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Patienter med självskadebeteende är vanligt förekommande vid 

akutmottagningar i stora delar av världen. Syftet med denna studie var att 

genom en litteraturöversikt beskriva sjuksköterskors attityder till och 

faktorer som påverkar vård av patienter med självskadebeteende vid 

akutmottagning. Studien baserades på 13 vetenskapliga artiklar som 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i 

fyra kategorier av sjuksköterskors attityder: patienter var problematiska; 

vårda patienterna tills de blev fysiskt och medicinskt stabila; patienter med 

självskador kunde sedan göra självmordsförsök samt vill göra gott. Faktorer 

som upptäcktes var: ålder; kompetens, utbildning, yrkeserfarenhet; 

arbetsmiljö och livsåskådning. Attityder och faktorer hos sjuksköterskor 

kunde påverka den omvårdnad patienter mottog. Slutsatser av studien var att 

mer kunskap hos sjuksköterskor skulle leda till bättre bemötande och omsorg 

för självskadande patienter.  

 

Nyckelord: Attityder, faktorer, omvårdnad, självskadebeteende, 

akutmottagning, sjuksköterskor.  
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Akutmottagningen är ofta den första kontakten med vården för patienter med psykisk ohälsa 

(Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011) och för patienter med självskadebeteende (Bilén et al., 

2011). Akutmottagningen fungerar som sjukhusets knutpunkt dit patienter söker vård för olika 

sjukdomar och skador. Tillstånden hos patienterna varierar från livshotande till mindre allvarliga 

åkommor. Gemensamt är att många patienter känner en stark oro för sin hälsa och vill ha en snar 

bedömning av sitt tillstånd (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). 

 

Antalet patienter som uppsökte akutmottagningen år 2010 i Sverige, uppskattas vara 658 000 

personer. Det är ett stort antal patienter som besöker akutmottagningen varje dygn och det kan 

uppstå långa köer och väntetider. Triage är idag en vanligt förekommande process att arbeta efter på 

akutmottagningar i hela Sverige. Triage är ett system där sjuksköterskan prioriterar och sorterar 

patienterna utifrån problem, sjukhistoria, symtom, allmäntillstånd och vitalparametrar samt den 

vård de anses behöva. Den patient som har det största behovet bedöms först utav läkaren 

(Socialstyrelsen, 2011a). Vården på en akutmottagning ses vara annorlunda än hos andra vårdgivare 

då beslut och bedömningar snabbt fattas och patienter antingen skickas vidare till andra avdelningar 

eller skickas hem efter mottagen behandling (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006). 

 

Självskadebeteende ökade under 2000-talet. Enligt statistik från Socialstyrelsens Injury Database 

(IDB) (Socialstyrelsen, 2011a) så uppskattades att under år 2010 så inkom 10600 personer till 

akutmottagning med skador på grund av avsiktliga självdestruktiva handlingar. Könsfördelningen 

bland de inkomna personerna var 35 procent män och 65 procent kvinnor. Hälften av de personer 

som inkom till akutmottagning för avsiktligt självtillfogade skador blev senare inlagda 

(Socialstyrelsen, 2011b). Självskadebeteende kan ses som ett folkhälsoproblem som resulterar i ett 

stort lidande för individen och stora kostnader för samhället (Bilén, et al., 2011). 

 

Enligt statistik från Europeiska Unionens (EU:s) Injury Database är avsiktligt självtillfogade skador 

vanligast i åldersgruppen 25-59 år och med en överrepresentation bland kvinnor. Inom hela EU är 

förgiftning med kemiska substanser den största orsaken till vård för självtillfogade skador (Bauer & 

Steiner, 2009). Förgiftning sker då framförallt med lugnande läkemedel eller i kombination med 

antidepressiva- eller sömnläkemedel (Bilén et al., 2011). Den största riskfaktorn för avsiktligt 

självtillfogade skador anses vara personens psykiska/psykiatriska tillstånd följt av konflikter i nära 

relationer (Bauer & Steiner, 2009). Personer med personlighetsstörning ses göra fler 

självmordsförsök än personer utan personlighetsstörning (Maddock, Carter, Murrell, Lewin & 

Conrad, 2010). Om en person tidigare utfört självskadehandlingar finns risk för att denne upprepar 
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beteendet (Bilén et al.,2011). Avsiktligt självdestruktiv handling definieras av Socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen, 2011a) som: ”en händelse där en person avsiktligt tillfogat sig själv skada. I 

begreppet avsiktligt självtillfogad skada ingår självmordsförsök, överdosering av alkohol och 

droger i självdestruktivt syfte, självstympning samt avsiktligt självtillfogad skada som ett rop på 

hjälp”(s.17). I denna studie definieras självskadebeteende så som citatet från Socialstyrelsen 

beskriver avsiktligt självdestruktiva handlingar.  

 

Att en person uppvisar ett självskadebeteende ses snarare som ett symtom på psykisk sjukdom än 

som en egen diagnos. Självskadebeteende är en etablerad copingstrategi (Palmer, 2008). Att utföra 

självskadehandlingar kan ses som ett uttryck för att personen har en inre psykisk smärta. Forskare 

(Tofthagen & Fagerstrøm, 2010) menar att dessa personer inte kan uttrycka sin smärta på något 

annat sätt än genom självskadehandlingar. Tidigare studier visar ett samband mellan 

självskadebeteende och negativa livshändelser, såsom övergrepp (Palmer, 2008). Därför är det 

viktigt att sjukvårdspersonal uppmärksammar det lidande som dessa patienter ger uttryck för och 

försöker hjälpa dem att hitta andra sätt för att uttrycka smärtan. Det är en nödvändighet för 

sjukvårdspersonal som vårdar dessa patienter att de skapar en relation som bygger på trygghet, 

accepterande och omtanke (Tofthagen & Fagerstrøm, 2010). Behandling med antidepressiva 

läkemedel visar sig inte effektivt som förebyggande medicinering mot upprepande av 

självskadebeteende (Bilén, et al., 2011).  

 

Sjuksköterskan bär huvudansvaret för omvårdnad av patienten. Omvårdnad beskrivs som ett 

helhetsperspektiv där sjuksköterskan försöker sätta sig in i patientens situation och möta patienten 

där den befinner sig (Austgard, 2008). Hur sjuksköterskan bemöter patienten beror på flera olika 

faktorer såsom hur verksamheten är organiserad, tidsperspektiv, kulturen på avdelningen och de 

individuella faktorerna från person till person (Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2004). Korta möten 

inom vården kan leda till att patienter inte vill ta upp känsliga ämnen inför sjukvårdspersonal 

(Jakobsson, 2007). 

 

Attityderna hos sjukvårdspersonal kan påverka vilken vård patienter med självskadebeteende mottar 

(Slaven & Kisley, 2002). Attityder beskrivs ha en kognitiv, emotionell och beteendemässig 

komponent. Det ses som en respons till en person, objekt eller en situation där individen kan vara 

omedveten om sin reaktion till dessa stimuli. En attityd kan ses som ett förhållningssätt eller 

inställning och vara positiv eller negativ, gynnsam eller ogynnsam. Attityder visas genom en 

persons handlingar, grundat på medvetna eller omedvetna uppfattningar (Altmann, 2008). I denna 

studie definieras attityder att innebära sjuksköterskors inställning och förhållningssätt gentemot 
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patienten. 

