrig mått 

bra. Det är då viktigt att visa empati och förståelse för patientens dilemma. Deltagarna menar 

att patienterna vänder sitt dåliga mående och självhat inåt mot sig själv. Patienterna har ofta 

svårt att be om hjälp och det är av vikt att personal finns där och leder dem vidare en ökad 

självaktning. Deltagarna resonerar om att patientens ”wise mind” är viktigt. Patienten kan 

genom sitt förnuft och sin känsla, hitta och stimulera sin självbevarelsedrift. I träff fyra 

resonerar deltagarna om att sätta målet till personens egen upplevelse av vad välmående är. 
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Vidare att det är svårt att bygga självförtroende åt en annan människa och det måste få ta tid. 

Deltagarna beskriver att självskadebeteendet tar flera år att bygga upp och då behöver 

personerna tid att i små steg komma vidare mot återhämtning. En inläggning på avdelning är 

enbart en början på processen mot återhämtning. Författarna kan observera att deltagarnas syn 

på vårdtiden och dess innehåll har förändrats under processen.  

 

Men framför allt måste det pysslas om … de måste pysslas om så att det hinner 

växa…      (Träff 4) 

 

Kunskap och samsyn ger trygghet i bemötandet 

I resultatet framkommer att deltagarna fått en ökad teoretisk kunskap om betydelsen av att ha 

en samsyn i personalgruppen. De tycker att ett gott samarbete och gemensamt förhållningssätt 

mellan vårdpersonal kännetecknas av lyhördhet, samverkan samt att de ser ett värde i 

varandras bedömningar. Deltagarna menar att de under processen fått en större kunskap i 

orsak och betydelse till varför patienterna skadar sig. Det ger dem en gemensam förståelse i 

patientens känslomässiga funktioner. Utifrån det resonerar deltagarna om värdet av enighet 

och samsyn hos vårdpersonalen i omvårdnaden av patienter med självskadebeteende. Det ger 

en gemensam trygghet i hur de ska bemöta patienterna. Deltagarna menar att de nu törs ta en 

mer aktiv roll i omvårdnadsinterventionerna och trygghet förmedlas till patienterna. 

Författarna uppfattar att deltagarna har ett mer öppet och samstämmigt resonemang. 

 

… att ha en öppen dialog… resonera kring... med varandra … så att man inte 

behåller så mycket själv..man kan ju få väldigt mycket information från 

patienten..…men att man delger också kollegorna så de förstår varför man 

tänker som man gör… för de kan skapa mycket splittring mellan personalen... 

det kan bli två läger ibland… och det kan vara jätte jobbigt att jobba just med 

dem …det tar mycket energi…    (Träff 5) 

 

Deltagarna menar att personal kan ha en gemensam kunskap och förhållning för att möta olika 

”knep och bus”, som kan förekomma bland patienter. De beskriver att om en patient återfaller 

i självskada ska uppmärksamheten riktas till tiden innan bakslaget och inte till självskadan i 

sig. Deltagarna ger ett exempel från litteraturen om att för en patient som mår dåligt, kan 

självskada vara en lösning, om än inte en bra lösning men för patienten den enda lösningen. 

Deltagarna menar att de genom litteraturen fått förståelse för att patienten bör få ta ett eget 

ansvar och att självskadan kan ge en lindring av lidandet som inte är att förakta. Samsyn hos 
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vårdpersonal skulle underlätta förståelsen, vilket skulle ge ett gemensamt resonemang kring 

bemötande och förhållningssätt i omvårdnaden. Det är viktigt att ha ett gemensamt synsätt för 

att bevara den unika bilden av patienten, inte symtomet. Deltagarna menar att de kan hjälpa 

genom att bygga upp och stärka självkänslan genom att bekräfta, berömma och synliggöra det 

som personen själv åstadkommit. Det är viktigt att hjälpa dem förstå sina tankar för att känna 

sig accepterade trots att de hatar sig själva. Deltagarna beskriver att en unik omvårdnad 

bygger på relationen mellan patienten och personal, samt att kontakten ger patienten en känsla 

av acceptans och uppskattning. Bemötandet handlar om att vara sig själv, vara ärlig och ha ett 

sunt tänk, vara personlig men inte privat och detta kan vara mycket helande för patienten. 

 

Samverkan ger unik omvårdnad 

Resultatet visar att deltagarna under processen kan se att en samverkan i omvårdnadsarbetet 

ger en bättre förståelse av patientens unika behov. Deltagarna beskriver samarbete där 

vårdpersonal tar vara på varandras olikheter och ser varandra som jämbördiga resurser utan 

prestige. Det ska finnas en öppen dialog med gemensam insyn i bedömningar och planering 

för att kunna skapa en unik omvårdnad och en bra vårdande relation med patienter. 

Deltagarna menar att det finns risker att beakta när samarbetet inte fungerar eller konkurrens 

uppstår mellan personal samt att det kan vara på bekostnad av patientens återhämtning. 

Deltagarna resonerar om att personals bekräftelsebehov och avund inte får påverka 

omvårdnaden. De ger ett exempel där information inte delas mellan personalen och kan skapa 

splittring. En deltagare tar upp att inställningen i vårdpersonalens samtal mellan varandra 

påverkar vården på flera sätt. Författarna tolkade att deltagarna visar ett fortsatt äkta intresse 

och större tillförsikt i att kunna vårda och bemöta patientgruppen. Vidare att förståelse har 

ökat samt att deltagarna har närmat sig varandra i kunskap. Detta observeras genom en ökad 

dialog och samstämmighet i resonemanget. 

 

… personalen lägger en massa värderingar i informationen … istället för att 

hjälpa personen…     (Träff 2) 

 

Man kan ju inte bli en solitär som drar åt ena hållet och så drar femton åt det 

andra … då gör man bara ont värre...   (Träff 5) 
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Deltagarna tar upp att den unika omvårdnaden blir bättre när patienten är delaktig och 

personal har en helhetssyn. Patienten bör uppmuntras att ge uttrycka för sina behov och 

problem, så att personal kan ta del av det verkliga lidandet. Vårdpersonals förhållningssätt bör 

vara inriktat på patientens problematik, genom att vara lyhörd inför patienten, göra 

observationer och bedömning av förändringar i det lilla. Deltagarna tar upp att det kan finnas 

brister i hur journalanteckningar skrivs och om hur personal läser dem, vilket påverkar 

omvårdnaden. Det finns ett resonemang om hur subtila bedömningar och vårdande relationer 

överförs, vilka är av vikt för en unik omvårdnad. Deltagarna förde ett resonemang om hur en 

god behandlingsallians kunde överrapporteras till kollegorna.  

 

Hur relevant är det … hur rapporterar man över en god behandlingsallians? 

Alltså det går ju inte!     (Träff 4) 

 

I resultatet framkommer att det är bra om vårdpersonal kan hålla en öppen dialog med 

varandra för att undvika situationer som kan påverka omvårdnaden negativt. Deltagarna 

beskriver att det finns tillfällen när vårdpersonal ”backar ur” i en omvårdnadssituation till 

följd av personliga omständigheter. De ger exempel på att det kan handla om osäkerhet, 

personkemi eller trötthet. Bättre reflektion omkring samsyn i personalgruppen leder till ökad 

samverkan. 

 

Integrering av erfarenhet och teori 

Reflekterande process 

Resultatet visar att deltagarna genom litteraturen och processen fått ökad kunskap som de 

tillsammans kunnat reflektera över med utgångspunkt från sina tidigare erfarenheter. 

Deltagarna berättar att det är värdefullt att aktualisera och väcka engagemang för just den här 

patientgruppen. I första träffen beskriver deltagarna en känsla av resignation och hopplöshet. 

Författarna observerar att detta finns kvar hos deltagarna under hela processen, men att ökad 

förståelsen successivt gett dem en annan tilltro. I andra träffen reflekterar deltagarna kring ny 

kunskap och om nya tankar. Litteraturen har gett deltagarna en hoppfullhet att med kunskap 

om orsaker, funktion och verktyg, kunna hjälpa patienterna till bättre mående och hopp. Detta 

ger vidare en trygghet och ökad motivation som leder till framtidstro och återhämtning. En 

deltagare menar att den nya kunskapen först gav en förvirring. En annan menar att det väckte 
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tankar omkring det egna beteendet. Vidare säger en annan att litteraturen gav en oväntad 

dimension som väckte ödmjukhet. Vikten av ödmjukhet inför patienters verkliga problem 

framkom hos samtliga deltagare under sista träffen. 

 

…jag känner att jag har fått mer … lite mer förståelse … alltså jag har haft för 

lite kunskaper om det här … jag känner verkligen att jag vet mer om hur de 

tänker ... kan jag bemöta dem på ett annat sätt det … jag kan ju ställa frågorna 

annorlunda… boken gav väldigt mycket tips hur man kan hjälpa dem (Träff 5) 

 

Författarna kan under studien observera att det finns paradox i deltagarnas resonemang. Detta 

gällande att patienterna är vilsna och i behov av lång vårdtid och närhet till andra människor. 

Samtidigt menar deltagarna att slutenvård inte utgör den optimala vårdformen för dessa 

patienter. I början av processen beskriver deltagarna att patienterna lätt regredierar när de 

kommer i kontakt med vården och vårdpersonal som ”överbeskyddar” dem. I slutet av 

utbildningsinterventionen beskriver deltagarna att patienterna behöver en positiv och trygg 

omvårdnad. Patientens resurser ska tas tillvara, detta för att exempelvis öka deras 

självständighet och friska val.  