 

Personer med självskadebeteende menade att personalens attityder till dem var avgörande för hur de 

upplevde vården. Många personer som inkom på akutmottagning med självskador, upplevde 

händelsen som obehaglig (Palmer, 2008). Clarke, Dusome och Hughes (2007) beskrev att patienter 

med en historia av psykisk sjukdom kände sig ovälkomna på akutmottagningar och upplevde sig 

inte bli prioriterade på ett rättvist sätt. Slaven och Kisley (2002) beskrev självskadebeteende som en 

hög riskfaktor för senare självmord. Patienternas möte med akutmottagningen är därför viktigt för 

att kunna förebygga självskadebeteende och självmord. 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors attityder till och faktorer som påverkar vård av 

patienter med ett självskadebeteende vid akutmottagning. 

 

 

Metod 

Den metod som valdes för att besvara syftet var en systematisk litteraturöversikt. Enligt Polit och 

Beck (2011, s.653-654) gör valet av denna metod det möjligt att skapa en kunskapsöversikt över det 

samlade materialet inom området.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen planerades innan den påbörjades och innehöll följande moment: identifiering av 

tillgängliga resurser, identifiering av relevanta källor, avgränsning av forskningsproblemet och 

utvecklandet av en sökväg (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2006, s. 61-62). De tillgängliga 

resurser som användes var databaser inom hälsa och medicin som fanns tillgängliga via Luleå 

Tekniska Universitets biblioteks hemsida. Forskningsproblemet avgränsades att gälla attityder, 

akutmottagning och självskadebeteende. Inklusionskriterier och exklusionskriterier var på förhand 

bestämda för att lättare få fram artiklar som svarade till syftet (se tabell 1).  

 

Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier  

Sjuksköterskor vid akutmottagning Psykiatrisjuksköterskor 

Andra yrkesgrupper 

Psykiatriska vårdavdelningar 

 

Primärstudier 

 

Systematiska litteraturöversikter 
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Tabell 1 (forts.) Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier  Exklusionskriterier  

Artiklar skrivna år 2000 eller senare  

Artiklar skrivna på engelska eller svenska  

Studien beskriver attityder  

Artiklar som är peer reviewed   

Vuxna: personer över 18 år  

 

Sökorden hämtades ur svensk MeSH för att säkerställa att orden avsåg databasers egen definition. I 

de fall databaserna inte använde sig av MeSH-termer användes databasens egen uppslagsbok för 

sökord. Slutligen användes även fritext sökningar så att inte någon relevant artikel skulle förbises. 

Sökord kombinerades för att få fram artiklar som var så relevanta för syftet som möjligt. Booleska 

sökoperatörer som OR och AND. Booleska söktermer används för att finna så relevanta artiklar som 

möjligt (Willman et a., 2006, s.66). Artiklar med relevant överskrift och abstrakt som svarade till 

studiens syfte valdes ut för en första genomgång. För att inte gå miste om någon relevant artikel 

lästes de valda artiklarnas referenser igenom manuellt och på det sättet upptäcktes en ny artikel. 

 

Tabell 2. Litteratursökning 

Söknr *) Sökord Antal träffar Utvalda 

PsycInfo 120201     

1 TH emergency services  5505  

2 TH self injurious behavior 1179  

3 TH 1 AND 2 AND nursing 0  

4 TH/FT/TH 1 AND self harm AND 

nursing 

20 3 

5 TH 1 AND 2 OR attempted 

suicide AND health 

personnel attitudes 

5 3 

6 TH 5 OR attitudes 11  

7 TH 1 AND 2 OR attempted 

suicide OR self mutilation 

AND health personnel 

attitudes OR attitudes 

187  

PubMed 120201     

8 MSH self injurious behavior 18247  

9 MSH 8 OR attempted suicide 

OR self mutilation 

18757  

10 MSH 9 AND attitude 1414  

11 MSH 10 AND emergency* 76 6 
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Tabell 2 (forts.). Litteratursökning   

Söknr *) Sökord Antal träffar Utvalda 

CINAHL 120201     

12 MSH emergency nursing 4890  

13 MSH 12 AND self injurious 

behavior 

13 1 

14 MSH 12 AND 13 AND attitude 2  

15 FT emergency departement 

AND suicidal behaviour 

8 1 

ProQuest 120201     

16 MSH attitude AND emergency 

care AND deliberate self 

harm  

645 1 

17 MSH Attitude AND emergency 

care AND suicide, 

attempted 

441 1 

*) MSH – MeSh term, FT- fritext, TH- thesarus 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen skedde på ett systematiskt sätt där alla artiklar som ansågs relevanta från 

litteratursökningen kvalitetsgranskades. Antalet relevanta artiklar var 17 till antalet. Båda författarna 

läste igenom artiklarna och kvalitetsgranskade dessa var för sig. Författarna sammanförde sedan 

sina tolkningar vilket gav studien en större tyngd. Kvalitetsgranskningen utgick från olika 

granskningsprotokoll enligt Willman et al (2006, s.154-157, bilaga G & H), beroende på om studien 

var kvalitativ eller kvantitativ. Artiklarna gavs 1 poäng för varje fråga som besvarades positivt (Ja) 

och 0 poäng för varje fråga som besvarades negativt (Nej) enligt granskningsprotokollet. 

Artiklarnas poängsumma räknades sedan om till procent där 80-100 procent gav hög kvalitet, 70-79 

procent gav medel kvalitet och 60-69 procent gav låg kvalitet, enligt Willman et al. (2006, s. 96). 

 

Urvalsförfarande, undersökningsgruppens storlek, mätinstrument och resultat var exempel på det 

som granskades. Innan granskningen påbörjades reviderades protokollen och frågor som ej ansågs 

vara relevanta togs bort. De frågor som togs bort var bland annat ”blindning av patienter” och 

”blindning av vårdare”. Artiklar som efter kvalitetsgranskningen var av låg kvalitet uteslöts från 

studien. Att de ansågs vara av låg kvalitet var bland annat på grund av att viktiga delar i 

metodbeskrivning, etisk granskning och eller urvalsförfarandet inte var beskrivet i studierna. Av 17 

kvalitetsgranskade artiklar uteslöts fyra studier på grund av låg kvalitet eller att de inte svarade mot 

inklusionskriterierna. Antalet artiklar efter kvalitetsgranskning var 13 stycken. 
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Tabell 3.  Artiklar som ingår i analysen (n=13)  

Författare, År 

Land  

Typ av 

studie 

Deltagare Metod, Analysmetod Huvudfynd Kvalitet 

Conlon & O’Tuathail, 

2012  

 

Irland 

Kvantitativ 87 Frågeformulär med 

öppna frågor.  ”Self-

harm antipathy scale”. 

Dataanalys med 

statistiska metoder, 

öppna frågor 

analyserades med 

innehållsanalys 

 

Deltagarna ansåg inte de 

hade tillräcklig kompetens 

att vårda dessa patienter.   

Ålder och 

utbildningslängd 

påverkade attityderna.  

Hög 

Doyle, Keogh & 

Morrissey, 2007  

 

Irland 

Kvantitativ 

 

42  Frågeformulär med 

öppna frågor. 

Dataanalys med 

statistiska metoder, 

öppna frågor 

analyserades med 

innehållsanalys.   

Deltagarna kunde känna 

sympati och medkänsla 

men upplevde sig 

otillräckliga och saknande 

bland annat 

kommunikationsfärdighete

r i vården av dessa 

patienter. 

 

Hög 

Friedman, Newton, 

Coggan, Hooley, 

Patel, Pickard & 

Mitchell, 2006 

 

Storbritannien 

 

Kvantitativ 63  Frågeformulär 

utformat med hjälp av 

fokusgrupper. 

Dataanalys med 

statistiska metoder. 

Deltagarna såg på 

självskadebeteende som 

ett viktigt problem men 

kände inte de hade 

kompetens för att vårda 

dessa patienter.  