 

…ja man måste …man måste liksom vädja till ..att det finns något runt omkring 

…ett liv som ska levas…     (Träff 3) 

 

Deltagarna anser att patienten bör få ett eget ansvar utifrån den nivå de klarar och att 

vårdpersonal ska finnas med som stöd även till deras outtalade behov, men ska ha mer is i 

magen gällande när självskadan sker. Deltagarna tar med stöd från litteraturen upp att det 

finns en tendens att vård och omgivning ger patienterna mindre uppmärksamhet när de 

minskar sitt självskadebeteende och att detta kan trigga ökad självskada för att få fortsatt 

uppmärksamhet. I starten av processen tar deltagarna upp en tanke att uppmärksamhet kan 

befästa självskadebeteendet och att det är en del av symtomet. Vidare finns en osäkerhet hos 

deltagarna om hur de ska kunna hjälpa när patienten inte själv kan uttala vad som är fel. 

Intresset för mer kunskap är väckt och deltagarna menar att de vill veta mer och har fått andra 

och oväntade utgångspunkter som bidrar till god omvårdnad kring dessa patienter. Författarna 

observerar att ett nytt hopp väckts och deltagarna närmar sig stegvis varandra genom ny 

kunskap. Vidare kan de observera att deltagarna är positiva över studieformen och de 
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processar ämnet tydligt mellan varandra i en ökad samstämmighet. Detta genom ökad dialog 

och mer aktivt deltagande.  

 

 

Utveckling av nytt bemötande  

I resultatet visar att utbildningsinterventionen gett deltagarna ett nytt sätt att resonera kring 

bemötande som bygger på en ökad förståelse för problematiken med självskadebeteende. 

Deltagarna har under processen nått en större enighet, fyllts av hopp och engagemang samt 

visar en tro på den egna förmågan. De beskriver att de nu i sitt fortsatta omvårdnadsarbete har 

förståelse för funktionen bakom självskadebeteendet och kan därför lindra lidandet på ett 

annat sätt. De uttrycker mer ödmjukhet och ett bredare perspektiv i sin syn på patienterna och 

deras behandling.  

 

…jag har blivit mer ödmjuk i hur jag ser på det hela …jag gör mig inte några 

illusioner om vi kan bota inne på avdelningen …jag har fått ett bredare 

perspektiv om att vi ska lindra …är ödmjuk inför bekymret för det är djupt 

rotat…      (Träff 5) 

 

I tredje träffen beskriver deltagarna att de fått mer teoretisk kunskap som gett insikt och 

förståelse i hur patienter med självskadebeteende tänker. Deltagarna har fått nya tankar om 

strategier, bemötande och förhållningssätt för att förbättra omvårdnaden. De beskriver att en 

vårdande relation är unik, utifrån de individer som ingår i den och kan därför inte bedömas 

utifrån av någon annan. De belyser vikten av att personalgruppen har objektivitet och 

professionellt förhållningsätt i sin samverkan.  

 

I träff fyra resonerar deltagarna om att det professionella sitter i handlingen och tänket, men 

behöver inte betyda att personalen tar rollen som terapeuter. Deltagarna menar att med en ny 

förståelse vet de, att det kanske är viktigt för patienterna att ha en förutsägbarhet i vem som 

jobbar, därför att de som individer är känsliga och behöver en förutsägbarhet för att förhindrar 

känslan av bakslag. I träff fem kan deltagarna beskriva en ny gemensam förförståelse och 

kunskap i det faktiska omvårdnadsarbetet.  
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Ny förförståelse- en fusion av erfarenhet och teori 

I resultatet beskriver deltagarna en ny förståelse som grundar sig i ny teori genom litteraturen 

och resonemanget under processen. Den nya förståelsen kan beskrivas som en fusion mellan 

teori, erfarenheter som de haft sedan tidigare och ny kunskap som de har fått utveckla i 

resonemanget med de andra deltagarna. Deltagarna har fått en fördjupad förståelse för hur 

patienter med självskadebeteende kan uppleva sina besvär, det ger deltagarna en förståelse för 

exempelvis att en patient har en förhöjd känslighet och tolkningsförmåga. Detta ger 

deltagarna en förförståelse om att de genom sina attityder, bemötande och förhållningssätt i 

omvårdnad kan göra att patienten känner sig mer sedd hörd och respekterad. Det är med den 

förförståelsen de kan bygga en vårdande relation som bygger på ömsesidig respekt och 

aktning, vilket resultatet visar att deltagarna anser är viktigt för att kunna stötta patienter till 

ökad tillit, hopp och friskare val. 