Hög 

Hopkins, 2002 

 

Storbritannien 

Kvalitativ 4  Etnografisk ansats 

med semi-

strukturerade 

intervjuer och 

deltagande 

observation. 

Dataanalys med 

kvalitativ 

innehållsanalys.   

Deltagarna hade svårt att 

förstå varför patienter 

skadar sig själva, de 

upplevde sig inte ha de 

nödvändiga färdigheterna 

att vårda patientgruppen.  

Hög 

Kishi, Kurosawa, 

Morimura, Hatta & 

Thurber, 2011 

 

Japan 

Kvantitativ 323 

 

Frågeformulär, ”The 

understanding suicidal 

patients scale” 

tillsammans med 

kompletterande frågor. 

Dataanalys med 

statistiska metoder. 

 

Deltagarna ansåg inte att 

patienter som försökt begå 

självmord blev väl 

behandlade.  

Medel 

McAllister, Creedy, 

Moyle & Farrugia, 

2002 

 

Australien 

Kvantitativ 352  Frågeformulär, 

”Attitudes towards 

deliberate self-harm 

questionnaire”. 

Dataanalys med 

statistiska metoder. 

Deltagarna ansåg att om 

de uppfattade sig själva 

som kompetenta att vårda 

dessa patienter var det 

mindre sannolikt de skulle 

visa negativa attityder.  

Det sågs ett samband 

mellan arbetserfarenhet 

och empatisk förståelse. 

Hög 

McCann, Clark, 

McConnachie & 

Harvey, 2006 

 

Australien 

Kvantitativ 43 Frågeformulär, 

”Suicide opinion 

questionnaire”. 

Dataanalys med 

statistiska metoder. 

Deltagarna upplevde sig 

inte ha de nödvändiga 

färdigheterna. Äldre och 

mer arbetserfarna hade 

positivare attityd än de 

yngre.  

 

Hög 



 

 

7 

Tabell 3 (forts.) Artiklar som ingår i analysen (n=13)    

Författare, År 

Land  

Typ av 

studie 

Deltagare Metod, Analysmetod Huvudfynd  Kvalitet 

McCann, Clark, 

McConnachie & 

Harvey, 2007 

 

Australien  

 

Kvantitativ 43  Frågeformulär 

utarbetat efter 

”Suicide opinion 

questionnaire”. 

Dataanalys med 

statistiska metoder. 

Deltagarna visade 

stödjande och sympatiska 

attityder men upplevde sig 

inte att ha fått någon 

adekvat utbildning i att 

vårda dessa patienter.  

Medel 

McCarthy & Gijbels, 

2009 

 

Irland 

Kvantitativ 68 Frågeformulär, 

”Attitudes towards 

deliberate self-harm 

questionnaire”. 

Dataanalys med 

statistiska metoder. 

 

Ålder, utbildning och 

arbetserfarenhet påverkade 

attityderna till patienter 

med självskadebeteende.   

Hög 

MacKay & 

Barrowclough, 2005 

 

Storbritannien 

Kvantitativ 89  Experimentell 

undersökning med 

hjälp av fyra stycken 

frågeformulär: ”The 

attributional Style 

questionnaire”, ”the 

emotional respons 

rating scale”, ”the 

optimism/pessimism 

scale” och ”the 

helping behaviour 

scale”. Dataanalys 

med statistiska 

metoder.   

Deltagarna ansåg i vissa 

situationer att patienterna 

hade egen skuld i deras 

situation. Attityderna 

påverkade 

sjuksköterskornas 

benägenhet att hjälpa 

patienterna.  

Hög 

Sun, Long & Boore, 

2007 

 

Taiwan 

Kvantitativ 

 

155 Frågeformulär, 

utarbetat från 

”Domino’s suicide 

opinion 

questionnaire”. 

Dataanalys med 

statistiska metoder.  

 

Sjuksköterskors attityder 

påverkas av utbildning, 

religion och 

yrkeserfarenhet.  De ansåg 

det som svårt att vårda 

denna patientgrupp.  

Hög 

 

 

 

 

  

Suokas, Suominen & 

Lönnqvist, 2008 

 

Finland 

Kvantitativ 66  Frågeformulär, 

”Understanding 

suicidal patients 

questionnaire” samt 

använder sig av 

kontrollgrupp. 

Dataanalys med 

statistiska metoder. 

 

Sjuksköterskorna vid 

allmänsjukhuset visade 

mindre förståelse och 

villighet att vårda patienter 

med självskadebeteende.  

Det fanns ingen evidens 

för att psykisk stress hade 

påverkan på attityderna.  

 

Medel 

Suokas, Suominen & 

Lönnqvist, 2009 

 

Finland 

Kvantitativ 100  Frågeformulär utfört i 

två steg. Dataanalys 

med statistiska 

metoder. 

Kön, ålder och 

yrkeserfarenhet påverkade 

inte attityderna. Efter att 

den psykiatriska konsulten 

anställdes sågs ingen 

ökning i förståelse och 

villighet att hjälpa dessa 

patienter.  

 

Medel 
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Analys 

Analys av litteraturen skedde efter Holopainen, Hakulinen-Viitanen och Tossavainens (2008) 

beskrivna metod. Metoden lämpar sig väl då syftet var att göra en systematisk litteraturöversikt över 

det samlade material som fanns och där både kvantitativa och kvalitativa studier ingick. Då det i 

analysen användes både kvantitativa och kvalitativa studier, tillförde det studien både högre 

bevisvärde och ett djupare perspektiv (Holopainen et al., 2008). 

 

Holopainen et al. (2008) beskrev vidare att analysmetoden kunde vara statistisk eller kvalitativ. Den 

metod som bäst ansågs svara till syftet var den kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden gav en 

djupare beskrivning av de attityder och faktorer som undersöktes. I linje med den kvalitativa 

metoden gjordes en kvalitativ innehållsanalys av materialet. Utifrån syftet valdes att sortera in 

materialet efter de två komponenterna attityder och faktorer som bildade de två huvudgrupperna. 

 

Enligt Holopainen et al. (2008) metod lästes artiklarna först igenom och på så sätt skapades en 

helhetsbild över det samlade materialet. Artiklarna lästes därefter igenom noggrant individuellt av 

båda författarna och sedan extraherades textenheter som svarade mot de två komponenterna i syftet. 

Efter innehåll sorterades textenheterna att tillhöra någon av de två huvudgrupperna, attityder eller 

faktorer. Författarna sammanställde textenheterna i två tabeller efter huvudgrupp och kodade dessa. 

Textenheterna översattes därefter till svenska och kondenserades. Med hjälp av innehållsanalys 

kombinerades textenheterna i två steg in i underkategorier, för att sedan finna gemensamma 

slutkategorier. Sammanlagt extraherades 128 textenheter ur artiklarna. 

 

 

Resultat 

Resultatet är sammanställt i fyra stycken kategorier för attityder samt fyra stycken kategorier för 

faktorer (se tabell 4).  

 

Tabell 4. Kategorier i resultatet.  

Sjuksköterskors attityder till patienter med ett självskadebeteende 

Patienter med självskadebeteende var problematiska 

Vårda patienter tills de blev fysiskt och medicinskt stabila 

Patienter med självskador kunde senare göra självmordsförsök 

Vill göra gott 
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Forts. Tabell 4. Kategorier i resultatet.  

Faktorer som påverkar vården av patienter med ett självskadebeteende 

Ålder 

Kompetens, utbildning, yrkeserfarenhet 

Arbetsmiljö 

Livsåskådning 

 

Sjuksköterskors attityder till patienter med ett självskadebeteende 

Patienter med självskadebeteende var problematiska 

Sjuksköterskor ansåg att patienter med självskadebeteende hade komplexa behov, som upptog tid 

och sågs som hinder. Det lades stort fokus och resurser på dessa patienter vilket fick effekt på 

avdelningens arbete och det smidiga arbetsflödet uteblev. Då patienter med självskadebeteende 

väntade på en psykiatrisk bedömning och tillfälligt ville lämna avdelningen blev detta ett problem 

för sjuksköterskor då de ansåg att patienter fortfarande kunde utgöra en risk för att skada sig själva. 

De avstod från att följa patienter ut eftersom det skulle gå åt för mycket resurser om 

sjuksköterskorna själva följde med patienterna ut. Därför ville sjuksköterskorna inte att patienterna 

lämnade avdelningen (Hopkins, 2002). Sjuksköterskor ansåg att deras uppgift var att avlägsna 

farliga föremål och skapa en säker miljö för patienterna (Doyle, Keogh & Morrissey, 2007). De 

menade att de var tvungna att hålla ett vakande öga på dessa patienter (Hopkins, 2002). 

 

Sjuksköterskor ansåg att patienter med självskadebeteende manipulerade de som vårdade dem, 

bland annat genom att de försökte få sympati (Conlon & O’Tuathail, 2010). McCann, Clark, 

McConnachie och Harvey (2007) menade dock att det rådde osäkerhet hos sjuksköterskor angående 

hur stort sympatisökandet var hos dessa patienter. Enligt Conlon och O’Tuathail (2010) hade vissa 

sjuksköterskor svårt att visa medkänsla eller hjälpa de patienter som de upplevde vara manipulativa. 

Även uppmärksamhets- eller hjälpsökande patienter beskrevs ofta ignoreras eller marginaliseras av 

sjuksköterskor. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg inte att det var fullständigt bortkastad tid att 

ta hand om patienter med självskadebeteende. Dock menade ett fåtal sjuksköterskor att det var 

slöseri med tid att vårda dessa patienter. Mer än en tredjedel av sjuksköterskorna trodde inte att de 

verkligen kunde hjälpa patienter med ett självskadebeteende (Conlon & O’Tuathail, 2010). 

 

Patienter som återkom till akutmottagningen väckte varierande känslor hos sjuksköterskorna som 

sträckte sig från frustration till sympati, majoriteten av sjuksköterskorna kände sig dock frustrerade. 

Detta kunde leda till ett mindre hjälpande beteende då det fanns samband mellan frustration och ett 

mindre hjälpande beteende (Hopkins, 2002; Doyle et al., 2007; Friedman et al., 2006). 
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Sjuksköterskor uttryckte känslor från sorg och vrede till huvudbry när patienter återkom (Hopkins, 

2002). De kände maktlöshet, irritation och en frustration över att behöva genomgå 

omvårdnadsprocessen med samma patient gång på gång (Conlon & O’Tuathail, 2010; Hopkins, 

2002; Sun, Long & Boore, 2007). Sjuksköterskorna upplevde frustration över att psykiatrin hade 

misslyckats när det gällde patienter som återkom med suicidalt beteende (Doyle et al., 2007). 

 

I en studie (McCann et al., 2007) angående suicidförsök, svarade majoriteten av sjuksköterskorna 

positivt på påståendet att de hade hört kollegor göra uttalandet: ”varför gjorde han det inte rätt den 

här gången och sparade oss en massa problem”. Dock visade en studie av Conlon och O’Tuathail 

(2010) att över hälften av sjuksköterskorna tyckte att ”en individ har rätt att självskada sig” och ”en 

individ har rätt att självskada sig i en trygg miljö”. Däremot ansåg inte sjuksköterskorna att 

patienterna förtjänade den bästa vården vid varje tillfälle. 

 

Patienter med självskadebeteende kunde bli våldsamma när de hade intoxikerat, beroende av 

substansernas effekt (Hopkins, 2002). Patienter som var våldsamma, aggressiva eller instabila 

skapade oro och stress hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskor beskrev att de inte alltid kändes bra att 

vårda patienter med självskadebeteende (Doyle et al., 2007). Många sjuksköterskor trodde att 

patienter som skadar sig själva ofta bedömdes vara omoraliska. Flertalet hade själva upplevt kritiskt 

dömande av dessa patienter i praktiken (Conlon & O’Tuathail, 2010). I studier av Suokas, 

Suominen & Lönnqvist (2008) och McAllister, Creedy, Moyle & Farrugia (2002) hittades negativa 

attityder hos sjuksköterskor på allmänna sjukhus.  

 

Vårda patienter tills de blev fysiskt och medicinskt stabila 

Sjuksköterskor rapporterade att de fokuserade på patientens medicinska behov snarare än psykiska 

behov (Conlon & O’Tuathail, 2010; Doyle et al., 2007). De ansåg att patienter som var medicinskt 

sjuka hade ett rättmätigt behov av att vara på akutmottagningen till skillnad från patienter med ett 

självskadebeteende. Om patienterna hade fysiska behov eller om de verkligen menade att skada sig 

själva hade de enligt sjuksköterskorna rätt att vara på akutmottagningen. Dessa patienter fick 

uppmärksamhet av sjuksköterskorna fram tills att de var medicinskt stabila. Därefter undvek 

sjuksköterskorna patientgruppen (Hopkins, 2002).  

 

Sjuksköterskor ansåg inte att patienters psykiska välmående ingick i deras arbete (Doyle et al., 

2007). Patienterna ansågs behöva stödsamtal vilket var en kompetens sjuksköterskorna tyckte låg 

utanför deras ansvarsområde (Hopkins, 2002). Sjuksköterskor ansåg att psykiatrin var mer lämpad 

att vårda patienter med självskadebeteende (Conlon & O’Tuathail, 2010). Det medförde att när 
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patienters fysiska skador var åtgärdade ville sjuksköterskorna överföra patienterna till psykiatrin 

(Doyle et al., 2007). I tre av studierna (McCann, Clark, McConnachie & Harvey, 2006; McCann et 

al., 2007; Sun et al., 2007) beskrev sjuksköterskorna att de som överlevt ett självmordsförsök bör 

vara skyldiga att genomgå terapi eller ha kontakt med den psykiatriska vården (Friedman et al., 

2006). Dock menade en majoritet av sjuksköterskor att patienter med självskadebeteende inte var 

psykiskt sjuka och inte heller borde ses som psykiskt sjuka av sjukvården (Friedman et al., 2006; 

Sun et al., 2007). 

 

Patienter med självskador kunde sedan göra självmordsförsök 

Sjuksköterskor ansåg att personer som inkom på akutmottagning med självskadebeteende för sjätte 

gången var mer benägna att återkomma ytterligare gånger, än de personer som inkom för första 

gången (MacKay & Barrowclough, 2005). Sjuksköterskor trodde att självskador, framför allt 

skärskador, utgjorde en risk för att sedan begå självmordsförsök (Friedman et al., 2006). En patient 

som tidigare varit suicidal behövde inte alltid vara suicidal enligt sjuksköterskorna. Dock fanns det 

risk att en patient som överlevde ett självmordsförsök försökte begå självmord igen (McCann et al., 

2006; Sun et al., 2007). 

 

Sjuksköterskor ansåg att personer som hotade att begå självmord, senare begick självmordsförsök 

(McCann et al., 2006). I en annan studie var sjuksköterskor mer tveksamma (McCann et al., 2007). 