 

…att vi inte ska vara dömande och ja …att vi möter dem med respekt …för det 

är ju det här med attityder att de ..att de är så känsliga …också på hur..ja 

kroppsspråk och hur vi pratar med dem ..och allt de där att man måste lämna 

om man har egna åsikter …att lämna de åt sidan och bara vara… (Träff 5) 

 

Deltagarna menar att det behövs en behandlingsstrategi för att bryta den nedåtgående spiralen, 

stärka självkänslan och bygga upp funktioner. Omvårdnaden ska fokusera på att bevara, 

stimulera och stärka funktioner, resurser samt arbeta med friskfaktorer. De tror att det gagnar 

dessa personer med självskadebeteende att arbeta med att bygga upp och bevara deras 

självkänsla. De har insikt i att funktionerna hos personer med självskadebeteende faller vid 

inläggning och för att ha en effektiv vård behövs mer än endast traditionell psykiatri. 

Deltagarna resonerar om att den optimala slutenvårdsenheten kan utgöras av en liten 

vårdenhet. Vårdpersonal med spetskompetens för självskadebeteende och med en genuin och 

positiv inställning är av vikt för att vården ska bli god. Deltagarna anser att oavsett hur 

slutenvårdsavdelningen är organiserad bör patienten få en långvarig, stabil kontakt med den 

psykiatriska öppenvården som kan jobba med personen i ett långsiktigt tänkande och 

samverkar med slutenvården. Deltagarna menar att med en kunskap och förförståelse få 

trygghet i sin omvårdande roll och med det, respektfullt bemöta patienten och skapa en god 

vårdande relation. 
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Reflektion kring utbildningsintervention 

I resultatet beskriver deltagarna att en metod för utbildningsinterventionen varit bra då den 

främst gett möjlighet till reflektion och ökad kunskap, vilket de har efterlyst under en längre 

tid. Fördelaktigt med begränsade antal deltagare, eftersom det blir en tryggare och mer 

personlig grupp där alla har haft möjlighet att delge sin personliga erfarenhet, kunskap och 

åsikt. Deltagarna känner varandra bra och kan därför uttrycka sig fritt. Under samtliga träffar 

har det framkommit om behovet av reflektion och deltagarna har uppskattat metoden för 

utbildningsinterventionen. Deltagarna menar att det är lättare att komma ihåg när man 

samtalar i gruppen om ny kunskap. 

 

Det är en verkligt bra form där vi får sitta och reflektera samt få ökad 

kunskap… (Träff 5)  

 

Bättre än handledning! (Träff 5) 

 

Deltagarna menar att redan vid första inledande träffen fanns det ett intresse av att lära sig 

mer om problematiken runt självskadebeteende. En deltagare uttrycker vid träff två att ämnet 

är ganska nytt men det är kul att vara med. Vidare i träff två och tre reflekterar deltagarna att 

det är en lättläst och lättillgänglig litteratur, därtill ett avslappnat resonemang. Deltagarna 

anser det roligt med ny kunskap och att de kommer att ta med den i omvårdnadsarbetet samt 

delge den nyvunna kunskapen i arbetsgruppen.  

 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att i samband med utbildningsintervention beskriva personals 

process i sin förståelse av bemötandet av patienter med självskadebeteende. Analysen 

resulterade i tre ämnen med underliggande områden. Ämnena är; tidigare omvårdnads 

erfarenhet, ny teoretisk kunskap samt integrering av erfarenhet och teori.  

I resultatet framkommer att i vården av patienter med självskadebeteende finns en erfarenhet 

och upplevelse av frustration och maktlöshet samt att personal saknar mål och resurser för 

behandling. Det finns en tendens att omvårdnaden mest handlar om att handskas med det 

akuta som innebär att åtgärda och hindra självskada. Deltagarna resonerar om att 
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omvårdnaden behöver synliggöras genom att ge närvaro, stöd och tillit till individen i ett 

tidigare stadium innan patienten självskadar sig som en egen lösning på sitt illabefinnande. En 

studie av McAllister et al. (2009) visar att vården främst bör inriktas på att stödja genom att 

närvara hos patienten vid självskada, inte bara sy och plåstra om såret. Enligt Simpson (2006) 

behöver den vårdande relationen innehålla funktioner som ger patienten sympati, tolerans och 

tillit, detta för att stödja återhämtningen. I samma studie menar författaren att den vårdande 

relationen är otillräcklig om den enbart bygger på empati. Detta stöds av Duperouzel och Fish 

(2007) som visar att personer med självskadebeteende tycker att vårdmålet ska vara att skapa 

tillit och inte endast upphörande av självskada. 

 

I resultatet framkommer att deltagarnas uppfattning om vad som är orsaken till 

självskadebeteende har förändrats genom en ökad insikt och förförståelse inför den unika 

personens problembild. Under processens har det framkommit en gemensam kunskap om 

orsaker och funktionen till beteendet. McAllister et al. (2009) beskriver i en studie att 

personal som genomgått en utbildningsintervention upplever att de har fått ny effektiv 

kunskap som hjälper dem att förstå och bemöta patienter. Wheatley och Austin-Payne (2009) 

visar i en studie att det är särskilt viktigt med kunskap i underliggande orsak till och 

funktionen av självskada. En studie av Saunders, Hawton, Fortune och Farrell (2012) 

beskriver att personal inom psykiatri, i jämförelse med allmänmedicinsk personal, i högre 

grad försöker att förstå orsak till beteendet samt försöker hitta någon sorts allians och en 

anledning till engagemang. Vidare visar de att kunskap ger betydande förändring i synsätt och 

tillförsikt.  

 

I resultatet framkommer att deltagarna genom litteraturen fått en gemensam förståelse, 

motivation och synsätt till att kunna stödja personer med självskadebeteende. Hos deltagarna 

har det väckts hopp och en tro om att kunna hjälpa. En studie av Gibb, Beautrais och 

Surgenor (2010) visar att övervägande delen (73.3%) av personalen har en positiv inställning 

till patienter med självskada. Personalen visade en förståelse för patienterna. De hade en 

optimism och tro på att de kunde hjälpa patienterna, men upplevde att de saknade trygghet 

och adekvat kunskap i ämnet. Häggström och Bruhn (2009) menar att det är viktigt att 

arbetsgivaren tillgodoser önskemål om utbildning och handledning, för att bibehålla personals 

motivation för vidareutveckling. Lambert och Glacken (2003) menar att teoretisk och praktisk 
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utbildning ökar kompetens, skicklighet och stärker positiva attityder hos vårdpersonal, vilket 

säkrar utvecklingen av det praktiska omvårdnadsarbetet. Holley et al. (2012) beskriver att 

personals ökade förståelse för självskada gav dem trygghet och en säkerhet i att samtala med 

patienter som en del i behandlingen.  

 

I resultatet framkommer att deltagarna har fått förståelse av vikten i att ha gott samarbete, 

gemensamt förhållningssätt samt att samsyn mellan personalen ger en unik omvårdnad och 

bemötande av patienter. I en studie av McAllister, Moyle, Bilett och Zimmer-Gembeck 

(2009) beskrivs att det finns behov av att implementera ett gemensamt förhållningsätt i 

omvårdnadsarbetet för att förbättra bemötandet. De menar att omvårdnaden bygger på att ha 

ett gemensamt synsätt och att hela arbetsgruppen ständigt arbetar för att behålla nya 

arbetssätt. Enarsson, Sandman och Hellzens (2008) menar att brister i gemensamt synsätt blir 

tydlig i fall med komplexa patienter som ofta splittrar personalgruppen. Gemensamt 

förhållningssätt är inte samma sak som ett gemensamt synsätt. Saknas gemensamt synsätt har 

personalen inte något att falla tillbaka på i en situation där det gemensamma förhållningssättet 

brister, vilket i förlängningen blir till en brist i vården samt att personalen riskerar att må 

dåligt. Wilstrand, Lindgren, Gilje och Olofsson (2007) beskriver att bristande samsyn och 

stöd från kollegor och ledning kan skapa känslor av ensamhet och att bli ignorerad i sitt 

arbete. Bristerna kan leda till arbetsmiljöproblem, vilket kan påverka både person och 

organisationen negativt. 

 

I resultatet framkommer att utbildningsinterventionen utvecklat ett nytt resonemang kring ett 

tryggt bemötande i omvårdnadsarbetet av patienter med självskadebeteende. Deltagarna 

belyser vikten av samverkan, samt att de har en objektivitet och ett professionellt 

förhållningssätt som sitter i handlingen och synsättet. Norberg et al. (1997, s. 36, 109, 113) 

beskriver att god omvårdnad bygger på olika sorters kunskap. För att vårdpersonal ska kunna 

ha ett handlingsetiskt förhållningssätt, är det nödvändigt att personalen ges möjlighet att 

resonera med varandra, vilket är särskilt viktigt i yrken som är emotionellt krävande där 

arbetet sker i nära relation med en annan människa. Lambert och Glacken (2003) menar att 

vikt bör läggas vid att teoretisk kunskap ska komplettera den praktiska kunskapen. Thorpe, 

Moorhoouse och Antonello (2009) beskriver en organisation där vårdpersonal med lång 
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klinisk erfarenhet fungerar som handledare till noviser, där de arbetade i par. Detta 

erfarenhetsutbyte resulterade i en ökad trygghet och trivsel i arbetet för båda parter.  