Sjuksköterskor instämde inte i påståendet att prata om självmord ofta leder till självmord (Sun et al., 

2007). De var osäkra på om personer som försökte begå självmord verkligen ville dö eller om de 

ville misslyckas i sitt försök (McCann et al., 2007). Suicidförsök upplevdes som ett sätt att 

kommunicera sin smärta och försöka få hjälp (Sun et al., 2007). Enligt McCann et al. (2007) var 

sjuksköterskorna överens om att de som försökt begå självmord upplevde att livet inte var värt att 

leva. Sjuksköterskor ansåg dock inte självmord som ett acceptabelt sätt att avsluta en obotlig 

sjukdom (Sun et al., 2007). Det beskrevs vidare att sjuksköterskorna även var osäkra på om de 

personer som saknade familjeband var mer benägna till suicidförsök (McCann et al., 2007). De höll 

inte heller med påståendet att de har en yrkesplikt att förebygga självmord (Sun et al., 2007). 

 

Omständigheterna eller skälen till att en patient hamnat på akutmottagningen påverkade 

sjuksköterskornas attityder till och känslor för patienterna. Ju äktare sjuksköterskor bedömde 

exempelvis ett självmordsförsök, ju mer tid och hjälp lade de på patienten (Doyle et al., 2007). 

 

Vill göra gott 

I flera studier (McCann et al., 2007; McCarthy & Gijbels, 2009; Sun et al., 2007) beskrevs att 
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sjuksköterskor ansåg att de hade positiva attityder till patienter som försökt begå självmord eller 

hade ett självskadebeteende. De ansåg att de gav god omvårdnad till dessa patienter och de trivdes i 

sin yrkesroll och med sitt arbete (Sun et al., 2007). Sjuksköterskor såg sig även som effektiva när de 

vårdade patienter med ett självskadebeteende (McCarthy & Gijbels, 2009). 

 

En majoritet av sjuksköterskor beskrev att de kände sympati för patienter med självskadebeteende. 

Det fanns ett samband mellan att känna sympati och att vara hjälpande. Sjuksköterskorna som 

vårdade patienter med självskadebeteende kände sig bekymrade för patienterna (Friedman et al., 

2006). Sjuksköterskor oroade sig och kände sig ansvariga för deras välmående (Hopkins, 2002). 

McCann et al. (2006) beskrev att sjuksköterskors attityder varierade från obeslutsamma till något 

stödjande. Dock var det enbart en minoritet av sjuksköterskorna som menade att empati och 

förståelse var viktigt när de vårdade suicidala patienter (Doyle et al., 2007). 

 

Faktorer som påverkar vården av patienter med självskadebeteende 

Ålder 

Sjuksköterskors ålder hade inverkan på vilken inställning de hade till patienter med 

självskadebeteende. Sjuksköterskor mellan 31 och 40 år upplevde sig bättre på att hantera patienter 

med självskadebeteende än sjuksköterskor mellan 21 och 30 år (McCarthy & Gijbels, 2009). Ålder 

var även associerat med en större förståelse, där ju äldre en sjuksköterska blev desto mer förståelse 

utvecklades (MacKay & Barrowclough, 2005). Dock visade McCarthy och Gijbels (2009) studie ett 

resultat där sjuksköterskor mellan 41 och 50 år hade positivare attityder än sjuksköterskor i 

åldersgruppen mellan 51 och 60 år. Äldre sjuksköterskor höll inte alls med om att individer försökte 

få sympati från andra då de försökte begå självmord, medan yngre sjuksköterskor var mer 

tveksamma. Äldre sjuksköterskor ansåg att de som försökt begå självmord hade en högre risk att 

försöka igen (McCann et al., 2006). 

 

Kompetens, Utbildning, Yrkeserfarenhet 

Sjuksköterskor beskrev en brist på kompetens i att vårda patienter med självskadebeteende i 

flertalet studier (Conlon & O’Tuathail, 2010; Doyle et al., 2007; Hopkins, 2002). 

Självskadebeteende sågs som oförståeligt och en utmaning för sjuksköterskornas kompetens 

(Hopkins, 2002). Kompetensbristen fick enligt sjuksköterskorna en negativ inverkan på den vård 

som de gav. Bristande kommunikationsförmåga var en av nyckelfaktorerna som påverkade vården 

negativt, speciellt i vårdandet av samarbetsovilliga och manipulativa patienter (Doyle et al., 2007). 

 

En sjuksköterska med högre utbildning hade mer positiva attityder till patienter med 
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självskadebeteende än de med lägre utbildning (McCarthy & Gijbels, 2009; Sun et al., 2007). 

Specialistutbildning hos sjuksköterskor var associerat med att de upplevde sig mer kompetenta att 

hantera denna patientgrupp, i jämförelse med sjuksköterskor med kandidatexamen (McCarthy & 

Gijbels, 2009). De sjuksköterskor som genomgått någon form av vidareutbildning inom ämnet 

självskadebeteende var mer positivt inställda till att en patient som försökt begå självmord borde 

tvingas till terapi, jämfört med sjuksköterskor utan utbildning. Sjuksköterskor med vidareutbildning 

trodde inte på påståendet att patienterna genom sina självmordsförsök försökte få sympati från 

andra (McCann et al., 2006). 

 

Sjuksköterskorna beskrev att mer utbildning skulle få dem att känna sig mer självsäkra och få en 

ökad medvetenhet om behoven hos patienter med självskadebeteende (Conlon & O’Tuathail, 2010). 

Nästan alla tillfrågade sjuksköterskor ansåg att undervisning om självskadebeteende var viktigt eller 

delvis viktigt (Friedman et al., 2006). När sjuksköterskor blev tillfrågade att göra något de inte hade 

utbildning för upplevde de en känsla av hjälplöshet och agg. Detta ledde även till undvikande av 

denna patientgrupp (Hopkins, 2002). I en studie av Sun et al. (2007) önskade sjuksköterskor mer 

utbildning i social kompetens för att bättre vårda patienter med självskadebeteende. 

                                                       

I över hälften av de analyserade studierna (Conlon & O’Tuathail, 2010; Friedman et al., 2006; 

Hopkins, 2002; McAllister et al., 2002; McCann et al., 2006; Sun et al, 2007; Suokas, Suominen & 

Lönnqvist, 2009) beskrevs att yrkeserfarenhet hade inflytande över attityder och den vård 

patienterna mottog. I en studie av McCann et al. (2006) beskrevs att som nyexaminerad 

sjuksköterska upplevdes större sympati och de var uppriktigt bekymrade för patientgruppen. Efter 

några år som sjuksköterska påverkades inställningen negativt och förhållningsättet till patienterna 

utvecklades till mindre empatiskt och mer cyniskt (McCann et al., 2006; McAllister et al., 2002) 

Mindre yrkeserfarna sjuksköterskor var obeslutsamma till påståendet att patienter som hotade att 

begå självmord sällan förverkligade hotet, medan mer erfarna sjuksköterskor inte höll med om 

påståendet (McCann et al. 2006). 

 

Sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet uppskattade sin förmåga att hantera patientgruppen mer 

positivt. Vidare beskrevs att attityderna hos sjuksköterskor var positiva upp till 16 års 

yrkeserfarenhet, därefter blev de mindre positiva (McCarthy & Gijbels, 2009). Suokas et al. (2009) 

studie visade att det inte fanns samband mellan attityder och att vårda suicidala patienter medan Sun 

et al. (2007) studie visade att ju fler av dessa patienter en sjuksköterska vårdat desto negativare 

attityd utvecklade sjuksköterskan. Yrkeserfarenhet i mindre än 10 år var kopplat till starkare 

motvilja till patienterna, jämfört med sjuksköterskor med erfarenhet längre än 10 år (Conlon & 
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O’Tuathail, 2010). Sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet kände sig argare (Friedman et al., 

2006). 