 

Resultatet visar att deltagarna i en process utvecklat sin kunskap genom integrering av teori 

och erfarenhet. Wilson, Mccormack och Ives (2008) menar att processen är ledstjärnan som 

möjliggör för individen att begrunda sitt eget synsätt, handlingar och beteende i en samtidig 

reflektion med de övriga deltagarna. Detta både förenar och utmanar deltagarna och är helt 

individuellt i hur det påverkar och utvecklar individen. Bredan et al. (1997) menar att 

utbildningsinterventionen fungerar som ett transportmedel som tillåter vårdpersonal att lära 

från varandra, dela sina erfarenheter samt att producera kunskap som är värdefull för dem. 

Deltagarna menade att inbördes lärande verkade både bekräftande och givande. Resultatet 

visade att utbildnings interventionen har lett deltagarna till ett förändrat synsätt och 

resonemang, som gett dem en annan förförståelse i omvårdnad av patienter med 

självskadebeteende. Deltagarna visar i studien att de upptäckt och utvecklat en annan 

betydelse av omvårdnadsmålet. Saunders, Hawton, Fortune och Farrell (2012) betonar en 

koppling mellan kunskap, positiva attityder och framsteg i synsätt och tillförsikt hos 

omvårdnadspersonal. McAllister, Moyle, Bilett och Zimmer-Gembeck (2009) beskriver en 

positiv förändring där utbildnings interventioner inte endast ger ny kunskap, utan bidrar till en 

långsiktig förbättring, effektivitet och uthållighet vad det gäller omvårdnaden. 

 

I resultatet framkommer att deltagarna reflekterar över att metoden för utbildnings 

intervention är bra vid förändringsarbete i omvårdnad. Möjligheten för reflektion i grupp gör 

att kunskap och utveckling blir mer lättillgängligt. Harrison och Brandling (2010) beskriver 

att interventionsforskning är starkt sammankopplat till förändrings och utvecklingsprocesser i 

omvårdnadsarbete, så väl som en metod för att generera ny kunskap som grundar sig i 

praktiskt omvårdnadsarbete. I resultat framkommer att deltagarna har fått ökad förståelse 

under studiens gång. Detta har haft effekt på resultatet av de frågor som blev ställda med 

fokus på bemötande, vilket var syftet att observera. Polit och Beck (2008, s. 509) tar upp att 

teoretiskt kunnande ska kombineras med yrkesutövningen och det skapar en medvetenhet i 

det faktiska vårdarbetet vilket ökar deltagarnas empowerment.  
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Metoddiskussion 

Studien är genomförd i samband med en utbildningsintervention. Den beskriver processen 

som deltagarna gick igenom när de fick resonera kring ett antal på förhand bestämda ämnen 

med författarna som moderatorer. Smith et al. (2000) beskriver att interventionsforskningen 

skiljer sig från övrig forskning, den har många möjliga tillvägagångssätt i sin metodik och 

deltagarna är del av studiens utformning. Det innebär att varje studie är unik och måste 

noggrant redovisa sitt tillvägagångssätt för att uppnå trovärdighet. Författarna valde ämne för 

studien utifrån litteraturen och upprättade en samtals guide med ett fåtal frågor, vilket gjorde 

att resonemanget kunde styras och författarnas inflytande kunde begränsas. Författarna kunde 

genom det fungera som moderator och samtidigt observera deltagarna (Polit & Beck, 2008, s. 

537). En annan styrka i studien är att processen har resulterat i ökad gemensam förförståelse, 

kunskap och utveckling hos deltagarna, vilket kunnat ses i ett förändrat resonemang kring 

bemötande. Haith och Whittingham (2012) beskriver att i studier med utbildningsintervention 

ges deltagarna både en nyanserad helhetsbild genom gruppens samlade erfarenheter samtidigt 

som de får en djupare förståelse av sin egen roll i gruppen. Polit och Beck (2008, s. 583) 

beskriver en form av validitet som vi anser kan tillämpas på denna studie, katalytisk validitet, 

som beskriver i vilken grad forskningsprocessen påverkar deltagarna. De får ny kunskap och 

med det en förändrad medvetenhet. Från det perspektivet har studien en hög katalytisk 

validitet. I studien har forskarna funnit svagheter genom att det finns en risk i att de är 

kollegor som deltar i en gruppdynamik samt att även författarna är kollegor, vilket 

sammantaget kan påverka gruppens uttryck och därmed påverka resultatet. För att motverka 

denna risk valde författarna att inte delta i urvalet. Deltagarna har informerats om sin 

anonymitet. 

 

Författarna menar att studien har både en styrka genom sin möjlighet till jämlik medverkan 

och en svaghet genom att deltagarna kan ha en förväntan om passivt mottagande av kunskap. 

Harrison och Brandling (2010) beskriver att en styrka med metoden för 

utbildningsintervention är att alla deltagarna ska tillåtas samma utrymme och betydelse i 

gruppen samt är en förutsättning för processen. En av interventionsforskningens fundamentala 

styrkor utgörs av den demokratiska grunden. Vilken kan hotas i de fall där studien görs i en 

starkt hierarkisk organisation. En styrka med studien var att samtliga deltagare ansåg att 

utbildningsinterventionen var en rolig metod som bidrog till ny kunskap att ta med till 
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omvårdnadsarbetet. Vidare menar Harrison och Brandling (2010) att utbildningsintervention 

är en ofta förekommande metod i utvecklings processer inom omvårdnad.  

 

Studiens trovärdighet stärks av den kontinuerliga dialog och kritisk granskning av handledare 

samt lärare och studiekamrater under arbetets gång. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar resultatet att utbildningsintervention har haft en inverkan på hur 

deltagarna bemöter och resonerar kring personer med självskadebeteende. Deltagarna uppger 

att de har en annan känsla inför den här patientgruppen och att det nu finns ett hopp och en 

ökad förståelse för hur de ska bemöta dessa patienter på ett bra sätt. Deltagarna uppger att de 

kommer att använda sina nya kunskaper i avdelningsarbetet och därmed finns möjligheten att 

kunskapen överförs till resten av personalen på avdelningen. Denna utbildningsintervention 

har således haft en stor inverkan på de som deltagit i cirkelstudien. Deltagarnas inställning när 

studien slutförts låter författarna förstå att de uppskattat formen för utbildningsintervention 

och gärna vill göra om den med andra ämnen. Således anser författarna att denna form av 

intervention kan få stor användning i ett fortsatt förbättringsarbete och utbildning av personal. 

Utbildningsinterventionen har varit ett effektivt sätt att öka kunskap och förförståelsen hos 

deltagarna vilket kan leda till ett förändrat arbetssätt i omvårdnadsarbetet. En liknande 

utbildningsintervention bör kunna göras vid andra vårdinrättningar.  
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      Bilaga 1 

 

 

Förfrågan om att genomföra av en utbildningsinsats med systematisk uppföljning 

Vården av personer med självskadebeteende är krävande och personalen upplever ofta stress 

och otillräcklighet. Syftet med vårt arbete är att genomföra en utbildningsinsats i form av en 

studiecirkel med fem träffar där självskadebeteende studeras och diskuteras från perspektiv av 

hur unga vuxna med självskadebeteende själva upplever sin situation. Detta hoppas vi ger en 

ökad kunskap och förståelse som kan underlätta bemötandet dem. 

 

Vid varje träff i utbildningsinsatsen diskuteras olika teman och deltagarnas reflektioner och 

samtal spelas in. Dessa utgör sedan underlag för en magisteruppsats. Nedan finns en 

schematisk bild av processen i utbildningsinsatsen.  

 

Resultatet av magisteruppsatsen kommer att publicerad vid Luleå tekniska universitets 

hemsida www.ltu.se och på arbetsplatsen om det finns ett önskemål om det. Allt material 

kommer att avidentifieras och resultatet kommer att beskrivas på ett sådant sätt att ingen 

utomstående kan identifiera vem som sagt vad. Deltagande i studien är frivilligt och deltagare 

kan när som helst avbryta studien utan att en anledning anges. Vi söker fem deltagare bland 

personalen med utbildningsnivå minimum undersköterska/skötare, företrädesvis personer som 

jobbar med omvårdnad kring aktuell patientgrupp. Om du anser att den planerade 

utbildningsinsatsen är genomförbar vill vi ha hjälp av dig att identifiera lämpliga deltagare. 

Har du frågor kontakta någon av oss 

Karin Bergman   Linda Lundkvist Överhem 

E-post: karber-6@student.ltu.se  E-post: ilaeve-1@student.ltu.se 

Stefan Sävenstedt, Handledare  

stefan.savenstedt@ltu.se 

Tel: 0920-491000 vx 

Hur bemöter vi 
personer med 

självskadebeteende?  
Tema: 1 Tema: 2 Tema: 3 

Avslutning och 
sammanfattning 

http://www.ltu.se/
mailto:karber-6@student.ltu.se
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Jag har tagit del av informationen ovan och anser att den är genomförbar i verksamheten. Jag 

samtycker därför till att den planerade utbildningsinsatsen är genomförs vid den Psykiatriska 

kliniken, Piteå älvdalssjukhus. 

 

Verksamhetschef   Enhetschef 

 

 

…………………………………………  ……………………………………… 

Underskrift    Underskrift 

 

…………………………………………  ……………………………………… 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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      Bilaga 2 

 

Förfrågan om att delta i en studiecirkel som följs upp med en utvärdering.  