 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön på akutmottagningen inverkade på sjuksköterskors attityder till patienter med 

självskadebeteende. Arbetstempot beskrevs som en faktor som gjorde det svårt att skapa en bra 

relation mellan sjuksköterska och patient. Arbetstempot kunde även leda till att patienter sågs som 

objekt (Hopkins, 2002). I en annan studie (Suokas et al., 2008) beskrevs att psykisk påfrestning inte 

påverkar attityder till patienter negativt. 

 

Den psykiska och fysiska arbetsmiljön på akutmottagning beskrevs sakna resurser för att vårda 

denna patientgrupp. Sjuksköterskor beskrev att de saknade dels kollegialt stöd och dels psykiatriska 

vårdplatser, vilket försämrade vården som de gav (Doyle et al., 2007; Conlon & O’Tuathail, 2010). 

Miljön sågs inte som lämplig att vårda patienter med självskadebeteende i då brist på integritet och 

överbeläggningar förekom, i kombination med resurs- och tidsbrist (Conlon & O’Tuathail, 2010). 

När arbetet stoppades upp, ledde det till frustration hos sjuksköterskorna och en känsla av 

misslyckande (Hopkins, 2002). I en jämförelse mellan sjuksköterskor vid akutmottagning och 

sjuksköterskor vid medicin/kirurgiska avdelningar, visade det sig att vid akutmottagning var 

sjuksköterskorna mindre benägna att förstå, vara sympatiska och interagera med suicidala patienter 

(Kishi, Kurosawa, Morimura, Hatta & Thurber, 2011). 

 

Livsåskådning 

Sjuksköterskors livsåskådning påverkade sjuksköterskors attityder. Sjuksköterskor som var religiösa 

hade mer negativa attityder än de sjuksköterskor som inte var religiösa (Sun et al., 2007). 

Sjuksköterskor instämde inte med påståendet att suicidala patienter skulle vara mindre religiösa 

(McCann et al., 2006; Sun et al., 2007). Särskilt yrkeserfarna sjuksköterskor höll inte med 

påståendet att suicidala patienter skulle vara mindre religiösa (Sun et al., 2007). 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors attityder till och faktorer som 

påverkar vård av patienter med ett självskadebeteende vid akutmottagning. Utifrån resultaten 

framkom sjuksköterskors attityder i fyra kategorier: patienter med självskadebeteende var 

problematiska; vårda patienter tills de blev fysiskt och medicinskt stabila; patienter med självskador 

kunde sedan göra självmordsförsök och vill göra gott. Faktorer som påverkar vården av patienter 
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med självskadebeteende resulterade i fyra grupper: ålder; kompetens, utbildning, yrkeserfarenhet; 

arbetsmiljö och livsåskådning. I diskussionen integreras faktorerna med attityderna för att belysa 

hur de kan påverka varandra.   

 

I denna litteraturstudie ser sjuksköterskor patienter med självskadebeteende som problematiska och 

upplever patienterna som ett hinder för sitt arbete. Sjuksköterskorna är mycket måna om att 

upprätthålla ett effektivt arbete på akutmottagningen. Ett skäl till att sjuksköterskor önskar att 

vården ska vara så effektiv som möjligt kan vara det triageringssystem som akutmottagningar 

arbetar efter. Patienterna ska helst kvarstanna på avdelningen så kort tid som möjligt. I studier från 

Storbritannien och Australien (Agnew, 2005; Burley, 2011) talades det om att patienter skulle lämna 

akutmottagningen inom fyra till sex timmar. En majoritet av de patienter som kvarvarade på 

akutmottagningen i mer än fyra timmar var patienter med psykisk ohälsa (Agnew, 2005). 

Marynowski-Traczyk och Broadbents (2011) menade att sjuksköterskor på akutmottagning arbetade 

under tidspress och fokuserade på snabba bedömningar och en vård som var tillfällig. En anledning 

till att patienter med psykisk ohälsa sågs som hinder var att deras bedömningar tog längre tid.  

 

Arbetsmiljön ses som en faktor som påverkar sjuksköterskans bemötande av patienten. 

Sjuksköterskor uppfattar miljön på akutmottagningen som olämplig för patienter med 

självskadebeteende. Marynowski-Traczyk och Broadbent (2011) menade att när sjuksköterskor inte 

kunde tillhandahålla en lugn miljö för patienter med psykisk ohälsa, ledde det till frustration över att 

patienter inte mottog optimal vård. Denna frustation berodde på att patienter med psykisk ohälsa 

blev ännu en börda och utnyttjade akutmottagningens redan ansträngda resurser ytterligare. Från 

resultatet i litteraturöversikten kan frustration även uppkomma när patienter med 

självskadebeteende antingen stoppar upp arbetet eller inkommer till akutmottagningen ännu en 

gång.  

 

Bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonalen har stor betydelse för patientens upplevelse av sitt 

besök i vården. Upplevelsen av ett dåligt bemötande kan leda till lidande för patienten. En 

anledning till upplevelse av lidande var när värdigheten hos en människa blev kränkt. Ett dåligt 

bemötande inom hälso- och sjukvården kunde göra att patientens värdighet kränktes (Skär & 

Söderberg, 2009, s. 42-43). Detta sågs i en studie av Agnew (2005) där patienter med psykisk 

ohälsa upplevde att de blev behandlade på sätt som var bestraffande, exempelvis genom att de fick 

sår sydda utan bedövning. I litteraturöversikten ses värdigheten hos patienten kränkas när 

sjuksköterskor anser det vara bortkastad tid att vårda dem, när de begränsar patienters 



 

 

16 

rörelseutrymme eller när patienter ignoreras när de söker uppmärksamhet. Skär och Söderberg 

(2009, s. 43) beskrev att vårdpersonal kan skydda människors värdighet genom att själva bli 

medveten om hur sårbar människan är.   

 

Resultaten visar att grundutbildade sjuksköterskor har liten erfarenhet av att vårda patienter med 

självskadebeteende. Även om sjuksköterskor hade erfarenhet så var detta inte tillräckligt för att 

kunna ändra attityder. Det var av vikt att flera yrkeskategorier arbetade gemensamt för att förändra 

rådande synsätt och värderingar (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2008) eftersom 

sjukvårdspersonals negativa attityder sågs hindra återhämtning för patienter med psykisk ohälsa 

(Palmer, 2008).  

 

I litteraturöversikten framkommer att sjuksköterskor med bristande kunskap om självskadebeteende 

anser att patienter är manipulativa och sympatisökande. De har svårt att kommunicera med och 

bemöta dessa patienter. Detta får medhåll i en studie av Ford (2011) som beskrev att sjuksköterskor 

ansåg att det var svårt att kommunicera och ge god omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa då 

det kunde upplevas som att patienterna försökte manipulera sjuksköterskan. I litteraturöversikten 

anser en stor del av sjuksköterskorna att de inte kan hjälpa patienter med självskadebeteende. 

Sjuksköterskan hade enligt Fawcett och Rhynas (2012) större möjlighet att skapa en 

omvårdnadsrelation genom att denne på ett mer naturligt sätt kommer nära patienten vid de 

arbetsmoment som utfördes. Det var av stor betydelse hur sjuksköterskan kommunicerade med 

patienten för att lättare kunna förstå vad slags behov patienten hade. Resultatet visar att 

sjuksköterskor anser att det skulle hjälpa deras arbete att ha psykiatrisjuksköterskor på 

akutmottagningen. Crowley (2000) motsätter sig detta och menar att sjuksköterskor vid 

akutmottagning varje dag pratar med ängsliga patienter och anhöriga, vilket innebär att de har 

kompetensen att hantera samtal med patienter med psykisk ohälsa. Så istället för att begära in annan 

personal bör sjuksköterskorna hellre se till sin egen förmåga. Ett hinder för detta sågs i att samtal 

med patienter var det första som nedprioriterades när det blev stressigt på akutmottagningen.   