Vården av personer med självskadebeteende är krävande och personalen upplever ofta stress 

och otillräcklighet. Syftet med vårt arbete är att genomföra en studie i form av en cirkelstudie 

av litteratur ur ett inifrånperspektiv. I studieformen av en bokcirkel med fem träffar 

reflekteras och diskuteras perspektivet av hur unga vuxna med självskadebeteende själva 

upplever sin situation. Vid första träffen förs ett första samtal i kring aktuellt ämne samt en 

presentation av boken. Därefter förbereder deltagarna sig inför varje träff genom att läsa 

angivet stycke i boken. Varje träff delas in i olika teman utifrån bokens innehåll. Nedan finns 

en schematisk bild av processen i utbildningsinsatsen. Studien kommer att innefatta 

deltagarnas reflektioner och diskussioner.  

 

Varje träff kommer att bandas. Dessa utgör sedan underlag för en magisteruppsats. Resultatet 

av magisteruppsatsen kommer att publicerad vid Luleå tekniska universitets hemsida 

www.ltu.se och på arbetsplatsen om det finns ett önskemål om det. Allt material kommer att 

avidentifieras och resultatet kommer att beskrivas på ett sådant sätt att ingen utomstående kan 

identifiera vem som sagt vad. Deltagande i studien är frivilligt och deltagare kan när som helst 

avbryta studien utan att en anledning anges.  

 

Den första träffen planeras till den 23 oktober 2012 och därefter planeras en träff i veckan och 

varje träff beräknas ta en timme. Arbetsgivaren samtycker till deltagande på arbetstid och har 

erbjudit tid mot tid vid närvaro på ledig dag. 

 

Har du frågor kontakta någon av oss 

 

Karin Bergman   Linda Lundkvist Överhem 

E-post: karber-6@student.ltu.se  E-post: ilaeve-1@student.ltu.se  

Hur bemöter vi 
personer med 

självskadebeteende?  
Tema: 1 Tema: 2 Tema: 3 

Avslutning och 
sammanfattning 

http://www.ltu.se/
mailto:karber-6@student.ltu.se
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Undertecknad lämnar härmed informerat samtycke att delta i denna studiecirkel. 

 

 

Datum:……………………………………………………………………………….. 

 

Signatur:……………………………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande:………………………………………………………………….. 

 

 

Svaret lämnas in till enhetschefen för Er avdelning. 

Tack! 
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Samtals guide med öppna frågor    Bilaga 3 

Nedan en schematisk bild av processen i utbildningsinsatsen 

 

Syfte med studien: Att i samband med utbildningsinsats beskriva personals resonemang kring 

bemötandet av unga vuxna med självskadebeteende. 

 

Om det under någon av träffarna skulle uppstå tystnad kan fortsatta samtal stimuleras av 

öppna frågor som;  Kan du/ ni berätta mer om… 

  Kan du/ ni förklara det ytterligare… 

  Vad i detta ser du/ ni som kärnpunkten…. 

Träff 1: Hur bemöter vi personer med självskadebeteende? 

Öppningsfråga 

Kan ni var och en berätta om sin upplevelse av att arbeta med personer med 

självskadebeteende? 

Följdfrågor 

Beskriv hur detta har påverkat dig? 

Vad anser du vara viktigt i bemötandet av personer med självskadebeteende? 

 

Träff 2: Tema 1: Samtal omkring vad är ett självskadebeteende? 

Öppningsfråga 

Kan ni var och en berätta om hur ni upplever självskada och dess funktion efter att ha läst 

detta kapitel? 

Följdfrågor 

Beskriv hur detta har påverkat dig? 

Hur kommer detta att påverka ditt sätt att bemöta dessa personer? 

Hur bemöter vi 
personer med 

självskadebeteende?  
Tema: 1 Tema: 2 Tema: 3 

Avslutning och 
sammanfattning 
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Träff 3: Tema 2: Striden mellan tankar och känslor eller kampen mellan ”Lucifer” och 

”Sofia”. 

Öppningsfråga 

Kan ni var och en berätta om er upplevelse av att ta del av de tankar och känslor som beskrivs 

av någon som självskadar sig? 

Följdfrågor 

Beskriv hur detta har påverkat dig? 

Beskriv hur detta kan påverka bemötandet av personer med självskadebeteende? 

 

Träff 4: Tema 3: Att hjälpa 

Öppningsfråga 

Kan ni var och en beskriva hur ni upplever de konkreta förslagen till hur man kan hjälpa en 

person med självskadebeteende?  

Följdfrågor 

Beskriv hur detta har påverkat dig? 

Beskriv hur detta kan påverka bemötandet av personer med självskadebeteende? 

 

Träff 5: Avslutning och sammanfattning 

Öppningsfråga 

Berätta hur ni tror att er syn på personer med självskadebeteende har förändrats under 

studien? 

Följdfråga 

Beskriv om och hur ert bemötande har förändrats under studien? 

Beskriv var och en om känslorna inför det fortsatta arbetet med personer med 

självskadebeteende? 

 

 

 