 

I resultatet av denna litteraturöversikt ses sjuksköterskor ha attityden att de enbart vill vårda 

patienter tills de är fysisk stabila. De vårdar hellre patienter med fysiska behov eftersom de 

patienterna anses ha “riktiga” behov. Taylor, Fortune och Kapur (2009) beskrev liknande resultat i 

sin studie, där patienter upplevde att personal vid akutmottagningar var likgiltiga inför deras 

psykiska hälsa och enbart fokuserade på deras fysiska problem. I litteraturöversikten ses utbildning 

och kompetens påverka attityden genom att sjuksköterskor upplevde en känsla av hjälplöshet när de 
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blev tillfrågade att göra något de inte hade utbildning för. I sin tur resulterade detta i ett undvikande 

av patienter. Crowley (2000) menade att en anledning till detta var att det uppfattades som lättare att 

vårda patienter ur ett medicinskt perspektiv eftersom sjuksköterskor kunde hantera de 

medicinskttekniska procedurerna väl, vilket stärkte deras självförtroende. Även Nyström (2002) 

menade att sjuksköterskor vid akutmottagning uppfattade omsorgen om patienten som mindre 

stimulerande än de medicinska åtgärderna. Förmågan att vara effektiv i sitt arbete och att ha hög 

medicinsk kompetens stärkte självförtroendet som var kopplat till yrkesrollen. Omvårdnadsarbetet 

hade låg status på akutmottagningen och det ingav mer respekt att vara kunnig inom medicinsk 

diagnostik och behandling.  

 

I resultatet ansåg sjuksköterskor att patienter med självskadebeteende inte skulle ses som psykiskt 

sjuka, vilket medför att praktiska åtgärder prioriteras och rättfärdigas. Nyström, Dahlberg och 

Carlsson (2003) menade att sjuksköterskor ansåg att omvårdnad vid akutmottagning enbart var 

förknippat med praktiska åtgärder. Att försöka förstå bakomliggande orsaker till att en patient 

inkommit sågs inte som viktigt. Fysiska behov tas med i triageringen men inte de psykiska behoven 

(Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003). Även patienter upplevde detta då knappt hälften av 

patienter rapporterade att de blivit tillfrågade om sitt mentala hälsotillstånd inför triagering (Palmer, 

Blackwell, Strevens & McGeorge, 2007). Det upplevdes lättare att vårda patienten om denne 

uppvisade en fysisk skada och inte subjektiva psykiska symtom (Ford, 2011). Dock ska 

sjuksköterskor kunna tillgodose patientens både fysiska och psykiska behov (Socialstyrelsen, 2005).  

 

I litteraturöversikten upplever sjuksköterskorna en risk att patienter ses som objekt. Detta tolkas 

som bristande helhetssyn hos sjuksköterskor, vilket även sågs i andra studier (Nyström, 2002; 

Nyström et al., 2003), där det medförde att sjuksköterskor inte tog hänsyn till andra behov hos 

patienten än de fysiska samt att vården de gav blev fragmentarisk. Orsaker till detta var 

arbetsfördelning, regelstyrda omvårdnadsinterventioner samt en vilja hos sjuksköterskor att bistå 

läkaren inför den medicinska bedömningen (Nyström, 2002; Nyström et al., 2003). Genom att inte 

bara se patienten utifrån objektiva symptom och diagnos, kan sjuksköterskan hjälpa patienten att 

behålla sin integritet som människa genom att förstå denne. Sjuksköterskan skapar förståelse av 

patienten utifrån den levda kroppen, så som patienten själv uppfattar den (Toombs, 1994 s. 112-

113). 

 

Sjuksköterskorna anser inte att patienters psykiska välmående ingår i deras arbete utan tycker att 

psykiatrin hellre bör vårda dessa patienter. De anser sig inte ha möjlighet att utföra preventiva 
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interventioner och behandling i form av stödsamtal. Behandling och preventiva interventioner var 

enligt Marynowski-Traczyk och Broadbent (2010) svåra att initiera på grund av hög stressfaktor och 

mycket stimulin på akutmottagningen. I denna litteraturöversikt anser sjuksköterskor att patienter 

som hotar att begå självmord senare kan lyckas i sitt suicidförsök. Vidare menade sjuksköterskor att 

det finns en risk att en patient som överlever ett självmordsförsök försöker begå självmord igen. 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden: ”att främja hälsa, att förebygga sjukdom, 

att återställa hälsa samt att lindra lidande” (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Sjuksköterskan 

har ett ansvar att skydda patienter, ge dem god vård och få dem att känna sig trygga (HSL 

1982:763).  Sjuksköterskan har ett ansvar att försöka förebygga nya självmordsförsök eller 

självskador. I ett möte med en annan människa lägger denne mer eller mindre sitt liv i den andres 

händer (Løgstrup, 1994, s.50). Det kan sägas att sjuksköterskan har patientens liv i sina händer när 

sjuksköterskan vårdar eller bemöter patienten. Ur detta uppstår ett etiskt krav att ta hand om den 

andra (Løgstrup, 1994, s.153) Att sjuksköterskor i studien inte ansåg sig ha plikt att förhindra 

självmord kan därmed anses orimligt då det finns ett etiskt krav att ta hand om patienten.  

 

Förhållningssättet mot patienterna i litteraturöversikten påverkas av äktheten i patientens försök och 

där orsaken bakom självmordsförsöket ses påverka sjuksköterskors attityder. Det var framför allt 

sjuksköterskor med lägre utbildning som undvek att vårda patienter med självskadebeteende. Det 

visade sig att om sjuksköterskor tog sig tid att prata med patienter var det de patienter som gav 

sjuksköterskor beröm, vilket ledde till att patienter som klagade ignorerades (Nyström, Dahlberg & 

Carlsson, 2003). Detta kan ses som en maktutövning där sjuksköterskan väljer att lägga mer tid och 

resurser på de patienter som denne anser göra sig förtjänt av det. Sjuksköterskan befinner sig i en 

roll där denna har makt över patienten i form av sin kompetens och sin profession (Christoffersen, 

2007, s. 106). Det beskrivs i litteraturöversikten att sjuksköterskor menar att den bästa vården inte 

ska ges patienter med självskadebeteende vid varje tillfälle. Makten som sjuksköterskan besitter ska 

användas till den andres bästa och detta gäller oberoende av tid och rum. (Christoffersen, 2007, s. 

106). När sjuksköterskan agerar i en situation, är det i den praktiska omdömesförmågan som 

professionsetiken görs verklig. Professionsetiken förutsätter att sjuksköterskan handlar utifrån 

insikt, förståelse och empati. (Christoffersen, 2007, s. 93). Enligt Christoffersen (2007, s.105) är det 

viktigaste att personer frågar sig varför de handlade som de gjorde i anslutning till verkliga 

situationer. 

 

Det är främst äldre sjuksköterskor i litteraturöversikten som har positiva attityder och förstår 

patienterna, vilket kan bero på att de har arbetat längre och att de då blivit mer trygga i sig själva 

och i sin roll som sjuksköterskor. Motstridiga resultat återfanns i en studie där det inte hittades 
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några tydliga samband mellan sjuksköterskors ålder och attityd till patienter med psykisk ohälsa 

(van der Kluit & Goossens, 2011). Att vara hjälpande mot patienter ses ha ett samband med att 

känna sympati för dem. I litteraturöversikten ses religion påverka sjuksköterskors inställning till 

patienterna. Livsåskådningen ansågs vara en del i grunden för det praktiska omdömet även om det 

inte är den enda källan. Omdömet hos en person kunde vara både gott eller dåligt oberoende av 

kultur eller religion (Christoffersen, 2007, s.104). Vissa sjuksköterskor i litteraturöversikten menar 

att de är uppriktigt bekymrade för patienterna. Att vara uppriktigt bekymrade för patienterna 

motiverade sjuksköterskor att tillhandahålla en god omvårdnad för patienterna. Dessa 

sjuksköterskor beskrevs ha en holistisk syn och visade välvilja inför patienterna (Wiman & 

Wikblad, 2004). 

 

Interventioner 

Sjuksköterskor ska kunna för samtal med patienter och närstående på ett lyhört, empatiskt och 

respektfullt sätt (Socialstyrelsen, 2005). Etiska diskussioner mellan kollegor kring förhållningssätt 

gentemot patienter och anhöriga, genererar ny kunskap hos sjuksköterskor (Skär & Söderberg, 

2009, s.48). Reflektion bör genomföras i grupp på arbetsplatsen, kring upplevda situationer eller 

händelser (Christoffersen, 2007, s.85-86). Genom att göra detta kan sjuksköterskor utveckla 

omdömesförmåga, det vill säga att kunna omvandla etiska regler till praktisk förståelse i olika 

situationer (Christoffersen, 2007, s.91-92).  

 

Interventioner för att förbättra sjuksköterskors attityder kan uppnås genom utbildning, då Palmer 

(2008) menade att kunskap är nyckeln till bättre vård. Genom att förbättra sjuksköterskors 

kunskaper påverkade det även deras attityder, vilket är grunden för ett bättre bemötande av 

patienterna. Även i en studie av Holdsworth, Belshaw och Murray (2001) visas utbildning som en 

faktor som påverkade attityderna gynnsamt. Sjuksköterskorna fick medverka i work-shops på temat 

självskadebeteende och hur de hanterar denna patientgrupp. Efter att ha genomgått dessa work-

shops upplevde sig sjuksköterskorna att kunna förstå och hantera patientgruppen bättre.  

 

För att förebygga självmord hos patienter med självskadebeteende behövs enligt Repper (1999) en 

grundlig psykosocial riskbedömning av patienten. En specialistsjuksköterska med uppgift att göra 

dessa bedömningar, erbjuda stödsamtal samt följa upp patienter som skrivs ut från 

akutmottagningen skulle kunna fungera som självmordsprevention.  

 

Av resultatet i litteraturöversikten kan det tolkas som att sjuksköterskor som trivs på sitt arbete ger 
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god omvårdnad till dessa patienter. En intervention blir att få fler sjuksköterskor att trivas på sitt 

arbete. Ledningen måste se över arbetssituationen så att inte ansträngda resurser påverkar 

bemötandet av patienter negativt. Enligt Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2006) behöver de 

som arbetar inom vården information om de olika perspektiv patienter och sjuksköterskor har, samt 

att dessa inte alltid överensstämmer. Vården behöver få ett större fokus på patienters upplevelser 

och kunskapsorienterad omvårdnad bör eftersträvas.  

 

Metoddiskussion 

Metoden för denna systematiska litteraturöversikt följer Holopainen, Hakuliinen-Viitanen och 

Tossavainens (2008) beskriva metod. Genom att titta på tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet 

och överförbarhet har författarna diskuterat studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2011, s. 584-585). 

 

Tillförlitlighet har uppnåtts genom att författarna har redovisat de olika stegen i noggrant. Även 

utomstående har granskat studien vilket ytterligare stärker studiens tillförlitlighet. Något som även 

stärker validiteten är användandet av tabeller vid sammanställningen av kvalitetsgranskningen (Polit 

& Beck, 2011, s. 584). Metoden för litteraturöversikter ses som en tidskrävande process där särskilt 

litteratursökningen bör avsättas god tid. Studien hade en tidsbegränsning vilket ses som en svaghet 

och kan ha gjort att moment i studien kanske inte gavs tillräckligt med tid. 

 

Studiens inklusions- och exlusionskriterier gjorde att alla studier tidigare än år 2000 uteslöts då de 

inte ansågs bidra till att skapa en översikt över kunskapsläget idag. Fyra studier uteslöts från 

analysprocessen på grund av att de hade låg kvalitet eller inte svarade mot syftet. Författarna ansåg 

dessa studier som bristfälliga och de saknade viktiga moment som sänkte studiens trovärdighet. Det 

ansågs därför att studien inte missade värdefull information. 

 

Studien har varit utsatt för granskning av utomstående vilket stärker studiens pålitlighet. En 

systematisk genomförd datainsamling stärker studien och det minimerar risken för att studier 

missades. Dock saknar författarna tidigare erfarenhet av att genomföra systematiska 

litteraturöversikter vilket kan medföra brister. Granskningsformulären anpassades till de funna 

studierna vid kvalitetsgranskningen. Pålitligheten kan vid detta moment inte stärkas då det är 

osäkert om andra som gör liknande studier kommer anpassa granskningsformulären på samma sätt 

(Polit & Beck, 2011, s. 585). 

 

Bekräftbarheten säkerställdes i analysprocessen genom att författarna arbetade dels individuellt och 
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dels gemensamt när textenheter extraherades, översattes och kondenserades. Detta för att uppnå 

objektivitet och att resultat inte har tolkats av författarna. Genom att resultatet kan spåras till 

originaldata samt att ingen tolkning gjorts i sammanställningen av resultatet stärker det studiens 

bekräftbarhet (Polit & Beck, 2011, s. 585). Studien är överförbar till liknande sammanhang eller 

grupper. Dock baseras studien enbart på tretton artiklar vilket anses vara för litet för att resultatet 

ska vara generaliserbart. De studier som författarna använt sig av kommer från många olika länder 

vilket även det försvårar generaliserbarheten.  

 

Slutsats 

Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende visade sig till stor del vara negativa. 

Resultatet visade även att olika faktorer hade inverkan på den vård patienter mottog. Sjuksköterskor 

vid akutmottagning ansåg inte att patienters psykiska välmående ingick i deras arbete. De hade även 

svårt att visa förståelse för denna patientgrupp. Sjuksköterskor behöver mer utbildning om hur 

patienter med självskadebeteende upplever sin situation och varför självskador blir en 

copingstrategi. Det är troligt att mer utbildning leder till större förståelse, positivare attityder och att 

sjuksköterskor blir bättre på att hantera denna patientgrupp. 

 

Sjuksköterskors attityder till patientgruppen visade sig vara etiskt problematiska. Avsaknad av 

helhetsperspektiv hos sjuksköterskor ledde till objektifiering av patienter. En större följsamhet med 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ses som önskvärt för framtiden. Sjuksköterskor behöver under 

arbetstid få möjlighet till reflektion för att utveckla sin professionsetik. Den stressiga arbetsmiljön 

var en betydande faktor för sjuksköterskors attityder. Hälso- och sjukvårdens ledning behöver få 

inblick i hur detta påverkar bemötandet och vården av patienter på akutmottagning. 

 

För framtida forskning behövs det fler kvalitativa studier då det i denna litteraturöversikt enbart 

ingick en kvalitativ studie. Fler kvalitativa studier skulle ge en djupare förståelse för sjuksköterskors 

attityder och hur det kan påverka vården av patienter. Det saknas även kvalitativa studier ur 

patienter med självskadebeteendes perspektiv med deras upplevelse av att vårdas på 

akutmottagning. Inga studier utförda i Sverige ingick i denna litteraturöversikt. Då det är en 

betydande andel av patienter med självskadebeteende som inkommer till akutmottagningar varje år, 

ser författarna ett behov av att undersöka vilka attityder som finns hos sjuksköterskor i Sverige.  
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